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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย จาก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ อาทิ การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐ และภาคการท่องเที่ยวท่ีขยายตัวได้อย่าง

ต่อเน่ืองแม้จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตัวและ

ผันผวน  

 จากสภาวการณ์ข้างต้น เป็นอกีปีแห่งความท้าทายในการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ 

ทีต้่องเผชญิกบัความเสีย่งในการบรหิารจดัการกบัปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้ อาทิ 

ผลกระทบจากราคาน�้ามันที่ผันผวน ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว การเมืองโลก 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ภาวะการแข่งขันท่ีไร้พรมแดน 

จะเข้ามามบีทบาทและมอีทิธพิลต่อชวีติเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการ

บริหารจัดการ  อบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับกับการขยายธุรกิจ และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  นอกจากการรักษาฐานการด�าเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่โดยการ 

ขยายธุรกิจด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจ 

ในกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ (GRoof) บริษัทฯ 

เชือ่มัน่ว่าธรุกจิด้านพลงังาน เป็นธรุกจิทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 

และยังมีโอกาสในการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต  

 ปัจจุบนั บรษิทัฯ เป็นผูน้�าในการผลติพลงังาน แต่บรษิทัฯ ไม่หยดุทีจ่ะพฒันาเสรมิ

ความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะ 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที ่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการตลาดในยุค 4.0 จึงเป็นยุคการ

เปลี่ยนแปลง และคู่ค้าจะมีบทบาทที่ส�าคัญยิ่ง การตลาดจึงต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้อง

และน�าสถานการณ์อยู่เสมอ

รายงานประจ�าปี 2561A2



 อย่างไรก็ด ีบรษัิทฯ ยงัคงตระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบั

ผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ มุง่เน้นการสร้างระบบการบรหิารจดัการตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างยัง่ยนื ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยการด�าเนนิธรุกจิตามหลกั

ธรรมาภิบาล ค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 

โดยในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยัน

เจตนารมณ์ในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

หรือ CAC) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้อง

กบันโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รปัชัน่ รวมถงึการสือ่สารนโยบายดงักล่าวไปยงั ลกูค้า 

คูค้่า และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนการเตรยีมความพร้อมในการพฒันาศกัยภาพองค์กร 

ทัง้ด้านกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ การก�ากบัดูแล การพฒันาบุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และมาตรฐานการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สงูสดุ เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ผ่านพ้นปัญหาและอปุสรรค และ

สามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณ

ในทกุๆด้าน ตลอดจนผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุกจิการของ

บรษิทัด้วยดมีาโดยตลอด และขอให้ทกุท่านเชือ่มัน่ว่า คณะกรรมการบรษิทัทุกท่านจะปฏบัิติ

หน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบอย่างเต็มความสามารถ และค�านงึถงึประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

          ขอแสดงความนับถือ

     นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์

              ประธานกรรมการบริษัท

       20 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2.

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

จ�านวน 3 ท่าน โดยม ีดร.ชติ เหล่าวฒันา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พลต�ารวจตรวีศิิษฐ์ ศุกรเสพย์ 

และ ดร.จงรกั ระรวยทรง โดยกรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นผูท้รงคุณวฒุแิละมปีระสบการณ์ด้านกฎหมาย 

บญัชกีารเงนิ การบรหิาร รวมทัง้มคีวามรูใ้นธรุกจิพลงังาน ทัง้นีคุ้ณสมบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในเดือน พฤษภาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก พลต�ารวจตร ี

วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทครบวาระ 9 ปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการ

อสิระ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 3/2561 เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2561 ได้มมีตแิต่งตัง้ รศ.ดร.

พนารัตน์ ปานมณี รับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ 

น่าเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม ตลอดจนการสอบทานให้บริษัทฯ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการโดยยึดมั่นตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในรอบปีบญัช ี2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ และมีการประชมุ

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง 

กรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเสนอข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ผลจากการประชุมแต่ละครั้งได้น�าเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท 

เพือ่ทราบทกุครัง้ โดยในรอบปีทีผ่่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนนิกจิกรรมทีส่�าคัญ ซึง่พอสรปุได้ดงันี้

รายงานประจ�าปี 25612



1. การสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส งบการเงิน

ประจ�าปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส�าคัญ  

โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ ได้จดัท�าขึน้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่

จะมีการน�าเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ 

ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการ

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ร่วมกับรายงานของผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส เห็นว่า

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ สามารถสร้างความม่ันใจได้อย่าง 

สมเหตุสมผลว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 

3. การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปีที่จัดท�าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม

ฐานความเสี่ยง (Risk - based Audit Plan) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ และให้ความ

เห็นในเรื่องการควบคุมภายในให้เพียงพอท่ีจะป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดข้ึน  

รวมถงึพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี เพือ่มั่นใจวา่แผนการตรวจสอบจะ

ช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในและมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและ

ด�าเนนิการพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งเพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการก�ากบัดแูล

ทั่วทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอและ 

มีประสิทธิผล
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5. การท�ารายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให ้เป ็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเป็นประจ�าทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม

สอบทานความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจ�า

ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้พิจารณานั้น เป็น

รายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติท่ัวไป มีการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกันโดยเป็นไป 

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล

และเป็นอิสระ 

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติโดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน

กฎหมายเฉพาะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. การสนบัสนุนการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละพจิารณาข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัเรือ่งการทจุรติหรอื

คอร์รัปชั่น เช่น การเพิ่มช่องทางให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อกับ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบในเรื่องเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ 

ข้อสงสัยในรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายในได้โดยสะดวกทั้งทางอีเมล์ ทาง

ไปรษณีย์ และทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่อง

ร้องเรียน ตลอดจนมีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ 

8. การพจิารณา คดัเลอืก แต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชโีดยพจิารณาความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ทักษะ

ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปี 2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็น 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2562 โดยคุณวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ  

ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ คุณณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชี 
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รับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ คุณโศภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดท�า

ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

ระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัการทจุรติและการหาประโยชน์

ส่วนตนโดยมิชอบ มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่โดยชัดเจน การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็น

ไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

(ดร.ชิต เหล่าวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

20 กุมภาพันธ์ 2562
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 การบรหิารความเสีย่งในการด�าเนนิธุรกจิเป็นกจิกรรมทีส่�าคัญและจ�าเป็นจะต้องด�าเนนิการ บรษิทัฯ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้

บรษิทัฯ และบริษัทย่อยได้มกีารประเมนิความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจ�านวน 4 ท่าน โดยมี พลอากาศตรี 

ดร.เพียร โตท่าโรง เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ นางสาวโศภชา 

ด�ารงปิยวุฒิ์ และนายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ

แผนการบริหารความเสี่ยง ติดตามการด�าเนินงานการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัทฯ รวมทั้งการจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�าคัญ 

โดยสรุปได้ดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2561

 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ประสานงาน

ในการจดัประชุมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้ฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�าเสนอ

แผนบริหารความเสีย่งเพือ่พจิารณาและอนมุตั ิโดยแผนการบรหิารความเสีย่งครอบคลมุในทกุมิติ

ของการด�าเนนิธรุกจิ ได้แก่ ความเสีย่งด้านการก�าหนดกลยทุธ์ธุรกจิ ความเสีย่งด้านการปฏบิตัิ

งาน ความเส่ียงด้านการเงนิ ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นและอัตราดอกเบีย้ 

ความเสีย่งด้านการจัดหาพนัธมติรและบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและความรูค้วามสามารถเพื่อ

รองรับการเตบิโตของธุรกจิในอนาคตของบรษิทัฯ ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเสีย่ง

ด้านการบรหิารความสมัพนัธ์กบัคูค้่าและผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

ชมุชนและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนความเสี่ยงด้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น

รายงาน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

3.
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2. การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกันหรือแก้ไข

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยและผลการประเมินความเสี่ยงตามแผน

บริหารความเสี่ยงท่ีได้ก�าหนดไว้ซ่ึงครอบคลุมท้ังองค์กร รวมถึงความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก

ทีค่วบคมุไม่ได้ อาทเิช่น ผลกระทบจากการเมอืง ผลกระทบจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ

ทัง้ในและนอกประเทศ ตลอดจนผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิฯลฯ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการ

บรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยก�าหนดให้มีการจัดระดับความเส่ียง

จากสูงไปต�่า และ ใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ใน ISO/IEC 17025 version 2017 

เพิม่เตมิเพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง โดยได้มอบหมายให้ผูร้บัผดิชอบหาแนวทาง

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ เพือ่ให้ 

การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ 

3. การติดตามดูแลการด�าเนินมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารตดิตามการจดัการบรหิารความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ โดยจดัให้

มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาสเพื่อรับทราบผลการบริหารความเส่ียง  

รวมทั้งได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอย่างสม�่าเสมอ และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารความเส่ียงมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยพัฒนาให้ไปสู่การมีวัฒนธรรมองค์กรในการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Culture) อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

จากการด�าเนนิงานข้างต้น คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงได้พจิารณาแล้วเห็นว่าทางบรษิทัฯ และ

กลุม่บริษทัฯ ได้จดัท�าแผนการบรหิารความเสีย่งและด�าเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่งดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้องและครบถ้วน

(พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงาน
คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาผลตอบแทน
4.

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการสรรหาบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และผู้บรหิารระดับ

สงู รวมถงึการก�าหนดค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ใน 4 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ผลตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่สรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม 

มาปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการ

จ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจน

ผูบ้รหิารระดบัสงูให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบสอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และภาวะ

ตลาดอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและธ�ารงรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีศักยภาพและคุณสมบัติ

ตามที่บริษัทฯ ต้องการไว้

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง  

เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และรายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องส�าคัญที่พิจารณาสรุปได้ดังนี้

• พจิารณาสรรหา และคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั 

 พจิารณาการสรรหา และคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 

รวมท้ังคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ ซึ่งได้พิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที ่

เหมาะสม ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตรงตามกฎระเบยีบทีก่�าหนด โดยค�านงึ

ถงึคณุวฒุ ิประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ รวมทัง้รองรบัต่อการเตบิโต

ของบริษัทฯ น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ก�าหนดและทบทวนนโยบาย และหลักเกณฑ์ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาก�าหนดและทบทวนนโยบายและ

หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติ

รายงานประจ�าปี 25618



งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และสถานการณ์ปัจจุบันตามหลักเกณฑ์สากล ดังนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- นโยบายเรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

- นโยบายเรื่อง การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด 

- นโยบายเรื่อง แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการบริหารคนเก่ง (Succession Plan 

and Talent Management)

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   

แบบรายคณะ ประจ�าปี 2561

• ก�าหนดอัตราการจ่ายโบนัส การปรับเงินเดือนประจ�าปี 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาไว้ซ่ึงพนักงานที่มีความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้พจิารณาหลกัเกณฑ์ในการก�าหนดการจ่ายโบนสั การปรับ

เงินเดือนประจ�าปี 2561 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารให้อยู ่ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และอยู่ในเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติทั่วไป 

ในอุตสาหกรรม

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ

บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้

รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเต็มความสามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็น

อย่างตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติ

งานโดยใช้หลกัความเสมอภาคยตุธิรรม และโปร่งใส เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีดี่ตามที่

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด 

และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(นายธรากร อังภูเบศวร์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน
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รายงาน
คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5.

ในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจัดการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณา 

ก�าหนด/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ก�าหนดแผนงานต่อต้านการ 

ทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมถงึการด�าเนนิงานอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งต่อการก�ากบัดแูลกจิการ และตดิตามการด�าเนนิงาน

ของแผนงานการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัฯ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเน้นการปฏิบัติและการด�าเนินงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้ง 5 หมวด 

ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

• ก�ากับดูแล ทบทวน แก้ไข และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในทั้ง 5 หมวดข้างต้น รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล 

• ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้ง

ประสานงานเพือ่วางแผนจดัการให้ความรูต่้อผูท้ีเ่กีย่วข้องและมกีารประเมนิความเสีย่งด้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นส�าหรับบุคลากรในบริษัทฯ 

• ก�ากับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�าและน�าส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์เพ่ือให ้

เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด รวมทัง้ให้มกีารรายงานต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่าง

สม�่าเสมอเป็นรายไตรมาส

• พิจารณารายงานการปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจ�าปี 2561 (แบบ  

56-2) และ แบบแสดงข้อมูลประจ�าปี 2561 (แบบ 56-1) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่

ครบถ้วนสอดคล้องตาม แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และร่วมทบทวนกฎบัตรคณะ

กรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งติดตามให้มีการทบทวนกฎบัตรของ 

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

รายงานประจ�าปี 256110



• พิจารณาและปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีประจ�าปี 2561 ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ตามหลักเกณฑ์สากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์ในแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งแบบประเมิน

ประธานการบริหาร 

• พิจารณาและรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

ต่อคณะกรรมการบริษัท

• พิจารณาแผนงานเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ 

การจัดประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตระหนักดีว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ

และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนผูถ้อืหุน้และผู้มส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีดี่จงึมคีวามมุง่มัน่ในการท�าหน้าทีเ่พือ่เสนอแนวทางปฏบิตั ิและให้ค�าแนะน�าด้านการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการน�าหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ไีปสูก่ารด�าเนนิการในภาคปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร

อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ (Good Corporate  

Governance “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศ 91.5 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2560 

ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2561 ในระดบัดเียีย่ม 96 คะแนน เปรยีบเทยีบกบัผลคะแนนทีไ่ด้รบัในปี 2560 ในระดบัคะแนนดเียีย่ม 97.5 

ตัง้แต่ ปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ได้ประเมนิบรษิทัฯ 

และมมีตใิห้การรับรองบรษิทัฯ เข้าเป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Code for Listed Companies “CG Code”)  
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ตามแนวทางข้อเสนอแนะจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้น�าเข้า

สู่คณะกรรมการบริษัทเพื่อก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

(ดร.จงรัก ระรวยทรง)

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

15 มกราคม 2562
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รายงาน
คณะกรรมการบริหาร6.

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

 ปี 2561 เป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตกว่าในปี 2560 โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจาก

ภาคการส่งออกที่ได้รับประโยชน์ จากเศรษฐกิจโลกท่ีสามารถกลับมาเติบโตได้อีกคร้ัง นอกจากนี้เศรษฐกิจ

ไทยยังได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ 

สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างรายได้ 6,460 ล้านบาท และมีก�าไร

สุทธิ 1,178.41 ล้านบาท ซ่ึงรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส�าคัญเกิดจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 

กังหันลมครบท้ัง 3 โครงการ รวม 170 เมกะวัตต์ ท้ังน้ี รายได้รวมจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าในปี 2561 จาก 

ทัง้โครงการพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลมของบรษิทัฯ คิดเป็นจ�านวน 2,929.75 ล้านบาท เปรยีบเทยีบ

กับปี 2560 จ�านวน 1,535.56  ล้านบาท เท่ากับเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,394.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 90.79

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 32 ครั้ง เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ โดยได้ด�าเนินการตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบหมาย และรายงานผลการประชุม 

พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่การพจิารณาได้อย่างถกูต้อง

และเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

• ก�าหนดแผนและกลยทุธ์ทางธรุกจิให้เป็นไปตามวสัิยทศัน์ และพนัธกจิขององค์กร ประจ�าปี 2561

คณะกรรมการบริหารได้มีการก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ

บริษัทร่วมในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจ�าทุกปีและมีการติดตามผลงานทุกไตรมาส นอกจากนี้ยังได้มีการ

ถ่ายทอดแผนงานดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อให้รับทราบ และน�าไปปฏิบัต ิ

ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

• ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริหารได้มีการตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจ�า 

ทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

• อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการ 

ที่มีส่วนได้เสีย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับของ 

บริษัทฯ นโยบายระเบียบปฎิบัติ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ เพือ่พจิารณาและ

อนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติการเข้าลงทุน และการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการ     

คณะกรรมการบรหิารได้มกีารกลัน่กรอง เหน็ชอบ หรอือนมุตั ิการเข้าลงทนุ และ/หรอื การเข้าร่วม

ประมลูงานในโครงการใหม่ ๆ  ตลอดจนเข้าด�าเนนิงานโครงการต่าง ๆ  ตามทีเ่หน็สมควร โดยค�านึงถงึประโยชน์

ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาอนุมติต่อไป

• พิจารณาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน 

เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น และ 

น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

• ก�าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน 

คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างต�าแหน่ง โครงสร้างเงินเดือน และ 

ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

พิจารณาก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อม่ันว่า ในปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 

เนือ่งจากบรษัิทฯ มคีวามพร้อมทัง้ด้านคณุสมบตั ิความสามารถ และประสบการณ์ของผูบ้รหิารและพนกังาน 

กอปรกับบริษัทฯ เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี 

ชั้นน�าที่จะสามารถน�ามาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทฯ  

ยังด�าเนินนโยบายภายใต้การค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง

ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการด�าเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมตาม 

หลักการก�ากับบดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นางสาวโศภชา  ด�ารงปิยวุฒิ์)

ประธานกรรมการบริหาร

20 กุมภาพันธ์ 2562รายงานประจ�าปี 256114



คณะกรรมการ
บริษัท7.
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

2. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาผลตอบแทน

6. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

8. นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

9. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

10. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

11. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการ
ตรวจสอบ8.

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. ดร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4. นายธเนศศิริ ฝากมิตร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

12 4

3
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คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง9.

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

2. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

3. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการฯ 

2 1

3

4
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คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

10.

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายธรากร อังภูเบศวร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

2. นายเดชา ชูลิกรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

3. นายหทัย อู่ไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ เลขานุการ ฯ 

2
1

3

4
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คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี11.

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 

2. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 

3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) 

4. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1 3 4
2
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คณะกรรมการ
บริหาร12.

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริหาร

3. นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริหาร

4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริหาร

5. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริหาร

2
4

3

5

1
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คณะผู้บริหาร13.

1. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวฒุิ์

ประธานกรรมการบรหิาร

(Chief Executive Officer)

2. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสัย

กรรมการผูจ้ดัการ

3. ดร.พงษ์สกร ด�าเนิน

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานพัฒนาธรุกจิและวางแผนกลยทุธ์ 

4. นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวฒ์ิุ

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวางแผนกลยทุธ์ 

และการลงทุน

ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

5. นายชยัศิริ วฒันชาญณรงค์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง 

6. นางอารวีรรณ เฉลิมแดน

รักษาการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานโรงงาน

7. นายฐติิพงศ์ เตชะรตันยนืยง 

Chief Financial Officer

8. นางสมลักษณ์ คนงึเหตุ

ผู้อ�านวยการอาวโุส สายงานส�านักบริหาร

9. นายธ�ารงค์ จนัทรไกรทอง

ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด
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10. ดร.ไพโรจน์ ภานกุาญจน์

ผูอ้�านวยการอาวุโส 

สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

และบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า

11. นางณฐัวรรณ วงศ์จนัทร์

ผู้อ�านวยการอาวโุส สายงานสนับสนุนธรุกจิ 

12. นายเจนพล งามอรณุโชติ

ผูอ้�านวยการอาวโุส 

สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

และ สายงานขายและการตลาด Energy Solution, 

Lighting และ GRoof 

13. นางสาวจนัทรา จงจามรสีทีอง

ผูอ้�านวยการอาวุโส 

สายงานส�านกักรรมการผูจ้ดัการและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เลขานกุารบรษิทั

14. นางสาวศทุธริตัน์ ตัง้นรกลุ

ผู้อ�านวยการ สายงานสนับสนุนธรุกิจ (บญัช)ี

15. นายธเนศศริ ิฝากมติร

ผู้ช่วยอ�านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



ข้อมูลส�าคัญ
ทางการเงิน14.

14.1  ข้อมูลส�าคัญทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี

 หน่วย : บาท 

 31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *

(ปรบัปรงุใหม่)

 31 ธ.ค. 2559 * 

(ปรบัปรงุใหม่)

 31 ธ.ค. 2558 *  31 ธ.ค. 2557 * 

สนิทรัพย์รวม  35,624,749,771  30,726,454,730  25,998,105,347  18,815,257,874  7,238,664,344 

หนีส้นิรวม  26,124,701,888  20,542,595,532  15,870,131,366  10,225,033,199  3,878,965,047 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น  9,500,047,883  10,183,859,198  10,127,973,981  8,590,224,675  3,359,699,297 

ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว  1,854,655,373  1,854,655,373  1,589,693,963  1,283,245,216  879,990,265 

 31 ธ.ค. 2561 * 31 ธ.ค. 2560 *

(ปรบัปรงุใหม่)

 31 ธ.ค. 2559 *  31 ธ.ค. 2558 *  31 ธ.ค. 2557 * 

รายได้รวม  6,460,886,678  4,913,484,308  3,366,833,901  4,590,691,752  3,061,552,738 

ก�าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  1,178,410,096  714,788,237  615,370,138  673,567,733.00  545,270,215 

ผลก�าไรต่อสนิทรัพย์ (%)  3.31  2.33 2.37  3.58  7.53 

ผลก�าไรต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (%)  12.40  7.02 6.08  7.84  16.23 

อตัราก�าไรสทุธิ (%) 18.91  14.86  19.18  14.67  17.81 

หมายเหตุ  * งบการเงินรวม
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14.2 รายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2555

การซื้อมาขายไป

การขายไฟฟา

สัญญากอสราง

บริการบำรุงดูแลรักษา

รายไดอื่นๆ

2556 2557 2558 2559 2560 25610

1,000.00

2,372

1,294 1,502

3,761

1,351 1,160 1,345

1,408

1,765

4,305

2,045

2,976

4,460

3,209

4,913

6,461

169

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

28

42

24

42

681

62

70
567

868

910

80

2,045

1,536

68
104

2,930

2,028

69
89

14.3 เปรียบเทียบรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ (ส�าหรับสิ้นปี) 

การแบงรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ % การแบงรายไดแยกตามประเภทธุรกิจ

25.30%

31.26%

39.93%

1.38%

2.12%

การซื้อมาขายไป การขายไฟฟา

สัญญากอสราง บริการบำรุงดูแลรักษา

รายไดอื่นๆ

20.80%

45.36%

31.39%

1.07%

1.38%

1,160 1,345 

1,536 

2,930 

2,045 

2,028 
68 

69 

104

89

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

31.12.2560 31.12.2561

4,913

6,461

4,913MB

6,461 ลานบาท
+1,547 ลบ.

31.48%

2561

2560
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14.4 เปรียบเทียบรายได้กับอัตราก�าไรขั้นต้น

1,283 

2,075 

3,027 

4,501 

3,028 

4913

6372

25
22 24 23

35
36

49

0

10

20

30

40

50

60

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

 รายไดจากการขายสินคาและบริการ อัตรากำไรข้ันตน (%)

ลานบาท กำไรขั้นตน %

14.5 การเติบโตของงบการเงิน

24,744

10,184 

5,982 

14,111 

6,431 

30,086 

9,500 

5,539 

17,620 

8,505

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

30,726 ลานบาท

CA

N-CA

OE

N-CL

CL

35,625 ลานบาท

N-CA

CA

CL

N-CL

OE
สวนของผูถือหุนลดลง:

1. ปนผล 334 ลบ. 

2. ซ้ือหุนคืน 304.67 ลบ.
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น15.

15.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Gunkul Engineering Public Company Limited

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GUNKUL

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ : 0-2242-5800

เว็บไซต์ : www.gunkul.com

อีเมล์ : ir@gunkul.com

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก : - ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ในประเทศและ

ต่างประเทศ

-  ธุ รกิ จผลิต  จั ดหา  และจ� าหน ่ ายผลิตภัณฑ ์ประหยัดพลั ง งาน  

รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม

- ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและอื่นๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

- ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

- ธุรกิจการให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

กลุ่มอุตสาหกรรม : ทรัพยากร

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค

ชนิดของหุ้นที่ออกจ�าหน่าย : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน : 1,854,655,373.25 บาท 

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว : 1,854,655,373.25 บาท 

จ�านวนหุ้นช�าระแล้ว : 7,418,621,493 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท 

ผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี : นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก

โทรศัพท์ 02-242-5867 / 02-242-5868
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15.2 บริษัทย่อย

บรษัิท ชือ่ย่อ ประเภทธรุกจิ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

จ�านวนหุน้

ทีจ่�าหน่ายแล้ว

(หุน้)

มูลค่าทีต่รา

ไว้หุน้ละ

(บาท)

จ�านวนหุน้

ทีถ่อื

(หุน้)

สัดส่วน

การถอืหุน้

(%)

1. บจก. จ.ีเค.แอสเซม็บลี้ GKA ด�าเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์โคมไฟถนนและอุปกรณ์ประกอบระบบ

สายส่ง เช่น ตวัยดึจบัสาย (Preformed) เคเบ้ิลสเปเซอร์ และฮาร์ดแวร์

ต่าง ๆ  รวมถงึการผลติ Mounting Structure เพือ่ใช้กบังานโซล่าร์เซล 

ภายใต้ตราสนิค้า GUNKUL, GK, ZIMLUG, PIGMAN, TOPWELD 

และ ZIMTAP ของกลุม่บรษิทัฯ เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ บรษิทั กนักลุ 

เอ็นจเินียร่ิง จ�ากดั (มหาชน) และบริษัท เค.เอ็น.พี.ซพัพลาย จ�ากดั 

200,000,000.00 2,000,000 100.00 1,999,998 99.99

2. บจก. จ.ีเค.พาวเวอร์ โปรดักส์ GKP ด�าเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบสายส่งและ 

สายจ�าหน่าย ภายใต้ตราสนิค้า “GUNKUL” และ”GK” ของกลุม่บริษัท 

โดยเน้นไปทีอุ่ปกรณ์ป้องกนัและตดัต่อระบบสายไฟฟ้า เช่น ฟิวส์และ

สวติช์แบบต่าง ๆ เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่บริษัท กนักุลเอ็นจเินียร่ิง จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จ�ากดั

100,000,000.00 100,000 1,000.00 99,998 99.99

3. บจก. เค.เอน็.พ.ีซพัพลาย KNP ด�าเนนิธรุกจิจัดจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรบัระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ  

ทีเ่กีย่วข้องให้กบัลกูค้ากลุม่ภาคราชการโดยตรง โดยจะท�าหน้าทีต่ดิต่อ

และเข้าร่วมประมลูในการจดัซือ้จดัจ้างในโครงการต่าง ๆ ของลกูค้า 

กลุม่ดงักล่าว ซึง่ลกูค้าหลกัได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

50,000,000.00 500,000 100.00 499,998 99.99

4. บจก. พฒันาพลงังานลม WED ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด  

60 เมกะวตัต์ เพือ่จ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค

1,575,000,000.00 157,500,000 10.00 157,499,987 99.99

5. บจก. กรโีนเวชัน่ เพาเวอร์ GNP ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด  

60 เมกะวัตต์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

1,485,000,000.00 148,500,000 10.00 148,499,998 99.99

6. บจก. โคราช วนิด์ เอน็เนอร์ยี KWE ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด  

50 เมกะวัตต์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

1,107,000,000 11,070,000 100.00 11,069,998 99.99
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7. บจก. เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า 1) NKP ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิ ขนาด 1 เมกะวตัต์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบั การไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค

2,600,000.00 หุน้สามญั 23,060

หุน้บรุมิสทิธิ ์2,940

100.00 หุน้สามญั 23,058

หุน้บรุมิสทิธิ ์2,940

99.99

8. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 GSP-1 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถอืหุ้นโดย GSP 99.99

9. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 GSP-2 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถอืหุ้นโดย GSP 99.99

10. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3 

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 9 เมษายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี18 กรกฎาคม 2561

GSP-3 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 ถอืหุ้นโดย GSP 99.99

11. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4 

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 9 เมษายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี18 กรกฎาคม 2561

GSP-4 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 ถอืหุ้นโดย GSP 99.99

12. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 9 เมษายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี18 กรกฎาคม 2561

GSP-5 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 ถอืหุ้นโดย GSP 99.99

13. บจก. ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ BGP ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครฐั และลงทนุในบรษิทัทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

ธรุกจิพลงังานทดแทน

120,000,000.00 1,200,000 100.00 1,199,997 99.99

14. บจก. สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ SGSE ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้หน่วยงานภาครัฐ

500,000,000.00 5,000,000 100.00 4,999,997 99.99

15. บจก. โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี SES ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ 

20,400,000.00 204,000 100.00 203,997 99.99

16. บจก. กนักลุ โซลาร์ รฟู 1 GSR-1 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ 

21,000,000.00 210,000 100.00 209,997 99.99
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17. บจก. กนักลุ เทรนนิง่ เซน็เตอร์ 

(ชือ่เดมิ: บจก. กันกลุ โซลาร์ รฟู 2)

(จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่: เมือ่วนัท่ี 16 มี.ค. 2560)

GTRC บริการทางการศึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการ ผึกอบรม  

และอ่ืนใดท่ีเกีย่วเน่ืองกับการศกึษา

1,000,000.00 10,000 100.00 9,997 99.97

18.. บจก. กนักลุ โซลาร์ คอมมูนต้ีิ GSC ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

10,000,000.00 100,000 100.00 99,997 99.99

19. บจก. กนักลุ พาวเวอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ GPD ด�าเนนิธรุกิจรบัก่อสร้างโรงไฟฟ้าและธรุกจิจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรบั

ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

300,000,000.00 3,000,000 100.00 2,999,997 99.99

20. บจก. กนักลุ เอ็นเนอร์จ ีโซลูชัน่ แอนด์ ไลท์ต้ิง

(ชือ่เดมิ บจก. กันกลุ แอลอดี ีไลท์ต้ิง)

(จดเปลีย่นแปลง วนัที ่21 ก.พ. 2561) 

GES ด�าเนินธรุกจิผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ

แอลอดี ี (LED) (ในปี 2561 ขยายวตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิธรุกจิให้

บริการงานด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร)

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 99.99

21. บจก.อนิฟินทิ อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี ่2) IAE ถอืหุน้ในบรษิทั รางเงิน โซลชูัน่ จ�ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ซึง่เป็น

บริษัททีด่�าเนนิธุรกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสง

อาทติย์แบบติดตัง้บนพ้ืนดนิ ขนาด 87 เมกะวตัต์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบั

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

1,564,000,000.00 15,640,000 100.00 10,478,799 67.00

22. บจก.รางเงนิ โซลูชัน่ 2) RNS ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์

แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิ ขนาด 87 เมกะวัตต์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค 

1,355,000,000.00 13,550,000 100.00 13,549,997 ถอืหุ้นโดย IAE 99.99

23. บจก. จโีอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ GOB ลงทนุในบรษิทัในประเทศด้านโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และชวีมวล 

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ 

34,300,000.00 343,000 100.00 256,906 74.90

24. บจก.เอาท์โกรว์ เอ 

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 26 มิถนุายน 2561

2. อยูร่ะหว่างรอจดทะเบียนช�าระบัญชี

OGA ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวล  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

8,000,000.00 80,000 100.00 79,998 ถอืหุน้โดย GOB 99.99

25. บจก.เอาท์โกรว์ บี 

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 26 มิถนุายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี12 ธันวาคม 2561

OGB ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวล  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบั กฟภ.

8,000,000.00 80,000 100.00 79,998 ถอืหุน้โดย GOB 99.99
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26. บจก. เอาท์โกรว์ ดี OGD ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวล  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

40,000,000.00 400,000 100.00 399,998 ถอืหุน้โดย GOB 99.99

27. บจก.เอาท์โกรว์ อี

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 26 มิถนุายน 2561

2. อยูร่ะหว่างรอจดทะเบียนช�าระบัญชี

OGE ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวล  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

8,000,000.00 80,000 100.00 79,998 ถอืหุน้โดย GOB 99.99

28. บจก.เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย เอ

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 9 เมษายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี26 กรกฎาคม 2561

OGW-A ตวัแทนจ�าหน่ายไม้เพ่ือเป็นวัตถุดบิ 1,000,000.00 10,000 100.00 9,998 ถอืหุน้โดย GOB 99.98

29. บจก.เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย บี

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 9 เมษายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี18 กรกฎาคม 2561

OGW-B ตวัแทนจ�าหน่ายไม้เพ่ือเป็นวัตถุดบิ 1,000,000.00 10,000 100.00 9,998 ถอืหุน้โดย GOB 99.98

30. บจก. อโีค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ ECO ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิ เพ่ือจ�าหน่วยให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

76,500,000.00 765,000 100.00 390,150 51.00

31. บจก. กนักลุ ไบโอเอน็เนอร์ยี่ GBE ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

500,000.00 5,000 100.00 4,997 99.94

32. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ GSP ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

599,998,800.00 5,999,988 100.00 5,999,985 99.99

33. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 6

1. จดทะเบยีนเลกิกจิการ 9 เมษายน 2561

2. จดทะเบยีนช�าระบญัช ี6 มิถนุายน 2561

GSP-6 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถอืหุน้โดย GSP 99.99

34. บจก. บเีอม็พ ีโซล่าร์ BMPS ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ ขนาด 8.0 เมกะวตัต์ เพือ่จ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค 

980,100.00 98,010 10.00 (หุน้บรุมิสทิธ)ิ 48,010 48.98

35. บจก. ฟิวเจอร์ อเีลค็ทรคิอล คอนโทรล 8) FEC รับเหมาก่อสร้าง 100,000,000.00 10,000,000 10.00 9,999,998 ถอืหุ้นโดย GPD 99.99

36. Gunkul International (Mauritius) 3) GIM ลงทนุในบริษัทต่างประเทศ US. 134,825,624.00 134,825,624 USD 1.00 134,825,624 100.00

37. Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. 3) GIS ลงทนุในบริษัทในต่างประเทศ SGD 511,645.00 511,645 SGD 1.00 511,645 ลงทนุโดย GIM 100.00
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บรษัิท ชือ่ย่อ ประเภทธรุกจิ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

จ�านวนหุน้

ทีจ่�าหน่ายแล้ว

(หุน้)

มูลค่าทีต่รา

ไว้หุน้ละ

(บาท)

จ�านวนหุน้

ทีถ่อื

(หุน้)

สัดส่วน

การถอืหุน้

(%)

38. Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. 3) GMP ลงทนุในบริษัทต่างประเทศ SGD 284,829.00 284,829 SGD 1.00 284,829 ลงทนุโดย GIS 100

39. Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. 4) GKMCP-1 ด�าเนินธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน Gas Engine 

เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐในสาธารณรัฐสหภาพเมยีนม่าร์

USD 100,000.00 100,000 USD 1.00 51,000 51.00

40. Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha 5) GK Sendai ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 31.75 เมกะวัตต์ เพื่อจ�าหน่ายให้กับ 

Tohoku Electric Power Co., Inc. ประเทศญีปุ่น่ 

เงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าว รวม JPY 3,375,030,000.00

41. Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha 5) GK Kimitsu ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 33.50 เมกะวัตต์ เพื่อจ�าหน่ายให้กับ 

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ประเทศญ่ีปุน่ 

เงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าว รวม JPY 4,656,368,970.00

42. GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha 6) GD 

Utsunomiya

ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 66.78 เมกะวัตต์ เพื่อจ�าหน่ายให้กับ 

Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ประเทศญีปุ่่น 

เงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าว รวม JPY 3,210,080,000.00

43. East Japan Solar 13 Godo Kaisha 7) GK Solar 13 ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนขนาด 

75 เมกะวัตต์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ Chugoku Electric Power  

Company, Inc. ประเทศญีปุ่น่

เงนิลงทนุในบรษิทัดงักล่าว รวม JPY 2,220,056,495.00

44. Future Asset Management Kabushiki Kaisha FAM ด�าเนินธรุกจิลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน JPY 377,710,000.00 37,771 JPY 10,000 37,771 100.00

หมายเหตุ 

1)  บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 23,058 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์ จ�านวน 2,940 หุ้น โดยสิทธิในการออกเสียงส�าหรับหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และ หุ้นบุริมสิทธิ์ 1 หุ้น เท่ากับ 20 เสียง

2) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นใน IAE ในสัดส่วนร้อยละ 67 ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน RNS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

3)  บริษัทฯ ถือหุ้นใน GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย GIM ถือหุ้นใน GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ GIS ถือหุ้นใน GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100 

4) GMP ถือหุ้นใน GKMCP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 51

5) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในโครงการ GK Sendai และ GK Kimitsu ผ่านบริษัทย่อย GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100 

6) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในโครงการ GD Utsunomiya ผ่านบริษัทย่อย GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100 (ลงนาม 25 สิงหาคม 2559) 

7) ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในโครงการ GK Solar 13 Godo Kaisha ผ่านบริษัทย่อย GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100 (ลงนาม 29 พฤศจิกายน 2559) 

8) ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้ GPD เข้าซื้อหุ้นใน FEC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดังนั้นบริษัทฯ จึงถือหุ้นทางอ้อมใน FEC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
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15.3 บริษัทร่วม/การร่วมค้า

บริษัท ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

จ�านวนหุ้นที่

จ�าหน่ายแล้ว

(หุ้น)

มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ

(บาท)

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

(หุ้น)

ผู้ร่วมทุน

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

1.  บจก. จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ GPS ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 26 เมกะวัตต์ เพ่ือ

จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

930,000,000.00 9,300,000 100.00 3,719,998 บมจ ผลิตไฟฟ้า 40.00

2.  บจก. กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน 1) GCPG ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดรวม 30.9 เมกะวัตต์ 

เพื่อจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

992,000,000.00 9,920,000 100.00 5,059,195 บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ 

เจ็ม บี.วี. 

51.00

3.  บจก. สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี่

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

SWE เพ่ือรองรับการด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจ�าหน่าย

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

1,000,000.00 10,000 100.00 4,000 บุคคลทั่วไป 40.00

4.  Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd.2) Kenyir ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 

29.99 เมกะวัตต์ ในประเทศมาเลเซีย 

9,999,999.28 10,092,757

1.00

1.440000

(หุ้นสามัญ) 

245,000

(หุ้นบุริมสิทธิ) 

4,690,972

บริษัทในประเทศมาเลเซีย

49.00

70.00

5.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 WHA_GSR-1 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

11,500,000.00 1,150,000 10.00 287,615 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

6.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

WHA_GSR-2 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

1,000,000.00 100,000 10.00 25,010 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

7.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 WHA_GSR-3 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

14,500,000.00 1,450,000 10.00 362,645 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01
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บริษัท ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน

(บาท)

จ�านวนหุ้นที่

จ�าหน่ายแล้ว

(หุ้น)

มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ

(บาท)

จ�านวน

หุ้นที่ถือ

(หุ้น)

ผู้ร่วมทุน

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

8.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

WHA_GSR-4 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

1,000,000.00 100,000 10.00 25,010 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

9.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

WHA_GSR-5 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

1,000,000.00 100,000 10.00 25,010 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

10.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 WHA_GSR-6 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

14,500,000.00 1,450,000 10.00 362,645 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

11.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

WHA_GSR-8 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

100,000.00 10,000 10.00 2,501 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

12.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

WHA_GSR-9 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

100,000.00 10,000 10.00 2,501 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

13.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ 10

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

WHA_GSR-10 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

15,500,000.00 1,550,000 10.00 387,655 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

14.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ 16

-  จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

-  จดทะเบียนช�าระบัญชี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

WHA_GSR-16 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

100,000.00 10,000 10.00 2,501 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

15.  บจก. ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์รูฟ 17 WHA_GSR-17 ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

16,000,000.00 1,600,000 10.00 400,160 บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 25.01

หมายเหตุ: 1) บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมทุน ที่มีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในการควบคุมร่วมกัน

 2) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd. ในสัดส่วนหุ้นสามัญร้อยละ 49.00 และหุ้นบุริมสิทธิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 70.00
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15.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



15.5 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

หน่วยงานก�ากับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ +66 2033 9999

โทรสาร +66 2033 9660

หน่วยงานก�ากับบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 2009 9000

โทรสาร +66 2009 9991

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 2009 9000

โทรสาร +66 2009 9991

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด 

ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ +66 2677 2000

โทรสาร +66 2677 2222 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

เลขที่ 973 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ +66 2656 0813 

โทรสาร +66 2656 0814

สถาบันการเงินหลัก : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

โทรศัพท์ +66 2544 1000

โทรสาร +66 2544 4948

รายงานประจ�าปี 256136



นโยบาย
และภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

16.

16.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ระบบไฟฟ้าของประเทศไทยประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 

1. การผลิตไฟฟ้า

2. การส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ซึง่ในการส่งกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสูผู่ใ้ช้ไฟฟ้านัน้จะต้องผ่านระบบย่อยต่าง ๆ  ได้แก่ ระบบสายส่ง

แรงสูง ระบบสถานีไฟฟ้า ระบบสายจ�าหน่าย และระบบสายใต้ดิน ดังแสดงในแผนภาพข้างล่าง

แผนภาพแสดงระบบการส่งไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
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การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) สามารถจ�าแนกได้ดังนี้ 

1. ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ

2. ธรุกิจผลติ จดัหา และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสม

2.1 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, 

Flexible Solar PV รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม

2.2 ผลติและจ�าหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จดัหาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

3. ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)

3.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

3.3 โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

3.4 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy)

4. ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

5. ธุรกิจการให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

16.2 เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ โดยได้ก�าหนดไว้ ดังนี้ คือ

1. รักษาฐานลูกค้าส�าคัญขององค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และหน่วยงานการไฟฟ้า

ของประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 

2. ขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขวางขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด

3. จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

4. ศึกษาการลงทุนและขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น

- ธรุกจิผลติไฟฟ้า โดยการยืน่สมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐเพือ่เข้าท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

โดยตรง รวมทั้งการร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

- ธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์พลังงานทดแทน

- ธุรกิจบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
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- ธุรกิจให้ค�าปรึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน

- ธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. ด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้แล้วเสร็จตามที่ก�าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

ที่ท�าไว้กับคู่สัญญา

6. ศึกษาการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งในและต่างประเทศ

7. เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการด�าเนินธุรกิจ

8. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโดยการน�าเอาเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร ระบบการประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ เป็นต้น

9. พัฒนาความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเติบโตของบริษัทฯ

10. ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ 

11. ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน

ก�ากับดูแลกิจการ และมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

12. ส่งเสริมให้องค์กรมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจใน 3-5 ปี 

บรษัิท กนักลุเอน็จเินีย่ริง่ จ�ากดั (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน โดยรูปแบบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่บริษัทฯ ให้ความสนใจได้แก่ 

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- โรงไฟฟ้าพลังงานกังหันลม

- โรงไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ

- โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภท ไม้ และพืชพลังงาน

- โรงไฟฟ้าชีวมวล เชื้อเพลิงประเภท ขยะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายภายในปี 2564 บริษัทฯ จะต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้ง 

ในประเทศและต่างประเทศที่มีก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,000 เมกกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะลงทุน 

โรงไฟฟ้าในประเทศแถบเอเชีย อาทิเช่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ตามล�าดับ
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การลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาและลงทุน 

ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกอื่นๆ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โครงการวาง 

สายเคเบิ้ลใต้น�้าไปยังเกาะต่าง ๆ โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างสายส่งแรงสูง ตามแผน

พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังสนใจ 

ในธรุกิจตดิตัง้โรงไฟฟ้าโซล่าร์รฟูเพือ่ขายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอตุสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า รวมถงึโครงการ

ในการให้บริการติดตั้งโซล่าร์รูฟให้แก่บ้านเรือนที่สนใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจรับติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพื่อรองรับการเติบโตทางด้านพลังงานทดแทนในภาคครัวเรือน 

โดยเปิดตัวแบรนด์ “GRoof” เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้

ส่วนการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นลงทุนในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการ

เมืองสูง อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และ มาเลเซีย ซึ่งทั้งสามประเทศนี้บริษัทฯ ได้เริ่มการลงทุนและ

ศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทนุทีป่ระเทศ

ญีปุ่น่ โดยปัจจบุนันีบ้รษิทัฯ ได้ด�าเนนิการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีป่ระเทศญีปุ่น่ไปแล้วทัง้สิน้กว่า 

255 เมกะวัตต์ และจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วกว่า 38 เมกะวัตต์ รวมทั้งลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซียกว่า 37 เมกะวัตต์ 

นอกเหนอืจากนโยบายทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน บรษิทัฯ ยงัคงมุง่พฒันา

ผลติภัณฑ์ใหม่และผลติภัณฑ์เดมิโดยเน้นการวจิยัและพฒันาให้เกดิความสามารถทางการแข่งขนัได้โดยวธีิเน้น

คุณค่าทางวิศวกรรม และยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งมอบความ 

พึงพอใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ อันจะน�ามาซึ่งการยอมรับในตราสินค้า “GUNKUL” และสร้างความภักดี

ต่อตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยสนิค้าทีบ่รษิทัพฒันาขึน้เพือ่รองรบัความเตบิโตของบรษิทัฯ และ

เพิ่มโอกาสในผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่องทางการจ�าหน่าย และมูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นส�าหรับระยะสอง 

ถึงสามปีนี้ อาทิเช่น

- ผลิตภัณฑ์ส�าหรับโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้า เช่น ระบบ Grounding และอุปกรณ์

ป้องกันฟ้าผ่า 

- ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ในตราสินค้า “GLO” และ “GUNKUL” 

- ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างที่มีหลอดไฟ LED เป็นองค์ประกอบ

- มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (AMI) และมิเตอร์แบบจานหมุน

- แผงโซล่าเซลในตราสินค้า “GUNKUL”
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ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามข้างต้น จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและ

อัตราการเติบโตในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของบริษัทฯ ให้คงอัตราการเติบโตในแต่ละปี 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 และผลักดันให้รักษาความเป็นผู้น�าส�าคัญในตลาดผู้ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรง

สูงที่เป็นตราสินค้าของคนไทยและสามารถสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันกับบริษัทฯ ในอนาคต 

16.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

ปี พ.ศ. เหตุการณ์

ปี 2525 • จัดตั้งบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,854,655,373.25 บาท และทุนช�าระแล้ว 1,854,655,373.25 บาท) 

ปี 2535 • จัดตั้งบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) 

• จดัตัง้บรษิทั จ.ีเค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ�ากัด (เดมิชือ่ บรษิทั เคอร์เน่ (ประเทศไทย) จ�ากัด) ด้วยทนุจดทะเบยีน 

2,600,000 บาท (ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีน 100,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99)

ปี 2536 • จัดตั้งบริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) 

ปี 2552 • บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท 

และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

• บรษิทัฯ ด�าเนนิการแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดั และเปลีย่นชือ่เป็น “บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั 

(มหาชน)”

• วันที่ 11 ธันวาคม 2552 จัดตั้งบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

เพือ่ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีน 992,000,000 

บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00)

ปี 2553 • วันที่ 11-13 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซื้อหุ้น (Initial Public Offering) จ�านวน 

100,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจ�าหน่ายในราคาหุ้นละ 5.40 บาท
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• วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มหลักทรัพย์ GUNKUL เข้าเป็นหลักทรัพย์

ใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• วนัที ่19 ตลุาคม 2553 หลักทรพัย์ GUNKUL ได้เข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น

วันแรก (First Day Trade)

• วนัท่ี 19 พฤศจกิายน 2553 บรษิทัฯ ได้เข้าซือ้หุน้สามญัของบรษิทั จ-ีพาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด ซึง่ด�าเนนิธรุกจิ

ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยเป็นคู่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่

มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน 4 สัญญา คิดเป็นจ�านวนรวม 26 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และได้รับ

สนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 8.00 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งโครงการดังกล่าวยัง

ได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากส�านักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of  

Investment “BOI”) โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 9,898 หุ้น รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 

64,337,000.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.98 ของ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 930,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00) 

• บรษิทั กันกลุ พาวเวอร์เจน จ�ากดั ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเพือ่ผลติและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ จ�านวน 5 สญัญา ขนาดรวม 30.9 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึง่โครงการ

ได้รบัประโยชน์จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าด้วยการได้รบัส่วนเพิม่ราคาในการรบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ในราคา 8.00 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งโครงการดังกล่าวยังได้รับสิทธิ

ประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากส�านักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment 

“BOI”) 

ปี 2555 • วันที่ 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

จ�านวน 4 สัญญา คิดเป็นจ�านวนรวม 26 เมกะวัตต์ และได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วย

ละ 8.00 บาท โดยบรษิทัฯ ได้จ�าหน่ายหุน้สามญัให้กบั บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 4,500,000 

หุ้น รวมเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 629,920,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60.00 ของทุนจด

ทะเบียน 750,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 930,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 40.00)

• วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด จาก บริษัท 

อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยเป็นคู่สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

จ�านวน 3 สัญญา คิดเป็นจ�านวนรวม 60 เมกะวัตต์ และได้รับสนับสนุน ค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วย
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 ละ 3.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญจ�านวน 5,460,000 หุ้น รวมเป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น 

522,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียน 78,000,000,000 บาท 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,575,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99)

ปี 2556 • วันที่ 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจ 

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน 1 สัญญา ขนาด 1 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00 โดย

บรษิทัฯ ถือหุน้ใน บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 9,799 หุน้ และเป็นหุน้บรุมิสทิธิ 

จ�านวน 2,940 หุ้น ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงส�าหรับหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และ หุ้นบุริมสิทธิ์  

1 หุ้น เท่ากับ 20 เสียง (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,600,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น

สามัญจากผู้ถือหุ้นรายเดิมมาเป็นของบริษัทฯ อีกจ�านวน 13,259 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญที่ถือครองจ�านวน 

23,058 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์จ�านวน 2,940 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

• วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จ�ากัด ซึ่งด�าเนิน

ธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ โดยเป็นคู่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

จ�านวน 5 สัญญา จ�านวนรวม 30.9 เมกกะวัตต์ และได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 

8.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ�าหน่ายหุ้นสามัญให้กับ บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ เจ็ม บี.วี. ประเทศญี่ปุ่น 

จ�านวน 4,860,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน 992,000,000 บาท (ปัจจุบันมี

ทุนจดทะเบียน 992,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00)

• วันที่ 13 มิถุนายน 2556 จัดตั้ง บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี่ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นด้านพลังงานลม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวได้จดเลิกบริษัท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 และเสร็จสิ้นการช�าระบัญชีเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560)

• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Gunkul International (Mauritius) {“GIM”) ในต่างประเทศ ณ 

สาธารณรัฐมอริเชียส โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 12,000 ดอลลาร์

สหรฐั (ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 134,825,624 ดอลลาร์สหรฐั) และจดัตัง้ Gunkul International (Singapore) 

Pte. Ltd. (“GIS”) และ Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. (“GMP”) ณ ประเทศสิงคโปร์

โดย GIM มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GIS ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 28,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียน 511,645 ดอลล่าร์สิงคโปร์) และ GIS มีสัดส่วนการถือหุ้นใน GMP ร้อยละ 100 ของทุน

จดทะเบียน 14,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 284,829 ดอลล่าร์สิงคโปร์) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ
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• วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท กันกุล ชูบุ  

พาวเวอร์เจน จ�ากัด 

• วันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จ�ากัด เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด (GSR-1) บริษัท กันกุล โซลาร์ 

รูฟ 2 จ�ากัด (GSR-2) บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากัด (GSP-1) บริษัท กันกุลโซลาร์ พาวเวอร์ 2 

จ�ากัด (GSP-2) บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด (BGP) และ บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด 

(SES) เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.97 ของทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท (ปัจจุบัน GSR-1 มีทุนจดทะเบียน 21,000,000 บาท, GSR-2 มีทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท, GSP-1 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท, GSP-2 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 

บาท, BGP มทุีนจดทะเบยีน 120,000,000 บาท และ SES มทุีนจดทะเบยีน 20,400,000 บาท โดยบริษัทฯ 

มีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน GSR-1, GSP-1, GSP-2, BGP, SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และใน GSR-2 

ร้อยละ 99.97)

• เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง 

เซ็นเตอร์ จ�ากัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการทางการศึกษา การจัดการฝึกอบรมและ

สัมมนา

• ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจ

ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทีต่ดิตัง้บนหลงัคา เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคและ

การไฟฟ้านครหลวง รวมท้ังด�าเนินธุรกิจรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าและธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบ

ไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วน 

การถือครองหุ้นร้อยละ 99.99) 

• ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1 จ�ากัด (WHA_GSR-1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 2 จ�ากัด 

(WHA_GSR-2) บรษิทั ดบับลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์ รูฟ 3 จ�ากัด (WHA_GSR-3) บริษัท ดบับลวิเอชเอ 

กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 4 จ�ากัด (WHA_GSR-4) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์ รูฟ 5 จ�ากัด
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 (WHA_GSR-5) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 6 จ�ากัด (WHA_GSR-6) โดยบริษัทฯ ถือ

หุ้นร่วมในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

(ปัจจุบัน WHA_GSR-1 มีทุนจดทะเบียน 11,500,000 บาท, WHA_GSR-3 มี ทุนจดทะเบียน 14,500,000 

บาท และ WHA_GSR-6 มีทุนจดทะเบียน 14,500,000 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้น

ร้อยละ 25.01) ทั้งนี้ WHA_GSR-2, WHA_GSR-4 และ WHA_GSR-5 จดทะเบียนช�าระบัญชีแล้ว)

• ในเดือนกันยายน 2556 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้ง บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 8 จ�ากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 9 จ�ากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

กันกุล กรีน โซล่าร์ รูฟ 10 จ�ากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 16 จ�ากัด และ บริษัท  

ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 17 จ�ากัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของทุน 

จดทะเบยีน 100,000 บาท ด�าเนนิธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทีต่ดิตัง้บนหลงัคา เพือ่

จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง (ปัจจุบัน WHA_GSR-17 มีทุนจดทะเบียน 

16,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 25.01) ท้ังน้ี WHA_GSR-8, 

WHA_GSR-9, WHA_GSR-10 และ WHA_GSR-16 จดทะเบียนช�าระบัญชีแล้ว

ปี 2557 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด จาก บริษัท 

อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ขนาด 60 

เมกะวตัต์ โดยเป็นคูส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุน้สามญั

จ�านวน 199,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 200,000 หุ้น รวมเป็น

จ�านวนเงินทั้งส้ิน 432,000,000 บาท ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 

1,485,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• วันที่ 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 

74.49 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และบริษัทฯ 

มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• วันท่ี 2 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด จาก บริษัท  

อิมแพค เอนเนอยี่ เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยเป็นคู่สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
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 จ�านวน 3 สัญญา คิดเป็นจ�านวนรวม 60 เมกะวัตต์ และได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วย

ละ 3.50 บาท โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอีกจ�านวน 31,563,000 หุ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,052,100,000 หุ้น ในราคารวม 373,211,000 บาท รวมคิดเป็น

สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้หมดร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน 1,052,000,000 บาท (ปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีน 

1,575,000,000 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• วันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด เพื่อด�าเนิน

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท และบริษัทฯ 

มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• วันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับ 

บรษิทั อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ากัด (มหาชน) เพือ่ร่วมด�าเนนิธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา 

• วันที่ 17 ธันวาคม 2557 Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าซื้อหุ้น

ของ Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai”) ซึ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 31.75 เมกะวัตต์ (38.10 เมกะวัตต์ติดต้ัง) ท่ีจังหวัด 

มิยากิ ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Tohoku Electric 

Power Co., Inc. (“Tohoku Electric”) ประเทศญีปุ่น่ โดยได้รับสมัปทานในการขายไฟฟ้าให้แก่ Tohoku 

Electric เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารบัซ้ือไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน โดยบริษัทฯ 

เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1.80 พันล้านเยน หรือ 504,000,000 

บาท (เปลี่ยนชื่อเป็น “Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha”) 

2558 • เมือ่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2558 บรษัิทฯ ได้เข้าซือ้หุน้สามญัของ บรษิทั โคราชวนิด์เอน็เนอร์ย ีจ�ากดั (“KWE”) 

จาก บริษัท ควอนติตัส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (“QE”) ซึ่งด�าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมเพื่อ

จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�านวน 50 เมกะวัตต์ จ�านวน 9,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 99.98 ของจ�านวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าการจ่ายซื้อหุ้นสามัญ 432,000,000 

บาท และมูลค่าประมาณการในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการจ�านวน 4,249,000,000 บาท มูลค่ารวม

ของโครงการจ�านวน 4,681,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,107,000,000 บาท และบริษัทฯ  

มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด (“WED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้า

ท�ารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม มูลค่ารวมของโครงการประมาณ 6,145,721,100 บาท 

โดย WED เป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ประเภทโรงไฟฟ้ากังหันลมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
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 ประเทศไทย ขนาด 50 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 8+2 เมกะวัตต์ ในระบบ Adder 3.50 

บาท ระยะเวลา 10 ปี

• เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2558 GUNKUL ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (“MOU”) เพื่อร่วมด�าเนินธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา กับ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“CWT”) โดย 

CWT และ GUNKUL จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ โดย GUNKUL จะถือหุ้น

ในบริษัทฯในสัดส่วนร้อยละ 25.01

• เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของ 

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด ประมาณการมูลค่าการลงทุนจ�านวน 6,325,000,000 บาท โดย GNP 

ประกอบธุรกิจพัฒนาและท�ากจิการโรงไฟฟา้เปน็ผูผ้ลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก พลงังานลมใหก้ับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ซึ่งเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจ�านวน 1 สัญญา ขนาดรวม 60 

เมกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท เป็นระยะเวลา10 ปี ทั้งนี้ 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง GNP กับ กฟผ. ตั้งอยู่ที่ ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

โดยคาดว่า จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

• วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือห้นครั้งที่ 1/2558 ในเร่ือง 

ดังต่อไปนี้

• ให้สัตยาบันการเข้าท�ารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ 

จ�ากัด ขนาด 60 เมกะวัตต์ ในมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 6,325,000,000 บาท

• ให้สัตยาบันการเข้าท�ารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai Okura Mega 

Solar Godo Kaisha (“GK Sendai”) (เปลี่ยนชื่อเป็น “Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha”) 

ประเทศญี่ปุ่น ขนาด 31.75 เมกะวัตต์ ในมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 12,599,100,000 เยน หรือ

ประมาณ 3,527,800,000 บาท

• อนุมัติการเข้าท�ารายการการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (“IAE”) 

สัดส่วนร้อยละ 67 ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด (“RNS”) ที่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการลงทุนในโครงการดังกล่าว ขนาด 87 เมกะวัตต์ ในมูลค่า

รวมของโครงการประมาณ 5,487,500,000 บาท (ปัจจุบัน IAE มีทุนจดทะเบียน 1,564,000,000 บาท 

และ RNS มีทุนจดทะเบียน 1,355,000,000 บาท) 

• อนุมัติการเข้าท�ารายการการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Kimitsu Okura Mega 

Solar Godo Kaishi (“GK Kimitsu”) (เปลี่ยนชื่อเป็น Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha”) ประเทศ

ญี่ปุ่น ขนาด 33.50 เมกะวัตต์ ในมูลค่าของโครงการรวมประมาณ 13,057,800,000 เยน หรือ 
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• อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

จ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซ้ือหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Warrant) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อรองรับ Right Offering และ Warrant ในจ�านวนไม่เกิน 274,981,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  

1 บาท ดังนี้ 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 183,320,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และในอัตรา

จัดสรร 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเท่ากับ 22 บาท ต่อหุ้น

 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ 

จะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ�านงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก

หลายรอบจนกว่าจะหมด ยกเว้นกรณีไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด

ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

2) จดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ�านวนไม่เกนิ 91,660,373 หุน้ มลูค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุน้ละ 1 บาท 

เพือ่รองรับการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธฯิ (GUNKUL-W) ทีจ่ดัสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบริษทัฯ 

ซึ่งใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ตามข้อ 

(1) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 2 หุ้นต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ  

1 หน่วย

• วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการจัดตั้งบริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90 และ บริษัท เอาท์

โกรว์ เอนเนอร์ยี่ คอนซัลท์ จ�ากัด จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของทุนจดทะเบียน 34,300,000 

บาท (ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 34,300,000 บาท) 

• บรษิทัดงักล่าว ได้เข้าถอืหุน้ในบรษิทั เอาท์โกร เอ จ�ากดั บรษัิท เอาท์โกร บ ีจ�ากดั บรษิทั เอาท์โกร ด ีจ�ากดั 

บริษัท เอาท์โกร อี จ�ากัด บริษัท เอาท์โกร วู้ด ซัพพลาย เอ จ�ากัด และ บริษัท เอาท์โกร วู้ด ซัพพลาย บี 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล 

• วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด 

จากผู้ถือหุ้นรายเดิม เป็นจ�านวนรวม 150,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 

ในมูลค่า 6,090,000.00 บาท รวมบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด 899,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ�านวนหุ้น

ทั้งหมด (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99) 
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2559 • วันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 

บริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 41,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 

(มหาชน) อันเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 22.84 บาท

ต่อหุ้น

• วันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมูลค่าที่

ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น และการเพิ่มทุน จดทะเบียนของ 

บรษิทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพือ่รองรับการปรับสทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ

บริษัทครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลังการปรับมูลค่าหุ้นจ�านวน 1,416,405,589.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 1,699,686,359.00 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 1,133,123,080 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งอนุมัติการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วย : 4.8 หุ้นสามัญ 

และปรับราคาใช้สิทธิจาก 27.00 บาท ต่อหุ้น เป็น 5.625 บาทต่อหุ้น อีกทั้งมีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ�านวน 2,000 ล้านบาท ดังนั้นจากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ปรับเป็น 

วงเงินใหม่ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี 

• วันที่ 27 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดทะเบียนยื่นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้กับ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 1 บาท เป็น 0.25 บาท 

• วันที่ 10 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการจัดตั้งบริษัท กันกุล ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจการผลิตวัตถุดิบส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.94 

ของทุนจดทะเบียน 500,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท)

• วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติให้ Gunkul  

International (Mauritius) (“GIM”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เข้าท�ารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ GD Utsunomiya (เปลีย่นชือ่เป็น “GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha “GK Utsunomiya”) 

(ตั้งอยู่เมืองอุทสึโนะมิยะ จังหวัดโทชิงิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 66.78 

เมกะวัตต์ (72.80 เมกะวัตต์ติดตั้ง) โดยผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Tokyo 

Electric Power Company (“TEPCO”) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับสัมปทานในการขายไฟฟ้าให้แก่ TEPCO 

 เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน มลูค่ารวมของโครงการ

ประมาณ 24,017 ล้านเยน หรือประมาณ 8,391 ล้านบาท

• วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นบุริม

สิทธิ์ใน บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด (“BMPS”) ซึ่งด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
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 ก�าลังการผลิต 8.0 เมกะวัตต์ จ�านวน 48,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.98 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระ

แล้วจ�านวนรวม 98,000 หุ้น (ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 50,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 48,000 

หุน้) บรษิทัฯ มสีทิธิได้รับปันผลจากการด�าเนนิงานและสทิธใินการออกเสยีงในสดัส่วนร้อยละ 99.99 มมีลูค่า

การซ้ือขาย 670 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าของบริษทัดังกล่าวต้ังอยูท่ี ่ต�าบลท่าเกวียน อ�าเภอวฒันานคร จงัหวดั

สระแก้ว ได้รับอัตรารับซื้อไฟแบบ Feed-in-Tariff (FiT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี (ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียน 980,100 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 48.98) 

• เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติดังนี้ 

• อนุมัติให้ Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าท�ารายการลงทุน 

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน East Japan Solar 13 Godo Kaisha (“GK Iwakuni”) 

เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิตของโครงการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

75.0 เมกะวัตต์ (ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 90.0 เมกะวัตต์) ซึ่งได้รับสัมปทานในการจ�าหน่ายไฟฟ้า 

ให้แก่ Chugoku Electric Power เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff (FiT) 

หน่วยละ 32 เยน โดยมีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 31,327.80 ล้านเยน หรือคิดเป็นประมาณ 

10,776.76 ล้านบาท

• อนุมัติให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ�านวน 3,000 ล้านบาท ดังนั้นจากวงเงินเดิมไม่เกิน 

3,000 ล้านบาท ปรับเป็น วงเงินใหม่ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี

ปี 2560 • วันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติอนุมัติดังนี้

• อนุมัติการปรับสิทธิใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย : 4.8 หุ้นสามัญ เป็น 1 หน่วย : 5.6 หุ้นสามัญ และปรับ

ราคาใช้สิทธิจาก 5.625 บาทต่อหุ้น เป็น 4.821 บาทต่อหุ้น

• อนมุตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทัฯ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสทิธคิร้ังที่ 

2 ส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลัง

การปรับมูลค่าหุ้นจ�านวน 1,699,685,996.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 1,982,967,060.25 

บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 1,133,124,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

• อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจ�านวน 3,000,000,000 บาท ดังนั้นจากวงเงินเดิม 

ไม่เกิน 6,000,000,000 บาท ปรับเป็น วงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 อายุ ไม่เกิน 7 ปี

• วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จ�ากัด (“GSP-6”) 

เพือ่ด�าเนนิธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วย
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 งานภาครฐั โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน 100,000,000 บาท (จดทะเบยีน

ช�าระบัญชีแล้ว)

• วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัทย่อย บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด (“GSP”)  

เพือ่ด�าเนนิธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ เพ่ือจ�าหน่ายให้กบัหน่วย

งานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 560,999,100 บาท (ปัจจุบัน

มีทุนจดทะเบียน 599,998,800 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)

• วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าถือหุ้นบุริมสิทธิ์ใน บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 

(“BMPS”) จ�านวน 48,000 หุน้ โดยบรษัิทฯ มสิีทธิได้รับปันผลจากการด�าเนนิงานและสทิธใินการออกเสยีง

ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ต�าบลท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว ขนาดก�าลังการผลิต 8.0 เมกะวัตต์ โดยได้รับอัตรารับซื้อไฟแบบ Feed-in-Tariff (FiT) หน่วยละ 

5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี บริษัทดังกล่าวเริ่มเปิดจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชน์ให้กับการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 (ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 980,100 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้น

จ�านวน 48,010 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 48.98) 

• วนัที ่7 มถุินายน 2560 ได้มกีารเข้าร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงระหว่าง บริษัท บจี ีเอ็นเนอร์ยี ่โซลชูัน่ จ�ากดั 

และ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด เพื่อด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ส�าหรับใช้เอง ณ โรงงาน อยุธยากล๊าส อินดัสทรี ขนาด 4.84 เมกะวัตต์

• วันที่ 16 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มใน บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด 

จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นจ�านวนรวม 99,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของทุน จดทะเบียนปัจจุบัน 

ในมูลค่า 4,059,900.00 บาท รวมถอืหุน้ทัง้หมด 999,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นทัง้หมด 

(ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000.00 บาท)

• (เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น “บริษัท กันกุล  

เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด” โดยขยายวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านระบบ

ไฟฟ้าอย่างครบวงจร)

• วันที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการจ้างงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส�าหรับการก่อสร้าง

เคเบิลใต้น�้าระบบ 33 KV ไปยังเกาะพระทอง จ.พังงา โดยก�าหนดระยะเวลาก่อสร้างนับจากวันลงนาม 

ในสัญญา 450 วัน

• วนัที ่30 กนัยายน 2560 เป็นวันทีใ่บส�าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ คร้ังที ่1 (GUNKUL-W) 

ที่คงเหลือจากการจ�าหน่าย พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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2561 • วันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย 

โดยถอืหุน้สามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และต่อมาได้เข้าถือสดัส่วนมลูค่าการลงทุนในหุ้นบริุมสทิธ์เพ่ือรับผล

ตอบแทนในรูปเงินปันผล ร้อยละ 70 

• วันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ได้ด�า

เนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(“COD”) ของโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ต�าบล 

ห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดก�าลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ และเป็นโครงการ

ท่ีภาครัฐให้การสนับสนุนโดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาท ต่อกิโลวัตต ์

เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

• วันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อเป็นการ

บริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะการเงิน

ที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยวงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืน

สงูสดุ ไม่เกิน 300,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท จ�านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คืน คดิเป็นร้อยละ 4.04 

ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด ก�าหนดระยะเวลาทีจ่ะซือ้หุน้คนืตัง้แต่วนัที ่25 เมษายน 2561 ถึงวนัที ่24 

ตลุาคม 2561 ซึง่จ�านวนหุน้ท่ีบรษิทัฯ ซือ้คืนในโครงการซือ้หุน้คนืคร้ังนี ้เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 93,475,100 หุน้ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่ารวมของหุ้นที่

ซื้อคืนทั้งสิ้นเท่ากับ 304,674,256 บาท

• วันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 มีมติอนุมัติดังนี้

• อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมจ�านวน 513,246,748 หุ้น หรือ 128,311,687 บาท โดย

เป็นหุ้นในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 

จ�านวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เพือ่ซ้ือหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ�านวน 513,240,327 หุ้น หรอื 128,310,081.75 บาท จากหุน้จดทะเบยีน

ปัจจบัุน 7,931,868,241 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทนุจดทะเบยีนปัจจบุนัเท่ากบั 1,982,967,060.25 

บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 

1,854,655,373.25 บาท) 

• อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน เพื่อให้องค์คณะมีความ 

หลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น

• อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 24. 
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• วนัที ่20 มถินุายน 2561 บรษิทั โคราชวินด์เอน็เนอร์ย ีจ�ากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกจิ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว  

ได้ด�าเนนิการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) ของโครการมติรภาพวนิด์ฟาร์ม ทีต่ัง้อยูท่ี ่ต�าบลหนองน�า้ใส 

อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดก�าลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ และเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การ

สนับสนุนโดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในอัตรา 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี  

นับจากวันที่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

• วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติดังนี้

• อนุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (“GPD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด เข้าท�ารายการซื้อ

หุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด (“FEC”) จ�านวน 10,000,000 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 

โดยเป็นทุนท่ีช�าระแล้ว 47,500,000.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

650,000,000.00 บาท

• อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท 

• วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับงานติดตั้งโซลาร์รูฟให้ กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน) หรอื CPF ในรปูแบบสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีมมีลูค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยบรษัิทฯ 

จะเป็นผู้ลงทุนและดูแลระบบตลอดอายุสัญญาระยะเวลา 15 ปี โดยจะท�าการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งหมด 

120,000 แผ่น บนหลังคาของโรงงานซีพีเอฟจ�านวน 34 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ราว 230,000 ตารางเมตร หรือ

เทียบได้กับโรงไฟฟ้าขนาด 40 เมกะวัตต์ 

• วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคุระ ท่ีตั้งอยู่ท่ีเมืองเซนได  

มยิาง ิประเทศญ่ีปุน่ มีขนาดก�าลงัการผลติรวม 31.75 เมกะวตัต์ (38.10 เมกะวตัต์ตดิตัง้) และเป็นโครงการ

ที่ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Tohoku Electric Power Co., Inc. (“Tohoku 

Electric”) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน นับจาก

วันที่เริ่มด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) เป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว

รายงานประจ�าปี 2561 53



ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ17.

17.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) สามารถจ�าแนกได้ดังนี้ 

1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะ

สม

2.1 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, 

Flexible Solar PV รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม

2.2 ผลติและจ�าหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จดัหาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

3) ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm or Solar Ground)

3.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

3.2.1 ผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฯ (PEA/MEA)

3.2.2 ผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้กับเอกชน (Private PPA)

3.2.3 ส�าหรบัเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและธรุกจิขนาดเลก็ (Residentail and Small Scale 

Business)

3.3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน�้า (Floating Solar)

3.4 โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

3.5 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบส�าหรับ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล

4) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Engineering Procurement and Contruction)

5) ธุรกิจการให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operating and Maintenance)
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

1) ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) ธรุกิจผลติ จัดหา และจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

• ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible 

Solar PV เหมาะส�าหรบังานด้านสถาปัตยกรรมหรอืปรบัปรงุภมูทิศัน์, งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้า

ภายในอาคารส�านักงานหรือโรงงาน และงานให้ค�าปรึกษา จัดหาระบบพลังงานทางเลือกที่

เหมาะสมให้กับลูกค้า อาทิ ระบบ Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, 

Solar Air Conditioner หรือ ระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) ส�าหรับ Waste Heat 

Recovery เป็นต้น
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*ในปี 2561 บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์  

ไลท์ติ้ง จ�ากัด” เพื่อขยาย การด�าเนินธุรกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร 

• ผลติและจ�าหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จดัหาอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์

3) ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพ้ืนดนิและแบบตดิตัง้บนหลังคา (Solar Farm and 

Solar PV Rooftop) 
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• ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ส�าหรับทีพั่กอาศยั/ธรุกจิขนาดเล็ก  ทีม่ขีนาดน้อยกว่า 200 กโิลวตัต์

• โรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)
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• โรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล (Biomass Energy) รวมถงึการจดัหาวตัถดุบิส�าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล

- ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวล

- จัดหาวัตถุดิบส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

4) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
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5) ธุรกิจการให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

1. ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าซ่ึงครอบคลุม 

อยูใ่น ทกุขัน้ตอนของระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าตัง้แต่โรงไฟฟ้าไปจนถงึผู้ใช้ไฟฟ้า (ดแูผนภาพแสดงระบบ

การส่งไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ในหัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ) กลุ่มบริษัทฯ ถือได้ว่า

เป็นหนึ่งในผู้น�าในธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดังจะเห็นได้จากการ

ทีก่ลุม่บรษัิทฯ มจี�านวนสนิค้าทีจั่ดจ�าหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพือ่ตอบสนองความต้องการและลักษณะการ

ใช้งานทีแ่ตกต่างกนัของลกูค้ากลุ่มต่าง ๆ  ท้ังสนิค้าทีท่�าการผลติจากโรงงานของกลุม่บริษทัฯ และสินค้าทีก่ลุ่ม

บริษัทฯ จัดหาจากผู้ผลิตที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ทั้งจากในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สวีเดน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
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ทั้งนี้ สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้ 

1) อปุกรณ์ป้องกนัและควบคมุระบบสายส่งและสายจ�าหน่าย ได้แก่ สวติซ์ตัดต่อ (Disconnecting 

Switch) โหลดเบรกสวติซ์ (Load Break Switch) แก๊ซสวติซ์ (SF6 Gas Load Break Switch) 

แอร์เบรกสวิตซ์ (Air Break Switch) หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิวส์ ฟิวส์คัทเอาส์ (Fuse Cutout)  

ล่อฟ้า (Surge Arrester) อุปกรณ์หุ้มฉนวน (Live part cover) และระบบสายดิน

2) อุปกรณ์ประกอบระบบสายส่งและสายจ�าหน่าย ได้แก่ สายไฟฟ้า (Cable) ตัวจับยึดสาย  

(Preformed) เคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer) อุปกรณ์ประเภทคอนเน็คเตอร์ (Connector) 

อุปกรณ์หัวสายเคเบิล (Cable Termination) ชุดเช่ือมต่อสายเคเบิล (Cable Splicing)  

ลูกถ้วยไฟฟ้า (Insulator)

3) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือ ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมืออุตสาหกรรม  

หมวกนิรภัย อุปกรณ์เครื่องมือวัดและทดสอบ

4) กลุม่อปุกรณ์โคมไฟถนน ได้แก่ ชุดโคมไฟถนน สวติซ์ควบคมุพลงัแสง (Photo Control Switch) 

และรีเลย์ควบคุมไฟถนน (Street Lighting Control Relay)

5) กลุม่อปุกรณ์ระบบพลงังานทดแทน ได้แก่ กงัหนัลม อปุกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ และ

แผง โซล่าเซลล์ กังหันน�้า ตัวผลิตไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดัน และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ     

2. ธรุกิจผลติ จดัหา และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประหยัดพลงังาน รวมถงึระบบพลงังานทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

2.1 ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED) 

บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด ในปี 2561 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น 

แอนด์  ไลท์ต้ิง จ�ากดั” (GUNKUL ENERGY SOLUTION & LIGHTING : GES) เพือ่ให้เกดิภาพลักษณ์ทีช่ดัเจน

และช่วยสนับสนุนธุรกิจรองรับการขยายตลาด และฐานกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการ

ประหยัดพลังงาน หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าของกิจการ ในเชิงกว้างและเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น 

 โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน

- กลุ่มลูกค้าเอกชน 

- กลุ่มลูกค้าราชการ

- กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

- กลุ่มตัวแทนจ�าหน่าย หรือระดับ End User จ�าหน่ายหลอดไฟและโคมไฟแอลอีดี     

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “GLO”
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บริษัทฯ ท�าการผลิต ประกอบ จัดหา และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ และ

โคมไฟแอลอีดี (LED) ทั้งแบบติดตั้งใช้งานภายในอาคาร  ภายนอกอาคาร รวมถึงโคมไฟถนน โคมไฟสาดแสง 

แบบติดตั้ง โดยใช้แหล่งพลังงานจากระบบโซล่าร์เซลล์ และแบตเตอรี่, BIPV Glass, Flexible Solar PV  

ซึง่เหมาะส�าหรับงานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรบัปรงุภมิูทศัน์, งานปรบัปรงุระบบไฟฟ้าภายในอาคารส�านกังาน

หรือโรงงาน งานให้ค�าปรึกษาในการจัดการระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้า รวมถึงงาน  

Engineering, Procurement และ Commissioning  ระบบไฟฟ้า หรอื โรงไฟฟ้า อาทเิช่น Solar Rooftop, 

Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรอืระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) 

ส�าหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น

ด้วยการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพสูง จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุ่ม

ลูกค้างานโครงการ อาทิเช่น กลุ่มโรงงานน�้าตาล กลุ่มโรงงานผลิตเหล็ก กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มธนาคาร และ

กลุม่ผูใ้ห้บรกิารเช่าคลงัสนิค้า รวมถงึกลุ่มลกูค้างานราชการ มหาวทิยาลยั และกลุม่ตวัแทนจดัจ�าหน่ายทัง้ใน

กรุงเทพ และต่างจังหวัด ทั่วประเทศ 
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บรษัิทฯ มุง่เน้นทีจ่ะพฒันา และเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั โดยมุง่เน้นการให้บรกิารกบัลกูค้าแบบ

ครบวงจร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ซึ่งควบคุมดูแลคุณภาพโดยทีมวิศวกรผู้ช�านาญการ 

และช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้า และบริการ

ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถไว้วางใจได้ในมาตรฐานที่เป็นสากล พร้อมคุณภาพสูงสุดที่มีมอบให้ลูกค้า

2.2 ผลิตและจ�าหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ 

บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี้ จ�ากัด และ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าทุกประเภท โดยในปี 2560 บริษัท

ดังกล่าวได้มีการเสริมสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการผลิต ดังนี้ 
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1. การขึ้นทะเบียนหน่วยงานทดสอบภายในโรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บรษัิทได้ยืน่จดทะเบยีนเพือ่ขอรบัรองมาตรฐานห้องทดสอบภายในบรษิทัฯ ต่อกองควบคมุมาตรฐาน

การไฟฟ้าฯ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในแนวทางการควบคมุมาตรฐานโรงงานผูผ้ลติเป็นทีย่อมรบัของลกูค้าการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค และทางบริษัทเป็นหน่ึงในสามผู้ผลิตท่ีได้รับการอนุมัติรับรองห้องทดสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อ

เป็นการรับประกันว่าหน่วยงานการไฟฟ้าฯ ได้จัดซ้ือสินค้าจากทางบริษัทจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็น

ไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ

2. การผลิตแผงโซล่าร์เซลส์ ตามมาตรฐาน มอก. 1843 และ มอก. 2580
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บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตแผงโซล่าร์เเซลส์ให้มีก�าลังไฟฟ้าสูงขึ้นถึง  

320 Watt ต่อแผง และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เพิ่มก�าลังไฟฟ้าต่อแผงมากขึ้นในอนาคต โดยการ

ผลิตทางบริษัทได้ท�าการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบจักรกล 

ออโต้ ยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายภายรัฐที่จะท�าการขับเคลื่อนประเทศไปสู้ Thailand 4.0 ทางด้าน 

พลังงานทดแทน และให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย 

ขับเคลื่อนพลังงานในประเทศไทย

3. พัฒนาสินค้าประเภทระบบ Lightning Protection System (LPS) 

เพือ่ใช้ในการสนบัสนนุการด�าเนนิการสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางคู ่และระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ในเมือง โดยสินค้าประเภทน้ีจะต้องมีการควบคุมคุณภาพท่ีดี และยังต้องมีมาตรฐานสากลยอมรับ คือ IEC 

Standard และ UL Standard  บริษัทได้ท�าการออกแบบพร้อมทั้งควบคุมการผลิต จนสามารถผ่านการ

ทดสอบ จงึเป็นผลติภณัฑ์ทีผู่ใ้ช้งานด้านระบบ Grounding ยอมรบัและนยิมน�าไปใช้งาน เพือ่สร้างระบบขนส่ง

มวลชนให้ประชาชนในประเทศไทย มีชีวิตการเดินทางที่คล่องตัวที่ดีขึ้น
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4. การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายต้นทุนในการผลิตสินค้าภายในบริษัท โดยน�าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทุ่นแรง

ต่างๆ มาใช้ในการผลิต จนสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 6 ล้านบาท และยังเป็นการดูแลพนักงานไม่ให้เกิด

ความเหนื่อยล้าในการท�างานมากจนเกินไป โดยภาพรวมการปรับปรุงน้ีส่งผลให้มีประสิทธิภาพการผลิต 

ที่ดีขึ้น

3. ธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.1   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm or Solar Ground)

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก ่

ภาครัฐ ตามนโยบายการของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน 

ซึง่ถอืว่าเป็นกลุม่ธรุกจิทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตสงู และมคีวามเสีย่งจากการด�าเนนิงานต�า่ ตลอดจนสามารถ

สร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างม่ันคงและต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการ

ประกอบธุรกิจจากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหา และจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การ
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ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm or Solar 

Ground) ภายใต้การด�าเนินการของ บริษัท กันกุล   ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด และ บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมทุน และ บริษัท  

เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ รวมทัง้การเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่ ได้แก่ โครงการ GK Sendai  โครงการ GK Kimitsu  โครงการ GK Utsunomiya  

และ โครงการ GK Iwakuni นอกจากนีท้างบรษัิทฯ มเีป้าหมายการลงทนุในประเทศอืน่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ    เหมาะ

แก่การลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึ้น และในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายการไปลงทุนโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการลงทนุในประเทศมาเลเซยีและเวยีดนาม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เริ่มเข้าสู่ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ตั้งแต่ปี 2553 โดย

เริ่มจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) และได้ยื่นค�าร้องขอ

ขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ตามโครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก มกี�าลงัการ

ผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์     (Very Small Power Plant : VSPP) โดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 

(Power Purchase Agreement: PPA) กับ กฟภ. ซึ่งได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ส�าหรับผู้ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเลก็มากจากพลงังานหมนุเวยีนในอตัรา 8.00 บาทต่อกโิลวตัต์ต่อชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นบั

แต่ตั้งแต่โรงไฟฟ้าเร่ิมท�าการจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ ซ่ึงจากปี 2553 จนถึงปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าจ�านวนรวม 10 โครงการ ซึ่งมีก�าลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 57.9 เมกะวัตต์ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด ซึ่งได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคตามโครงการรบัซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิ 

(Solar Farm) จ�านวนรวม 11 โครงการ โดยมีก�าลังการผลิตเสนอขายรวมทั้งสิ้น 87 เมกะวัตต์ ในอัตราค่า

ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FIT) ในราคาที่ 5.66 บาทต่อกิโลวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และในปี 2559 

บริษัทฯ ยังเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์การผลิตปุ๋ย

อินทรีสมุทรสาคร จ�ากัด เลือกเป็นผู้สนับสนุนโครงการ และได้จับสลากคัดเลือกเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี ในรูปแบบค่าไฟ FiT ที่ 5.66 บาทต่อหน่วย อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จ�ากัด ซึ่ง

จะได้รับการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จาก บริษัท บีเอ็มพี เอ็น

เนอร์ยี่ จ�ากัด จ�านวน 1 สัญญา ขนาดก�าลังการผลิตตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ  

Feed-in Tariff (FiT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี  ดังนั้นก�าลังการผลิตที่เสนอขายไฟฟ้าจาก
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โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบัน เป็นจ�านวนรวม

ทั้งสิ้น 157.90 เมกะวัตต์ 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ยื่นขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

โครงการ
ขนาด

(เมกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ 

(ที่ยื่นขออนุญาต)

เริ่มจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

บรษัิท กนักลุ ชูบ ุพาวเวอร์เจน จ�ากดั “GCPG” (เป็นบรษิทัร่วมทนุ โดยบรษัิทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบยีน)

1 3 ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มกราคม 2554

4.4 ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตุลาคม 2554

2 8 ต�าบลศรีจุฬา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มิถุนายน 2556

3 8 ต�าบลสามแยก อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนาคม 2556

4 4.5 ต�าบลเนินปอ อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีนาคม 2556

5 3 ต�าบลซับสมอทอด อ�าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พฤษภาคม 2556

30.9 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 51 = 15.759 เมกะวัตต์ 

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด “GPS” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน)

6 6.5 ต�าบลตาขีด อ�าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีนาคม 2555

7 6.5 ต�าลบตาสัง อ�าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีนาคม 2555

8 6.5 ต�าบลดงคอน อ�าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีนาคม 2555

9 6.5 ต�าบลซับสมอทอด อ�าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กุมภาพันธ์ 2556

26 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 40 = 10.4 เมกะวัตต์ 

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด  “NKP” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน)

10 1 ต�าบลหนองกุ่ม อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พฤศจิกายน 2556

1 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 99.99 = 1.0 เมกะวัตต์ 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด “RNS” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 67 ของทุนจดทะเบียน)

11 8 ต�าบลดอนแสลม อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ธันวาคม 2558

รายงานประจ�าปี 2561 67



โครงการ
ขนาด

(เมกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ 

(ที่ยื่นขออนุญาต)

เริ่มจ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

12 8 ต�าบลหลุมรัง อ�าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ธันวาคม 2558

13 8 ต�าบลพังตรุ อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พฤศจิกายน 2558

14 8 ต�าบลยางน�้ากลัดใต้ อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ธันวาคม 2558

15 8 ต�าบลหนองชุมพล อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมษายน 2559

16 8 ต�าบลกลัดหลวง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ธันวาคม 2558

17 8 ต�าบลอ่างทอง อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 2558

18 8 ต�าบลอ่างทอง อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 2558

19 8 ต�าบลอ่างทอง อ�าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธันวาคม 2558

20 7 ต�าบลทุ่งกว๋าว อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง ธันวาคม 2558

21 8 ต�าบลเตาปูน อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ เมษายน 2559

87 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 67 = 58.29 เมกะวัตต์ 

บรษัิท บเีอม็พ ีโซล่าร์ จ�ากดั “BMP” (1) (เป็นบรษิทัร่วมทนุ โดยบรษัิทฯ จะเข้าถอืหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน)

22 8 ต�าบลท่าเกวียน อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมษายน 2559

8 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 99.99 = 8.0 เมกะวัตต์ 

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด “ECO” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน)

23 5 ต�าบลบางกระเจ้า อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ธันวาคม 2559

5 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 51 = 2.55 เมกะวัตต์ 

รวม 157.9 รวมเป็นสัดส่วนของ GUNKUL ทั้งหมด = 96.0 เมกะวัตต์

(1) บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด เป็นหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 48,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

48.98 ของทุนจดทะเบียนทีช่�าระแล้ว 98,000 หุน้ โดยมสีทิธไิด้รบัปันผลจากการด�าเนนิงานและสิทธใินการออกเสยีงในสดัส่วน

ร้อยละ 99.99 และจะเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี โดยจะ

ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 48.98 เป็น ร้อยละ 99.99 ตามล�าดับ ในเดือนเมษายน ปี 2562
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ทั้งนี้ โครงการของบริษัท GCPG, GPS NK, ECO และ RNS โครงการเตาปูน ได้รับบัตรส่งเสริมการ

ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand “BOI”) โดยได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่

เร่ิมมีรายได้ และภายหลังจากระยะเวลา 8 ปี ดังกล่าว กิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสรุปอัตราภาษีที่ต้องช�าระได้ดังนี้

ปี
อัตราภาษี

ภาษีที่ได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช�าระ

ปีที่ 1 - ปีที่ 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0

ปีที่ 9 - ปีที่ 13 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10

ตั้งแต่ ปีที่ 13 ขึ้นไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20

ส�าหรับโครงการ BMP และโครงการอื่น ๆ ของ RNS  ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วัน

ที่เริ่มมีรายได้ โดยสรุปอัตราภาษีที่จะต้องช�าระได้ดังนี้

ปี
อัตราภาษี

ภาษีที่ได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช�าระ

ปีที่ 1 - ปีที่ 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0

ตั้งแต่ ปีที่ 8 ขึ้นไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20

รายงานประจ�าปี 2561 69



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นที่กลุ่มบริษัทฯ  

ยื่นขอขายไฟฟ้าต่อ บริษัท โทโฮคุ อิเล็กทริค พาวเวอร์ จ�ากัด (“Tohoku Electric Power Co.,Inc” หรือ 

“Tohoku Electric”) ที่อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่ราคา 36.00 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง 

บริษัท เทปโก้ เอเนอร์จี พาร์ทเนอร์ (“TEPCO Energy Parner” หรือ “TEPCO EP”) ที่อัตรารับซื้อไฟฟ้า

แบบ Feed-in-Tariff (FiT) ทีร่าคา 36.00 เยนต่อกโิลวตัต์ชัว่โมงและ บรษิทั ชโูกก ุอเิลก็ทรคิ พาวเวอร์ จ�ากดั 

(“Chugoku Electric Power Co., Inc หรือ Chugoku Electric”) ที่อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff 

(FiT) ที่ราคา 32.00 เยน ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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 โครงการ
ขนาด

(เมกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ 

(ที่ยื่นขออนุญาต)

อัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ 

Feed-in-Tariff (FiT)

คาดว่าจะเริ่ม

จ�าหน่าย

กระแสไฟฟ้า

บริษัท เซนได โอคุระ เมกะ โซลาร์ จ�ากัด (“GK Sendai Okura Mega Solar”) (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00)

1 31.75 เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2561

บริษัท คิมิตสึ เมกะ โซลาร์ จ�ากัด (“Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha”) (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00)

2 33.5 เมืองคิมิตสึ จังหวัดชิบะ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ไตรมาส 1 พ.ศ. 2562

บรษัิท จดี ีโซลาร์ อทุสโึนะมิยะ จ�ากดั (“GK Solar Utsunomiya Godo Kaisha”)  (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00)

3 66.78 เมืองอุทสึโนะมิยะ จังหวัดโทชิกิ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ไตรมาส 1 พ.ศ. 2566

บริษัท อีส เจแปน โซล่า 13 จ�ากัด (“Godo Kaisha East Japan Solar 13”) (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00)

4 75 เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามากูจิ 32 เยนต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ไตรมาส 3 พ.ศ. 2566

รวม 207.03

3.2 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เพือ่จ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีประชุมเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติรับทราบมติของคณะ

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการ 

รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมี

ปรมิาณก�าลงัการผลติตดิตัง้ของแผงโฟโตโวลเทอกิ (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จ�าแนกเป็น 100 

MWp ส�าหรบัอาคารประเภทบ้านอยูอ่าศยั และอกี 100 MWp ส�าหรบัอาคารประเภทธรุกจิและโรงงาน ทัง้นี้ 

ให้มีการเร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ 

Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี 

ภายใต้โครงการฯ ดงักล่าว บรษิทั กนักลุเอน็จิเนยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) ได้มกีารร่วมลงทนุในโครงการ

ต่าง ๆ หลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้เอง บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด จึงได้ถูก 

จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)  

โดยมีรายละเอียดการร่วมลงทุน พร้อมด�าเนินการก่อสร้างโครงการ แบ่งตามเขตความรับผิดชอบของการ

ไฟฟ้า ดังนี้
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โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ล�าดับ ชื่อบริษัทยื่นขอขายไฟฟ้า
ขนาดก�าลังติดตั้ง 

(kWp)
ประเภทการด�าเนินธุรกิจ

1 บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด 538.56
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99

2 บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด 997.56
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 25.01

3 บริษัท กรีน ไลน์ เอนเนอจี จ�ากัด 997.56 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวม 2,533.68

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากับการไฟฟ้านครหลวง

ล�าดับ ชื่อบริษัทยื่นขอขายไฟฟ้า
ขนาดก�าลังติดตั้ง 

(kWp)
ประเภทการด�าเนินธุรกิจ

4 บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด 636.48
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 25.01

5 บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด 832.32
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 25.01

6 บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด 832.32
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 25.01

7 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด 499.20
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99

8 บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 873.60
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99

9 บริษัท ที เอส พาวเวอร์ เอ็นเนอจี จ�ากัด 416.16 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

10 บริษัท ที เอส พาวเวอร์ เอ็นเนอจี จ�ากัด 997.56 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

11 บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด 241.92
บริษัทฯ ถือหุ้น 

ร้อยละ 99.99
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ล�าดับ ชื่อบริษัทยื่นขอขายไฟฟ้า
ขนาดก�าลังติดตั้ง 

(kWp)
ประเภทการด�าเนินธุรกิจ

12 บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด 22.40
บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 

99.99

13 บริษัท มนต์ อาร์เอ็ม จ�ากัด 948.48 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวม 6,300.44

3.3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เพือ่ใช้ภายในธรุกจิตนเอง 

(Self Consumption)

 เมื่อปี 2560 ทาง BOI ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2560 เรื่องมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนเครื่องจักร

เพือ่การประหยดัพลงังานและการใช้พลงังานทดแทน เพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิ

จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน รวมทั้งได้

รับการยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม เกิดการตื่นตัวและสมัครเข้าร่วม

โครงการดงักล่าวจ�านวนมาก นอกจากนี ้กลุม่อาคารพาณชิย์ และกลุ่มธรุกจิอืน่ๆ ท่ีมกีารใช้ไฟฟ้าปรมิาณมาก 
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แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมก็มีความสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยเช่นกัน โดยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

เพื่อใช้เองภายในหน่วยงานหรือองค์กรตนเอง (Self Consumption) บริษัทฯ ตระหนักถึงทิศทางการลงทุน

ในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีศักยภาพจ�านวนมากและไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐ  

จงึได้ตดัสินใจรกุกลุม่ธรุกจิการตดิต้ังพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคาในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึ

กลุม่อาคารพาณชิย์ กลุม่บ้านทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่องค์กรและหน่วยงานของรฐั และกลุม่ธรุกจิอ่ืนๆ ทีมี่การใช้ไฟฟ้า

ในปรมิาณมาก นอกจากนีใ้นลกูค้าบางกลุม่มทีีด่นิทีไ่ม่ได้ใช้ประโยชน์กส็ามารถน�าทีด่นิดงักล่าวมาท�าโครงการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบตั้งบนพื้นดินเพื่อใช้เองภายในองค์ได้เช่นกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก

ลูกค้าจ�านวนมาก ที่เลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ด�าเนินโครงการดังกล่าวให้ โดยโครงการที่ได้ด�าเนินการก่อสร้าง

เสร็จสิ้นแล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง แสดงตามตารางดังนี้

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและบนพื้นดิน กลุ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง

ล�าดับ กลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ
ขนาดก�าลัง

ติดตั้ง (kWp)

ประเภทการ

ด�าเนินธุรกิจ

ก�าหนดจ�าหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์

1 การไฟฟ้านครหลวง เฟส 1 และ เฟส 2 668 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า มิถุนายน 2558

2  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี 999.58 จ�าหน่ายไฟฟ้า มิถุนายน 2560

3 อาคารโรงงานของบริษัทอยุธยากล๊าส อินดัสทรี 4,840.00 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีนาคม 2560

4 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส 

สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

409.6 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า กรกฎาคม 2560

5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพิษณุโลก 907.06 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีนาคม 2561

6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเชียงราย 948.29 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า พฤษภาคม 2561

7 กลุ่มโรงพิมพ์ บริษัท จันวาณิชย์ จ�ากัด 1,302.00 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตุลาคม 2561

8 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

999.6 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ธันวาคม 2561

9 กลุ่มโรงพยาบาลในเครือ BDMS 480 จ�าหน่ายไฟฟ้า เมษายน 2562

10 บริษัท KCG Corporation 1,107.48 จ�าหน่ายไฟฟ้า เมษายน 2562

11 อาคารโรงงานของปราจีนกล๊าส อินดัสทรี 998.3 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เมษายน 2562

12 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทรบุรี 482.4 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เมษายน 2562
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13 กลุ่มโรงงานในเครือของ CPF 21,279.60 จ�าหน่ายไฟฟ้า ภายในปี 2562-2563

14 บริษัท ยูนิคอร์ด จ�ากัด (มหาชน) 1,926.23 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตุลาคม 2562

15 อาคารโรงงานของกรอกสมบูรณ์ 120.96 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า พฤษภาคม 2562

16 อาคารโรงงานของโกลเดนฟาร์ม 362.88 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า พฤษภาคม 2562

17 อาคารโรงงานโตโยต้า 3,398.00 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า เมษายน 2562

18 อาคารโรงงานของมูราตะ 466.2 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า กันยายน 2562

19 อาคารโรงงานของ Z-KURADA 594 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า กันยายน 2562

20 อาคารโรงงานของแพคคอน 890.6 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า กรกรฎาคม 2562

รวม 43,180.78

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จ.มหาสารคาม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ.เพชรบุรี

บริษัท อยุธยากล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด จ.พระนครศรีอยุธยา                           ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล จ.เชียงราย
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3.4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน�้า (Solar Floating)

บรษิทัฯ ได้ศกึษาการน�าแผงโซลาร์เซลล์ไปตดิตัง้อยูบ่นผนืน�า้ จนสามารถน�ามาเป็นรปูแบบธรุจิใหม่

ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นอกเหนือจากติดตั้งบนพื้นดินและหลังคา ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายชนิดที่สามารถ

น�าแผงโซลาร์เซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าไปตั้งให้ลอยอยู่บนผืนน�้าได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบผลิตกระแส

ไฟฟ้า แหล่งน�้าที่เหมาะสมควรจะเป็นอ่างเก็บน�้า เขื่อน หรือบ่อเก็บน�้าทั่วไป ทุ่นลอยสามารถทนต่อการ

เปลี่ยนแปลงของระดับน�้าและแรงลมได้ตามชนิดของทุ่นท่ีน�ามาใช้ ประโยชน์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า 

บนน�า้ยงัสามารถช่วยลดการระเหยของน�า้ได้ ซ่ึงเหมาะกบับ่อเกบ็น�า้ทีต้่องการกกัเกบ็น�า้ให้ได้ตลอดทัง้ปี และ

การระเหยของน�้ายังช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล ์

ดีขึ้นด้วย เป็นการน�าพื้นท่ีเหนือแหล่งน�้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และลดการใช้ที่ดินที่สามารถน�ามาพัฒนา 

อย่างอื่นได้อีกทางหนึ่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนน�้าแล้ว จ�านวน 2 

โครงการ ได้แก่ 

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน�้า

ล�าดับ กลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ ขนาดก�าลังติดตั้ง (kWp) ประเภทการด�าเนินธุรกิจ

1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนสิรินธร 256.00 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

2 บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด 696.80 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

รวม 952.80
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ภาพแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน�้า เขื่อนสิรินธร ขนาด 256 กิโลวัตต์

ภาพแสดงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน�้า 

บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด ขนาด 696.80 กิโลวัตต์

3.5 ไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm)

แม้ว่าประเทศไทยอยู่ใกล้เขตเส้นศูนย์สูตร ท�าให้ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่าจนถึงปานกลาง  

แต่เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติจึงไม่มีต้นทุนทางด้านพลังงาน ประเทศไทยจึงยังคงให้ความส�าคัญ

กบัการพัฒนาพลงังานลม โดยการส�ารวจหาแหล่งพลงังานลมทีม่ศีกัยภาพ อกีทัง้ท�าการวจัิยและพฒันากงัหนั

ลมความเร็วต�่าให้เหมาะกับศักยภาพลมของประเทศและส่งเสริมการใช้กังหันลมประสิทธิภาพสูงจากทั้ง 

ในและต่างประเทศ โดยในแผนพลงังานทดแทน 20 ปี ได้ก�าหนดเป้าหมายส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมใหม่จ�านวน 1,485 เมกะวตัต์ ในระหว่างปี 2561-2580 ด้วยนโยบายของรฐัทีส่ร้างความมัน่คงด้านพลงังาน
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ควบคูก่บัยทุธศาสตร์การเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Green Growth) ท�าให้บรษิทัฯ ได้

เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งท่ีร่วมสร้าง

ความม่ันคงด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

จงึได้พฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลม โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ทีก่ลุม่บริษทัฯ ยืน่ขอขายไฟฟ้า

ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการ
ขนาด

(เมกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ 

(ที่ยื่นขออนุญาต)

ก�าหนดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด “WED” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน)

1 2 ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีนาคม 2559

8 ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีนาคม 2559

2 50 ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2559

60
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โครงการ
ขนาด

(เมกะวัตต์)

ที่ตั้งโครงการ 

(ที่ยื่นขออนุญาต)

ก�าหนดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ “GNP” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) 

3 60 ต�าบลห้วยบง อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีนาคม 2561

60

บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด “KWE” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) 

4 50 ต�าบลหนองน�้าใส อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มิถุนายน 2561

50

รวม 170

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้น ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้และภาย

หลังจากระยะเวลา 8 ปี ดังกล่าว กิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของ

อัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งอัตราภาษีที่จะต้องช�าระจะเป็นดังนี้

ปี
อัตราภาษี

ภาษีที่ได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช�าระ

ปีที่ 1- ปีที่ 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0

ปีที่ 9- ปีที่ 13 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10

ตั้งแต่ ปีที่ 13 ขึ้นไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20

3.6 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถึงการจัดหาวัตถุดิบส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความส�าคัญแห่งหน่ึงของโลก ประชากรส่วนใหญ่ 

ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางด้านเกษตรกรรม ทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศ 

ที่เหมาะสม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น�้า ยกตัวอย่างเช่น ภาคกลาง มีการ

ท�านามากกว่า 50% ของพื้นท่ีท้ังหมด เป็นต้น ซ่ึงผลพลอยได้จากการท�าเกษตรกรรมก็คือ เศษวัสดุที ่

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้น การน�าเศษวัสดุทางการเกษตรเหล่านั้นกลับมาท�าให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้
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ให้กับเกษตรกร จึงสามารถน�าเศษวัสดุเหล่านั้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ นอกจากน้ีปัจจุบัน

รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ 20% จึงมีแผนการส่งเสริมปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งทาง 

บรษิทัฯ เองกเ็ลง็เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิทางด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึง่ต้องมกีารจดัหาวัตถดุบิทีม่คีวามแน่นอน

ตลอดอายุของโครงการ จึงส่งเสริมให้มีการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะอยู่ในรูป

แบบของการส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ปลูก ดูแล และเก็บเกี่ยว มาจ�าหน่ายให้กับบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้าง

รายได้ให้กบัเกษตรกรให้มรีายได้ทีม่ัน่คงมากขึน้ รวมทัง้ยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีสี่เขยีวตามนโยบายของรฐับาลได้

อีกทางหนึ่ง

 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้โตเร็วอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า 

เพื่อพัฒนาให้ที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า ไม่สามารถเพาะปลูกพืชไร่ได้ ให้หันมาปลูกพืชประเภทไม้โตเร็ว

แทน ซ่ึงมีความสามารถเติบโตในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต�่าได้ รวมทั้งไม้โตเร็วดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ 

ช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้ด้วย

 เป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผน PDP2015 (ปี 2558-2579) มีความ

ต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลประมาณ 5,570 เมกะวัตต์ แต่ ณ ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ติดตั้งและ

เดนิเคร่ืองแล้วเพยีง 2,690 เมกะวตัต์ ซึง่จ�าหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าเพียง 1,515 เมกะวตัต์ของก�าลังตดิตัง้ทัง้หมด 

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสการด�าเนินธุรกิจที่สามารต่อยอดให้กับบริษัทฯ ต่อไปได้

4. ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
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จากนโยบายการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน กอปรกบักลุม่บรษิทัฯ ซึง่ท�าธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังเป็นผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้าน

วิศวกรรม จึงท�าให้บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย่างครบวงจร

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน  

ซึง่ปัจจบุนัหน่วยงานภาครฐั ได้มกีารส่งเสรมิให้มกีารใช้พลงังานทดแทนเพิม่มากขึน้เพือ่เป็นการลดภาวะโลก

ร้อน  อีกทั้ง ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทยนั้นยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และจะเติบโต

อีกมากในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอื่น ๆ  

โดยมีโครงการดังนี้   

เจ้าของโครงการ
จ�านวน

โครงการ

ขนาด 

(เมกะวัตต์)
สถานะ

1) บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 4 26 เสร็จสมบูรณ์

2) บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 5 30.9 เสร็จสมบูรณ์

3) บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด 1 1 เสร็จสมบูรณ์

4) บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 1 8 เสร็จสมบูรณ์

5) บริษัท โซลาร์ต้า จ�ากัด 1 8 เสร็จสมบูรณ์

6) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จ�ากัด 1 12.5 เสร็จสมบูรณ์

7) บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จ�ากัด 1 12.5 เสร็จสมบูรณ์

8) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 13 8.8 เสร็จสมบูรณ์

เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้า

9) บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด 3 60 เสร็จสมบูรณ์

10) บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 1 5 เสร็จสมบูรณ์

11) บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 1 8 เสร็จสมบูรณ์

12) บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด 1 60 เสร็จสมบูรณ์

13) บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด 1 50 เสร็จสมบูรณ์
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เจ้าของโครงการ
จ�านวน

โครงการ

ขนาด 

(เมกะวัตต์)
สถานะ

14) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา       

ผลิตเพื่อใช้ภายในธุรกิจตนเอง
8 11.07 เสร็จสมบูรณ์/

15) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

 ผลิตเพื่อใช้ภายในธุรกิจตนเอง
12 32.11 อยู่ระหว่างก่อสร้าง

16) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน

ผลิตเพื่อใช้ภายในธุรกิจตนเอง
1 0.99 เสร็จสมบูรณ์

17) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนน�้า 2 0.95 เสร็จสมบูรณ์

รวม 335.82

5.ธุรกิจการให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

บรษัิทฯ ได้รบัความไว้วางใจจากลกูค้าภายนอก และกลุ่มพนัธมติร มอบหมายให้บรษิทัฯ เป็นผู้ดแูล

บ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement) ภายหลงัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์เสร็จสิ้น ซึ่งการดูแลดังกล่าวจะเป็นการควบคุมการเดินเคร่ืองการผลิตและดูแลประสิทธิภาพใน

การจ�าหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

จ�านวน 16 บริษัท 37 โครงการ รวมทั้งสิ้น 179.48 เมกะวัตต์ โดยมีรายชื่อดังนี้

รายงานประจ�าปี 256182



โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

เจ้าของโครงการ ขนาด (เมกะวัตต์)

1. บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด 8.0

2. บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 26.0

3. บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 30.9

4. บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด 1.0

5. บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด 87.0

6. บริษัท อีโค ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 5.0

7. บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 8.0

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 0.99

รวม 166.89

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

เจ้าของโครงการ ขนาด (เมกะวัตต์)

1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด 636.48

2. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด 832.32

3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด 832.32

4. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด 997.56

5. บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด 538.56

6. บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด (หลังคา CPAC) 499.20

7. บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 873.60

8. บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด 241.92

9. บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด 22.40
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เจ้าของโครงการ ขนาด (เมกะวัตต์)

10. บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด (โรบินสัน เพชรบุรี) 999.58

11. บริษัท บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (เทสโก้ โลตัส 

จ.มหาสารคาม)

409.60

12. อาคารโรงงานของอยุธยากล๊าส อินดัสทรี 4,840.00

13. อาคารโรงงานของปราจีนกล๊าส อินดัสทรี 998.30

14. อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทรบุรี 482.4

15. อาคารโรงงาน KCG 1,107.48

16. อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพจันทรบุรี 482.4

12. ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล เชียงราย 948.91

13. ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล พิษณุโลก 908.30

รวม 16,651.33

17.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน และ 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ประเภทรายได้
2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.  รายได้จากธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

1.1 การจัดหาเพื่อจ�าหน่าย 791.97 24.68 480.68 10.00  573.03 9.20

1.2 การผลิตเพื่อจ�าหน่าย 559.42 17.43 679.30 14.13  771.93 12.39

2. รายได้จากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

- ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์

867.93 27.05  1,535.56 31.93  2,929.75 47.02
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ประเภทรายได้
2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

3. รายได้จากธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

พลังงานทดแทน

909.50 28.34  2,045.04 42.53  1,887.24 30.29

4 รายได้จากการให้บริการ 80.07  2.50  68.09 1.42  68.54 1.10

รวมรายได้ 3,208.89  100.00 4,808.67  100.00 6,230.49  100.00 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้ารับ

รายได้
2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ

รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

504.89 15.73 683.87 14.22 768.44 12.33

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 867.93 27.05  1,535.56 31.93  2,929.75 47.02

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

894.33 27.87 507.11 10.55 620.46 9.96

รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 909.50 28.34 2,045.04 42.53 1887.24 30.29

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 32.24 1.01 37.15  0.77 24.60  0.39 

รวมรายได้ 3,208.89 100.00 4,808.67  100.00 6,230.49  100.00 

17.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ในปี 2560 มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นจากภาครัฐจ�านวนมาก รวมทั้งการประกาศ

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ  

อีกจ�านวนมาก ได้แก่ การสร้างระบบรถรางไฟฟ้าความเร็วงสูง การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ เพื่อเชื่อมต่อ

พืน้ทีโ่รงงานอตุสาหกรรมกบัเส้นทางการขนส่ง เป็นต้น ซึง่จะก่อให้เกดิการกระจายความเจริญไปตามเส้นทาง
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เหล่านั้น มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ตามจุดส�าคัญที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ในการขนส่ง ซึ่งจากสาเหต ุ

ดงักล่าวส่งผลให้ประเทศมแีนวโน้มมคีวามต้องการใช้พลงังานไฟฟ้ามากขึน้ใน โดยความต้องการพลังงานไฟฟ้า

สงูสดุสทุธใินระบบของ กฟผ.(Net Peak Generation Requirement) ส�าหรบั ปี 2561 ณ วนัที ่24 เมษายน 

2561 อยู่ที่ระดับ 29,969 เมกะวัตต์ ลดลงจากปีที่แล้ว 1.11% หรือ 335 เมกะวัตต์ (ตามตางรางถัดไป)  

อาจจะมาจากสาเหตุเนื่องด้วยการที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและน�าพลังงานทดแทนมา

ใช้ แต่อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ GDP ของไทยมีแนวโน้มจะขยายตัว รวมทั้งโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างเสร็จอาจจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น อาจส่งผลให้รัฐบาลต้องก�าหนด

นโยบายและวางแผนการจดัหาแหล่งพลงังานของประเทศให้เพยีงพอต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยมีการ

คาดหมายว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพิ่มขึ้นในปี 2562 เท่ากับ 4.7% กอปรกับความไม่สมดุลของ

การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ยังผลให้นโยบายการส่งเสริมการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนท่ีภาคใต้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในระดับอุปสงค์สูงสุด (Peak  

Demand) แต่ด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประชากรในพ้ืนที่ท�าให้มีการเล่ือนการก่อสร้างออกไป และ 

มุ่งเน้นไปยังก่อสร้างระบบส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า เพ่ือน�าไฟฟ้าจากแหล่งผลิตท่ีมีอุปทานส่วน

เกินเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งจ�าหน่ายไปยังภาคใต้ ส่วนในนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและ

การปรบัปรงุทศันยีภาพของเมอืงท่องเทีย่วขนาดใหญ่ใน 4 จงัหวดั จงึก�าหนดกรอบนโยบายให้การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคเป็นส่วนงานรับผิดชอบในการจัดท�าระบบส่งไฟฟ้าแบบลงดิน ยังผลให้ในระหว่างปี 2560 – 2562 มี

งบประมาณในการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าเพ่ือรองรับนโยบายจากภาครัฐเป็นวงเงินเกิน

กว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้สถานการณ์และภาวะการแข่งขนัในตลาดอปุกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและงานก่อสร้าง

สายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าจึงมีอุปสงค์ด้านงบประมาณรองรับในอัตราเพิ่มสูงกว่าอัตราเพิ่มขึ้น 

ของจ�านวนคูแ่ข่งขนัในด้านอปุทาน จงึถอืว่าในกรอบระยะเวลา 2560 – 2562 เป็นช่วงระยะเวลาทีภ่าคธรุกจิ

ดังกล่าวได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

รายงานประจ�าปี 256186



ตารางแสดงค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดและพลังงานไฟฟ้า

ทั้งน้ีภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในด้านพลังงานทดแทนในประเทศ ส�าหรับปี 2561 ที่ผ่าน

มา จากนโยบายการจ�ากัดจ�านวนการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกชนิดที่ลดลง มีการเร่งรัดหรือ 

ส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนลดต�า่ลงในรอบปีทีผ่่านมา แต่แผน PDP 2018 ฉบบัล่าสดุ (24 มกราคม 2562) 

ของส�านกันโยบายและแผนของกระทรวงพลงังานมุ่งเน้นส่งเสรมิให้มกีารใช้พลงังานทดแทนในกลุม่ของโซลาร์

รูฟท็อปภาคประชาชนเข้ามาแทน แต่ภายใต้การพึ่งพิงการได้รับใบอนุญาตจ�าหน่ายไฟฟ้า (PPA) ที่ลดลงจาก

สาเหตุข้างต้น ปรากฎว่าต้นทุนในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบนพื้นมีมูลค่า 

ที่ลดลงจนมีราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเม่ือเปรียบเทียบกับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และการไฟฟ้านครหลวงในระดับที่ประหยัดได้หากมีการติดตั้งเพื่อใช้ประโยชน์เอง (Self Consumption)  

ลดลงหรอืประหยดัได้โดยประมาณ 12 – 30% จึงส่งผลให้เกดิอุปสงค์มากขึน้จากภาคเอกชนทีม่คีวามประสงค์

จะปรับปรุงโครงสร้างการใช้พลังงานของธุรกิจโดยมุ่งให้บริษัทน�าเสนอการให้บริการในหลายรูปแบบเช่น
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1. ก�าหนดให้บรษัิทเป็นผูล้งทนุตดิตัง้และท�าหน้าท่ีเป็นผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากการตดิตัง้ระบบ      

โซล่าร์บนหลงัคาของลกูค้า โดยก�าหนดอตัราส่วนลดในการจ�าหน่ายไฟฟ้าและระยะเวลาในการ

คนืทนุของโครงการเพือ่เป้าประสงค์ปลายทางจากโอนสนิทรพัย์ดงักล่าวให้กบัลกูค้าเมือ่สิน้สดุ

โครงการ

2. ก�าหนดให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าประเภทติดตั้งบน

หลังคา  โดยลูกค้าเป็นผู้ออกเงินลงทุนในส่วนนี้เองทั้งหมด

 จากกรณีข้างต้น  ยังผลให้อุปสงค์ของการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนหลังคามี

จ�านวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และหากเป็นกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนเองทั้งหมดจะปรากฎ 

คู่แข่งส�าคัญในตลาดดังกล่าวจ�านวนมากกว่า 5 ราย แต่เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

ในระบบโซล่าร์  ตลอดจนเป็นผูใ้ห้บรกิารด้านการตดิตัง้และการบ�ารงุรกัษาแบบครบวงจรและมปีระสิทธภิาพ

ด้านต้นทนุรวมถงึคณุภาพ จงึส่งผลให้บรษิทัยงัมคีวามสามารถสงูในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งในตลาดเดยีวกนั และ

ด้วยเหตุผลเดียวกนัหากลกูค้ามปีระสงค์ให้บริษทัเข้าลงทนุก่อสร้างให้และจ�าหน่ายไฟฟ้าแบบมส่ีวนลดให้น้ัน 

ทางบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมจากความเสี่ยงของการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และผลกระทบ

อุตสาหกรรมที่ลูกค้าประกอบธุรกิจอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวรองรับการ

เสนอบริการดังกล่าว

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในต่างประเทศส�าหรับปี 2561 

ทีบ่รษิทัให้ความสนใจเน้นลงทนุในประเทศแถบภมูภิาคอาเซยีนและญีปุ่น่ ทีม่ศีกัยภาพในอนาคตของอาเซียน

ทั้งหมด เป็นต้น      

ประเทศญี่ปุ่น 

 ตามที่บริษัทเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 200 เมกะวัตต์(จ�านวน 4 โรงไฟฟ้า) 

ในปี 2560 ทีผ่่านมา โดยบรษัิทได้รบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในระดบัราคา 36 เยนจ�านวน 3 โครงการ และระดับ

ราคา 32 เยน   จ�านวน 1 โครงการนั้น ในรอบปีที่ผ่านมากรอบระยะเวลาที่มาได้มีการส่งเสริมให้ราคารับซื้อ

ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นลดลงในระดับราคา 24 เยน แต่ราคาค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลับมีมูลค่า

ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า  ยังผลให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (EIRR) มีอัตราลดลง กอรปกับบริษัท

เหน็ว่าการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่แม้นมคีวามคบืหน้ามากโดยคาดการณ์ว่าบรษิทัจะสามารถ

จ�าหน่ายไฟฟ้ามีอัตราลดลง กอรปกับบริษัทเห็นว่าการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ ่นแม้นม ี

ความคืบหน้าไปมาก โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในส้ินปี 2561 จ�านวน 
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2 โครงการรวมกว่า 80 เมกะวัตต์ก็ตาม แต่ผลของการใช้เวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด

ใหญ่ในประเทศญีปุ่น ต้องใช้เวลาราว 2 – 3 ปีนั้น อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีอัตราลด

เนือ่งจากการลงทนุในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีจ่�าเป็นต้องสัง่จ่ายในการท�าโครงการก่อนและใช้เวลาเกนิ 2 ปีในการ

รอจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทางบริษัทจึงได้ก�าหนดกรอบนโรอจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ทางบริษัทจึงได้

ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่นโดยการเร่งรัดการก่อสร้างให้รวดเร็ว และมุ่งเน้นการลงทุน

ในโครงการใหม่ที่ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านระยะเวลาและอัตรา 

ผลตอบแทนการลงทุนของสินทรัพย์ให้ดีขึ้น

ประเทศมาเลเชีย  

 ส�าหรบัปี 2560 ทางประเทศมาเลเซยี มนีโยบายส่งเสรมิการใช้พลงังานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิง่

ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยก่อนหน้านี้ทางประเทศมาเลเซียได้ส่งเสริมโดยก�าหนดสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้า (PPA) ในขนาดต�่ากว่า 5 เมกะวัตต์  และมีนักลงทุนภายในประเทศของมาเลเซียเป็นผู้ด�าเนินการ

โดยมจี�านวนของโรงไฟฟ้าทีจ่�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์ไม่สงูนกัราว 100 เมกะวตัต์ แต่ด้วยรฐับาลมาเลเซยีเล็ง

เหน็ว่าด้วยศกัยภาพพืน้ทีข่องประเทศและต้นทนุการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ทีล่ดต�า่ลงอย่าง

มาก และมต้ีนทนุการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ต่อหน่วยลดต�า่ลงในระดบัแข่งขันได้เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับการผลิตไฟฟ้าประเภทอื่น ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียมุ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาก

ขึ้นโดยเพิ่มขึ้นทั้งขนาดของโรงไฟฟ้า และจ�านวนผู้ที่ได้รับอนุญาตยื่นขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 ทางบริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นนักลงทุนในประเทศร่วมกันพัฒนา โดยยื่นเสนอขอรับสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าขนาด 30 เมกะวัตต์ ท่ีรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย จนสัมฤทธิผลและได้รับอนุมัติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษทัเมือ่ครัง้ประชมุเมือ่วนัท่ี 21 กมุภาพันธ์ 2561 ทีผ่่านมา จงึนบัเป็นก้าวแรกส�าหรับบรษัิท 

กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) ท่ีเข้าลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศมาเลเซยีตาม

ที่ได้แจ้งสารสนเทศให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้วนั้น  
ที่มา : www.bot.or.th, www.eppo.go.th, www.egat.com, http://www.drborworn.com/

17.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศไทย

 อตุสาหกรรมผลติไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของประเทศไทยสามารถแบ่งผู้เกีย่วข้องได้เป็น 3 กลุ่มหลัก 

ดังนี้
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1) ผู้ผลิตไฟฟ้า

ผูผ้ลติไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าของประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุม่ อนัได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

แห่งประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)  

ผูผ้ลติอืน่ ๆ  รวมทัง้หน่วยงานภาครฐั เช่น กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน ซึง่มกีารผลติไฟฟ้า

จากเขื่อนพลังน�้าขนาดเล็ก และการน�าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ซ่ึงท�าหน้าท่ีเป็นทั้งผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดใน

ประเทศและเป็นผู้รับซือ้ไฟฟ้าท้ังหมดท่ีถกูผลติโดยผูผ้ลติในกลุม่อืน่ๆ รวมถงึการส่ังซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่น

บ้านซึ่งได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาเลเซีย จะเป็นผู้ก�าหนดปริมาณไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า

แต่ละแห่งจะต้องจ่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้าของประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ 

ช่วงเวลา

2) ผู้จัดจ�าหน่ายไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน

รฐัวสิาหกจิอกี 2 แห่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (“กฟภ.”) ซึง่เป็นผูร้บั

ผิดชอบในการจัดจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนตามพื้นที่ต่าง ๆ ของ

ประเทศต่อไป นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังมีการจ�าหน่ายไฟฟ้าโดยตรงให้แก่ลูกค้า 

บางรายด้วย

ในขัน้ตอนการส่งผ่านไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสูก่ารไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคนัน้ จะต้อง

มีการปรับเปลี่ยนแรงดันให้เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียจากการส่งผ่านไฟฟ้าในระยะทางไกล จากน้ัน  

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะท�าหน้าที่ในการส่งไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้โดยผ่านระบบจ�าหน่าย 

แรงดัน โดยการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ�าหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี 

และสมุทรปราการ ส�าหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบการจ�าหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ 

นอกเหนอืจาก 3 จงัหวดัข้างต้น ซึง่ในกระบวนการจ�าหน่ายไฟฟ้าสูผู่ใ้ช้งานนี ้จะต้องมกีารแปลงระดบัแรงดนั

ไฟฟ้าให้ลดต�่าลงเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถน�าไปใช้งานได้

3) ผู้ใช้ไฟฟ้า

ประกอบด้วยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ บ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภาคเอกชนของกลุ่มบริษัทฯ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่

หลากหลาย ทั้งในวงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าก�าลังสูง วงการระบบขนส่งมวลชน และวงการระบบไฟฟ้า
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โทรคมนาคม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการขนาดใหญ่จากภาพรวมของภาคเอกชน จะพบว่า

โครงการลงทุนจากทางภาคเอกชนขนาดใหญ่ต่าง ๆ จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนจากทาง 

ภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคที่ภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มการลงทุน ทั้งนี้

จากการทีภ่าครฐัได้มแีผนในการกระตุน้เศรษฐกจิ โดยเน้นในการลงทนุในระบบโครงสร้างสาธารณปูโภคของ

ประเทศ เช่น การลงทนุในระบบขนส่งมวลชน โดยโครงการรถไฟฟ้า ทัง้รถไฟฟ้าบนดนิและรถไฟฟ้าใต้ดนิ ซึง่

มมีลูค่าการลงทนุรวมกว่า 800,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 20 ปี ได้ส่งผลให้ภาคเอกชนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กับการลงทุนดังกล่าว มีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส�าหรับกลุ่มบริษัทเอง โครงการลงทุนต่าง ๆ ดังกล่าว  

กลุม่บรษัิทมองถึงโอกาสในการทีจ่ะสามารถจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งไฟฟ้าให้กบัระบบ

ราง เช่น อปุกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อปุกรณ์เคเบิล้เทอร์มเินชัน่ และชุดเชือ่มสายเคเบิล้อปุกรณ์ระบบสายดนิ และ

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบรางไฟฟ้าของโครงการ

ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ประเทศเมียรมาร์) เพิ่มสูงขึ้น              

โดยในปัจจุบันประเทศเมียรมาร์มีความสามารถผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ 5,390 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าพลงังานน�า้ 3,255 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน 120 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ 1,920 

เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 95 เมกะวัตต์
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การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลสืบเน่ืองจากนโยบายของกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานที่สนับสนุนให ้

ภาคเอกชนและนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในโรงไฟฟ้า โดยปัจจุบันนี้ ร้อยละ 48 ของพลังงานไฟฟ้า

ที่ผลิตได้ในประเทศเมียนมาร์มาจากโรงไฟฟ้าเอกชน

ที่มา : http://www.myanmarinvestmentforum2017.com,

รัฐบาลเมียรมาร์ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและพลังงานน�้า

แต่ยังให้ความสนใจที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแดดและพลังงานลม โดยภายในปี 2030 รัฐบาลเมียรมาร์

ประสงค์ให้มพีลงังานลมและพลงังานแดดทีม่กี�าลงัการผลติคดิเป็นร้อยละ 9 ของก�าลงัการผลติทัง้หมดจ�านวน 

23,594 เมกะวัตต์
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โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซ

บรษัิท กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) ได้เข้าไปด�าเนนิการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซ

ขนาดก�าลงัการผลติ 25 เมกะวตัต์ ทีป่ระเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีรมาร์ ตัง้แต่ปี 2013 โดยเข้าไปลงทนุ

ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ซึ่งบริษัทกันกุลได้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 โรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ ณ เขตลอการ์ 

เมืองร่างกุ้ง โดยห่างจากสนามบินนานาชาติเมืองร่างกุ้งประมาณ 20 กิโลเมตร 

 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซที่บริษัทกันกุลเข้าไปลงทุนนั้น มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กระทรวงไฟฟ้าและ

พลงังานแห่งประเทศเมยีนมาร์ ซึง่มลีกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Take or Pay ระยะเวลา 30 ปี ปัจจบุนั

น้ี บรษิทักนักลุอยู่ระหว่างการขออนญุาตหน่วยงาน เมยีนมาร์ อนิเวสเมนต์ คอมมติต้ี (Myanmar Investment 

Committee: MIC) เพือ่โอนสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าและสญัญาอืน่ๆทีเ่กีย่วข้องมายงับรษิทัร่วมทนุโดยการด�าเนนิ

การดังกล่าวจะท�าให้บริษัทกันกุลได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในประเทศ 

เมียรมาร์
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ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น

 จากหนึง่ในเป้าหมายด้านพลงังานภายในปีพ.ศ. 2573 ทีป่ระเทศญีปุ่น่จะเพิม่อตัราการพึง่พาตนเอง

ในด้านพลังงานเป็น 20% จากที่ลดลงไปเหลือเพียง 6.7% ในปีพ.ศ. 2555 หลังการลดการท�างานโรงไฟฟ้า

พลังนิวเคลียร์สืบเนื่องจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ในปีพ.ศ. 2554  รัฐบาลญี่ปุ่นได้หันมา 

สนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิม่ขึ้น โดยมีเป้าหมายทีจ่ะใหไ้ฟฟ้าที่ผลติจากพลังงานทดแทน

มีสัดส่วนถึงร้อยละ 22-24 ภายในปีพ.ศ. 2573 โดยจะมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ร้อยละ 7.0 หรือคิดเป็น 

68,656 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

 ในขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รัฐบาลญี่ปุ่นได้

ประกาศเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากระบบ Renewables Portfolio Standard (“RPS”) 

เป็น Feed in Tariff (“FIT”) โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง

ครัง้นีส่้งผลให้จ�านวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในส่วนทีไ่ม่ใช่การผลติจากทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ข้ึนจาก 

900 เมกะวัตต์ก่อนการประกาศใช้นโยบายเป็น 31,732 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน

กราฟ 1 ปริมาณก�าลังการผลิตที่จ�าหน่ายไฟแล้ว กราฟ 2 ปริมาณก�าลังการผลิตที่จ�าหน่ายไฟแล้ว

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น

บรษิทัมองว่าการลงทนุในอุตสาหกรรมการผลติไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่โดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์จะมคีวามท้าทายมากยิง่ขึน้เนือ่งจาก 2 ปัจจยัหลกั คอื 1) ราคา FiT ทีล่ดลงและ 2) ความพยายาม

จากภาครัฐในการขจัดโครงการที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟ 

กล่าวคอื ส�าหรบัราคา FiT ท่ีลดลงนัน้ รฐับาลญีปุ่น่ปรบัลดราคา FiT ลงมาเรือ่ยๆนบัแต่ปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2555 ตามตาราง 1 ด้านล่างเน่ืองจากรัฐบาลมองว่าต้นทุนการผลิตในแต่ละปีลดต�่าลงท�าให้ควรปรับ

ราคารับซื้อลดลงเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลฯได้เปลี่ยนวิธีการ

ก�าหนดราคารับซือ้จากทีร่ฐับาลก�าหนดเป็นราคาท่ีผูป้ระกอบการยืน่ประมลู ท�าให้ทางบรษัิทฯมองว่าจะมกีาร

แข่งขนัทางราคาจากผูป้ระกอบการมากขึน้และท�าให้โปรเจคใหม่ๆจะไม่ได้ราคารบัซ้ือทีเ่หมาะสมตามนโยบาย

การลงทุนของบริษัทฯ

ตาราง 1 ราคารับซื้อไฟส�าหรับโรงไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตในแต่ละปีงบประมาณ

FIT (เยน/กิโลวัตต์ชั่วโมง) ปีงบฯ55 ปีงบฯ56 ปีงบฯ57 ปีงบฯ58 ปีงบฯ59 ปีงบฯ60*

พลังงานแสงอาทิตย์

(ขนาดใหญ่กว่า10กิโลวัตต์) 40 36 32 28 24 17.2-21.0

(ราคา

ประมลู)

นอกจากนี้จากการที่มีโครงการอีกกว่า 48% ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้ 

รับอนุญาตทั้งหมดที่ยังไม่ได้จ่ายไฟเข้าสู่ระบบ ท�าให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาตรการต่างๆเพื่อลดจ�านวนโครงการ

ที่ยังไม่ได้จ่ายไฟโดยเฉพาะโครงการท่ีได้รับใบอนุญาตก่อนปีงบประมาณพ.ศ. 2558 แล้วท�าให้บริษัทฯต้อง

ด�าเนินการตัดสินใจอย่างระมัดระวังมากยิ่งข้ึนในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ในอนาคต

อย่างไรก็ดีจากภาพรวมที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทฯ 

ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อม 

การประกอบธรุกจิ โดยบรษิทัได้เริม่พิจารณาทางเลอืกในการลงทนุในพลงังานทดแทนด้านอืน่ๆ โดยพิจารณา

จากนโยบายรัฐบาลเป็นหลักพร้อมไปกับการพิจารณาการลงทุนในประเทศอื่นด้วย

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทยฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (PDP2018) เป็นแผนหลักในด้านการพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศ จากเดิมแผน PDP2015 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น 

ซึ่งแผนดังกล่าว ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
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การจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยที่ผ่านมา จะพิจารณาให้น�้าหนักความส�าคัญ

เฉพาะการจดัหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของทัง้ประเทศเป็นหลักโดยไม่ได้พจิารณา

ถึงเงื่อนไขด้านการกระจายระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเช้ือเพลิงที่มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค 

รวมถงึการก�าหนดโรงไฟฟ้าเพือ่ความมัน่คงในแต่ละพืน้ที ่ประกอบกบัสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าทีผ่่านมามกีาร

เปลี่ยนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิมที่ใช้จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ.2558-2579 (PDP2015) อีกทั้ง แผน PDP2015 ได้ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

กระทรวงพลงังานจงึได้น�าแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรงุ เพือ่ให้การวางแผนพฒันาก�าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยด้ีานการผลติไฟฟ้าทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต รวมถึงสะท้อน

กบั แนวนโยบายของรฐับาล และแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี โดยมกีารพจิารณาการพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าให้

เหมาะสมกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าและศกัยภาพการผลติในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี ้ยงัได้ค�านงึถงึความเช่ือม

โยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อให้การบริหารจัดการของระบบ

ไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การก�ากับดูแลให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง 

ข้อแตกต่างระหว่างค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชุดปัจจุบันกับ PDP2015

การจดัท�าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าชดุปัจจบุนั เป็นการจดัทาค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

กรณีปกติ (Business as Usual : BAU) ทั้งความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าไทย และระบบ 3 การไฟฟ้า 

ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) โดยในส่วนของความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าไทยคณะทางานจัดทาค่าพยากรณ ์

ความต้องการไฟฟ้าเห็นควรให้มีการพิจารณาความต้องการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/

หรือขายตรงที่เชื่อมต่อกับระบบของ 3 การไฟฟ้า (Independent Power Supply : IPS) เนื่องจากปัจจุบัน

การใช้ไฟฟ้าของ IPS มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น การพิจารณาการใช้ไฟฟ้าของ IPS จะ

ทาให้ได้ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าไทยที่มีถูกต้องและความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

การจัดท�าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สศช. ได้จัดท�าประมาณการแนวโน้มการ

ขยายตวัทางเศรษฐกจิระยะยาว (GDP) ปี 2560 - 2580 มค่ีาเฉลีย่ร้อยละ 3.8 ใช้อตัราการเพิม่ของประชากร

เฉลีย่ร้อยละ -0.02 ต่อปี ส�าหรบัค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธขิองระบบไฟฟ้าไทย ในปี 2561 

มีค่าเท่ากับ 238,482 ล้านหน่วย ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 225,114 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 13,368 ล้าน
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หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.94 ในขณะที่ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าสุทธิของระบบ 3 การไฟฟ้า ในปี 

2561 มีค่าเท่ากับ 203,203 ล้านหน่วย ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 198,442 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 4,761 

ล้านหน่วย หรือคิด เป็นร้อยละ 2.40

พ.ศ.

PDP 2015 PDP 2018 เปลี่ยนแปลง

พลังงานไฟฟ้า

สูงสุด (เมกะ

วัตต์)

พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)

พลังงานไฟฟ้า

สูงสุด (เมกะ

วัตต์)

พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)

พลังงานไฟฟ้า

สูงสุด (เมกะ

วัตต์)

พลังงานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย)

2561 32,429 212,515 29,969 203,203 -2,460 -9,312

2565 36,776 241,273 35,213 236,488 -1,563 -4,785

2570 41,693 273,440 41,079 277,302 -614 3,862

2575 46,296 303,856 47,303 320,761 1,007 16,905

2580 - - 53,997 367,458 - -

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้า

ในระบบ 3 การไฟฟ้าในปลายปี 2580 รวมสทุธ ิ77,211 เมกะวตัต์ โดยประกอบด้วยก�าลังผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั 

ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ โดยเป็นก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431  

เมกะวตัต์ และมกีารปลดก�าลงัผลติโรงไฟฟ้าเก่าทีห่มดอายใุนช่วงปี 2561 - 2580 จ�านวน 25,310 เมกะวตัต์

ก�าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2561 - 2580

- ก�าลังผลิตไฟฟ้า ณ ธันวาคม 2560    46,090 เมกะวัตต์

- ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580   56,431  เมกะวัตต์

- ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580 (25,310) เมกะวัตต์

- รวมก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น ณ สิ้นปี 2580   77,211  เมกะวัตต์
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ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 - 2580 เท่ากับ 56,431 เมกะวัตต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 20,766 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบสูบกลับ 500 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 2,112 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 13,156 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 12,113 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์  1,740 เมกะวัตต์

ซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ  5,857 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน 8,300 เมกะวัตต์

มาตราการอนุรักษ์พลังงาน 4,000 เมกะวัตต์

รวม 56,431 เมกะวัตต์

ที่มา : PDP2018 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

แนวทางการจัดท�าแผน PDP2018 ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักได้แก่

1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ : ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ได้แก่ ขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

2) โรงไฟฟ้าหลักประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 

รายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดย (1) 

จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพือ่ความมัน่คงรายภมูภิาคแบ่งเป็น 7 ภูมภิาค ได้แก่ ภาคเหนอื ภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคใต้ และเขตนครหลวง (2) จดัสรร

โรงไฟฟ้าหลัก ตามความจ�าเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าราย

ภูมิภาค ทั้งนี้ กฟผ. ยังเป็นผู้ดูแลรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย ชีวมวล 

ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า และ

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเป็นรายปีตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจาก
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พลงังานหมนุเวยีน และรบัซือ้ด้วยราคาไม่เกนิกว่า Grid Parity เพือ่รกัษาระดบัราคาไฟฟ้าขาย

ปลีกไม่ให้สูงขึ้น

4) นโยบายอนรุกัษ์พลงังานภายใต้แผนอนรุกัษ์พลังงานทีส่ามารถพสูิจน์ความเช่ือมัน่ด้วยคุณภาพ

และสามารถแข่งขันด้วยราคาไม่เกินกว่า Grid Parity

นโยบายพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมส่วน

รวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน รวมถึงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพในพื้นที่พิเศษ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชนและเอกชน 

ตอบสนองเป้าหมายการสร้างความเจรญิเตบิโตในท้องถ่ิน ส่งผลต่อความมัน่คง กระจายรายได้ และสร้างงาน

ในพื้นที่ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด การด�าเนินการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- สร้างระบบบรูณาการและการมส่ีวนร่วมครอบคลุมท้ังภาครฐั ชมุชน และเอกชนส่งผลต่อความ

มั่นคง กระจายรายได้และการจ้างงานสู่ชุมชนในพื้นที่

- สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชน

- เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

- กระจายอ�านาจ (Decentralization) จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น/ภูมิภาค

- สร้างให้ชุมชนในพื้นที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและรักษาระบบส่ง-จ่ายไฟฟ้า 

โดยมีการก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพพื้นที่ซึ่งพิจารณาข้อมูลจาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ มีเป้าหมายรวม 520 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์

- โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวัตต์

2) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจัดหาก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้

สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่

เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น และ
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ยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า และพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเพื่อ

รกัษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลกีไม่ให้สงูขึน้ ทัง้นีย้งัได้ค�านงึถึงมาตรการอนรุกัษ์พลังงานในอนาคตท่ีจะมคีวาม

เชื่อถือได้และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย

พลังงานหมุนเวียน/อนุรักษ์พลังงาน ก�าลังผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์) ก�าลังผลิตที่เชื่อถือได้ (เมกะวัตต์)

พลังงานแสงอาทิตย์* 10,000 4,250

ชีวมวล 3,376 2,296

ก๊าซชีวภาพ 546 325

พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับ 2,725 1,158

โรงไฟฟ้าพลังน�้า

พลังงานลม 1,485 189

ขยะอุตสาหกรรม 44 26

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า - 4,000

รวม ณ ปี 2580 18,176 12,244

หมายเหตุ* 1. ทัง้นีจ้ะมกีารด�าเนนิโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ภาคประชาชน) ปีละ 100 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 10 ปี

2. ควรด�าเนินการจัดหาพลังงานหมุนเวียนบนพื้นฐานของการแข่งขันที่ไม่เกินอัตราเฉลี่ยขายส่ง (Grid Parity)

นโยบายการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)

การน�าแผนอนรุกัษ์พลงังานด้านไฟฟ้ามาพจิารณาประกอบการจดัสรรก�าลงัผลติไฟฟ้าในแผน PDP 

โดยจะพิจารณาเสมือนแหล่งผลิตไฟฟ้าประเภทหน่ึง และพิจารณาเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าที่

สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นได้ และสามารถแข่งขันด้านราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เท่านั้น มีศักยภาพการ

อนุรักษ์พลังงานประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ แบ่งการด�าเนินการเป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ภาคบังคับ  

ภาคสนับสนุน และภาคส่งเสริม สรุปได้ดังนี้
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มาตราการ/โครงการ
ผลประหยัด

(เมกะวัตต์)

(1) กลยุทธ์ภาคบังคับ 3.745

- ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน เครื่องจักร/อุปกรณ์ 2,746

- โครงการศึกษามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code: FEC) 44

- มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานส�าหรับอาคาร (Building Energy Code: BEC) 800

- โครงการขยายผลมาตรการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 425

(2) กลยุทธ์ภาคสนับสนุน 256

- พลังงานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power) 226

- มาตรการทางด้านการเงิน 30

(3) กลยุทธ์ภาคส่งเสริม -

- บริหารจัดการด้านพลังงาน -

- โครงการศึกษาการพิสูจน์ผลมาตรการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน -

- โครงการน�าร่องการพิสูจน์ผลมาตรการการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน -

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการด้วย Big Data -

- การสร้างจิตส�านึกด้านพลังงาน -

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน -

รวม 4,001

 ทีม่า : PDP2018 ส�านกังานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน

ภาพรวมของธุรกิจ

 • ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการขยายตัวของระบบสายส่ง

และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของประเทศซึง่ขึน้อยูก่บัปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและปรมิาณการผลิตไฟฟ้าใน

ประเทศไทย รวมถึงนโยบายของทางภาครัฐในการพัฒนาและขยายระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยหน่วยงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง อาทกิารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย และส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวง
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พลังงาน จะท�าการพยากรณ์ถึงความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต และก�าหนดกรอบของแผน

พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการลงทุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อรองรับความ

ต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากข้อมูลแผนการพัฒนาและขยายระบบไฟฟ้าต่าง ๆ   ใน PDP 2018 

(พ.ศ. 2560-2580) ของการไฟฟ้าท้ัง 3 หน่วยงานได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า

นครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีมีแผนงานลงทุนก่อสร้างพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า  

แผนปรับปรุงและขยายระบบจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย

ไฟฟ้าใต้ดนิในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และตามหวัเมอืงใหญ่ในต่างจงัหวดั นอกจากนีย้งัมแีผนการพฒันาระบบ

ไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 2 ระยะ จ�านวน 10 พื้นที่ชายแดนไทย, แผนพัฒนาระบบ

เคเบิ้ลใต้ทะเลไปยังบริเวณอ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า และ

โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่รองรบัโครงการเพิม่ปรมิาณน�า้ต้นทนุให้เขือ่นภูมพิล ซึง่มมีลูค่าการลงทนุรวมกว่า

แสนล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญของภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการลงทุนด้านพัฒนาระบบส่ง

และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า ส่งผลให้แนวโน้มของธุรกิจอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นยังคงม ี

แนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่อไปอีกหลายปีตามนโยบายดังกล่าว 

นอกจากการพัฒนาระบบส่งและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าแล้ว ธุรกิจอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้ายังมี

โอกาสเติบโตได้จาก โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ภาครัฐมีแผนการด�าเนินการภายใต้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อีกด้วย

 • ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบพลังงานทดแทน

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอุปกรณ์ส�าหรับระบบพลังงานทดแทนของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์

โดยตรงกับการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากทางภาครัฐเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการก�ากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) โดยนายวีระพล จิรประดิษฐกุล โฆษกประจ�า กกพ. เปิดเผยข้อมูลว่า กกพ. จะหยุด

รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2569 ตามแผน PDP2018 

เนื่องด้วยจะต้องพิจารณาความพร้อมของระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงเร่งด�าเนินการกลุ่ม 

ใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าที่ยังคงค้างอยู่ในระบบท่ียังไม่ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์ให้แล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ตาม

แผน PDP2018 จะก�าหนดแผนรับซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มโรงไฟฟ้าขยะ จ�านวน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า 

ชีวมวลประชารัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน 120 เมกะวัตต์ และนอกจากนี้ในแผน PDP2018 ยัง

ก�าหนดให้สามารถทีจ่ะท�าการตดิตัง้ระบบโซลาร์รูฟทอ็ปเพือ่ใช้จ่ายให้กบัโรงงานหรอืกิจการตวัเองได้ หรอืให้
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สามารถลงทุนระบบโซลาร์รูฟท็อปและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับเอกชนได้อย่างเสรี และมีแผนที่จะรับซ้ือไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนในอนาคตเพิ่มเติมส�าหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าจาก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า แต่รับซื้อในราคาไฟฟ้าไม่เกินกว่า Grid 

Parity โดยยังไม่ได้ก�าหนดว่าจะเปิดรับซื้อเมื่อไร

นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

ปรบัปรงุประสทิธิภาพการผลติ ในปี 2560 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุที ่9/2560 ด้วยการ

ลงทนุเพือ่การประหยดัพลงังาน การใช้พลงังานทดแทน หรอืลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยให้สทิธปิระโยชน์

ทางภาษีจูงใจแก่กลุ่มที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามระเบียบของประกาศ เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  

คลังสินค้า และอาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น หลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมสามารถติดตั้งแผง

โซลาร์เซลล์ และน�าไฟฟ้าที่ผลิตได้ดังกล่าวน�าไปใช้ในโรงงานของตัวเองเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าเดิมจากการ 

ไฟฟ้าฯ ซ่ึงปัจจุบันมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าอีกจ�านวนมากที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

ดังกล่าว 

จากนโยบายดงักล่าวส่งผลให้ธรุกจิอปุกรณ์ส�าหรบัระบบพลงังานทดแทนจะมกีารขยายตวัอย่างมาก 

ดังนั้น จากการให้การส่งเสริมและสนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้แนวโน้ม

ธุรกิจอุปกรณ์ส�าหรับระบบพลังงานทดแทนยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อไปในอนาคต โดยมีภาครัฐเป็น

ผู้น�าและให้การสนับสนุนในการลงทุน 

 • ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

 แนวโน้มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย

ภาพรวมของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มคงที่ เนื่องด้วยภาครัฐมี

การประกาศทีจ่ะหยดุรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็นระยะเวลา 8 ปี เนือ่งด้วยเหตผุลจากความไม่พร้อม

ทางด้านศกัยภาพของสายส่ง รวมทัง้ยงัคงมีโครงการทีย่งัไม่ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพานชิย์คงค้างอยูจ่�านวนมาก 

แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ยังคงสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแผน PDP 2018 ซึ่งคงมีการ

ก�าหนดสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าแยกตามแต่ละประเภทของเทคโนโลยี ซึ่งในช่วงแรกจะเปิดรับซื้อจากกลุ่ม 

โรงไฟฟ้าภาคชุมชนเป็นหลัก โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้า ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ราคารับซื้อไฟฟ้าก็จะต้อง

ไม่สูงไปกว่าอัตราเฉลี่ยขายส่ง ณ ปัจจุบัน เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างของราคาไฟฟ้าในประเทศ นอกจาก

นีร้ฐับาลพยายามทีผ่ลกัดนัและส่งเสรมิการน�าพลงังานไฟฟ้าทดแทนมากกว่าหนึง่เทคโนโลยมีาผสมผสานกนั
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ในการผลิตไฟฟ้า (Hybrid) เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน�้าผสมผสาน 

กับกังหันลม เป็นต้น รวมท้ังให้น�าเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมาใช้ (Energy Storage) เพื่อสามารถน�า

ไฟฟ้าส่วนเกินไปใช้ในช่วงเวลาอื่นๆ ได้

แนวโน้มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย มีแนวโน้มเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกันกับธุรกิจอุปกรณ์ส�าหรับพลังงานทดแทน โดยจะต้องพึ่งพาการส่งเสริมการลงทุนจากทาง

ภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากโดยปกติแล้วการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั้น ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจะ 

สงูกว่าเมือ่เทยีบกบัการผลติไฟฟ้าด้วยเช้ือเพลงิชนดิอ่ืน ๆ  (ยกเว้น โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์) ท�าให้การลงทนุในการ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ด้วยพลังงานทดแทนนั้นมีการคืนทุนช้าและผลตอบแทนต�่า ดังนั้นการ

ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในอดตีส่วนใหญ่ จงึเป็นลกัษณะการผลติจากเศษวสัดเุหลอืทิง้ เช่น ขยะ แกลบ 

หรอืชานอ้อย ทีม่ต้ีนทนุถกูกว่า และผลติด้วยก�าลงัไฟฟ้าทีไ่ม่สงูมากเพือ่ใช้กันภายในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่ได้มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ส�าหรับจ�าหน่ายแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามจากการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ในปัจจุบันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรารับซื้อจากระบบ Adder เดิม เป็น Feed in Tarriff ก็ตาม ส�าหรับ

ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานหมนุเวยีนยงัคงท�าให้ผูผ้ลติไฟฟ้าและกลุม่ธรุกจิต่างๆ มคีวามสนใจในการลงทนุผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานทดแทนต่างๆ มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนผลิต 

เพื่อจ�าหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งรับซื้อตามเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เมื่อพิจารณาตามแผน

พฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP2018 พบว่าเป้าหมายการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย จะเกดิจาก

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถึงร้อยละ 55 (โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน ปีละ 100 

เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 10 ปี รวมเท่ากับ 10,000 เมกะวัตต์) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีนและ

มาตรการอนรุกัษ์พลงังานทัง้หมด 18,176 เมกะวตัต์ อกีทัง้ประเทศไทยถอืเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพการผลติ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตร จึงท�าให้พื้นที่ส่วนใหญ่

ในประเทศได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเน่ืองตลอดท้ังปี จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวธุรกิจผลิต และจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ตามแผน PDP2018 ภาครัฐมีแผนงานว่าจะสามารถเปิดรับซ้ือไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล  

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. รบัซือ้พลงังานไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน โดยรบัซือ้จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว 9,000 เมกะวัตต์ รับซ้ือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา 

ยังไม่ระบุปริมาณรับซื้อ
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2. รับซ้ือพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมจากภาค

รัฐ 520 เมกะวัตต์ และรับซ้ือพลังงานไฟฟ้าตามแผนพลังงานหมุนเวียนใหม่และแผนอนุรักษ์

พลังงาน 18,176 เมกะวัตต์

การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ประกอบไปด้วยภาคบังคับ  

ภาคสนับสนุน และภาคส่งเสริม รวม 4,000 เมกะวัตต์

 

แนวโน้มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสนใจธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนามโดย

เน้นไปที่ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญ 

ในการพฒันาและก่อสร้าง ในปัจจบัุนนีร้ฐับาลเวยีดนามประเมนิว่าอตัราการใช้พลงังานในประเทศจะเพิม่ขึน้

เป็น 234.6 เทราวัตต์ใน      ปี 2020 และ เพิ่มขึ้นเป็น 506 เทราวัตต์ ภายในปี 2030 โดยมีการวางแผนจะ

มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 850 เมกะวัตต์ในปี 2020 และ 4,000 เมกะวัตต์ และ 

12,000 เมกะวัตต์ ในปี 2030

 • ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 จากการทีร่ฐับาลส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถงึศกัยภาพของประเทศไทยทีจ่ะ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั้น ท�าให้มีบริษัททั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจที่จะลงทุนท�าธุรกิจ 

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโต

ตามขนาดและจ�านวนของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทีเ่พิม่ขึน้ และตามทีไ่ด้กล่าวมาในข้างต้นว่า การผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนในประเทศไทยนั้นยังสามารถที่จะเติบโตอีกมากในอนาคต 

17.3.2 ภาวะการแข่งขัน 

 • ธุรกิจผลิต จัดหาและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลัก อันได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งโดย

ทัว่ไปลกูค้ากลุม่ดงักล่าวจะมกีารก�าหนดคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบการทีจ่ะเข้าร่วมการประกวดราคาตลอดจน

พิจารณาถึงศักยภาพและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประมูลในแต่ละรายในการเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับ

โครงการต่าง ๆ  ทัง้นี ้ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ประเมนิว่าผูป้ระกอบการทีน่บัเป็นคู่แข่งในการประมลูงานกบักลุ่ม

บรษิทัฯ นัน้มทีัง้สิน้ประมาณ 8-10 ราย ซ่ึงผู้ประกอบการบางรายกม็กีารจ�าหน่ายสนิค้าหลายกลุ่ม แต่อย่างไร

ก็ดี ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่สามารถนับได้ว่าเป็นคู่แข่งที่มีการจ�าหน่ายสินค้าครบในทุกกลุ่ม
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สินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ  และเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจ�าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย  

ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ดังกล่าว จึงมีสถานะเป็นคู่ค้าของทางบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี ้จากการทีร่ะบบไฟฟ้านัน้นบัเป็นหนึง่ในระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานของประเทศซึง่ภาค

รัฐให้ความส�าคัญต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเติบโต

อย่างต่อเนือ่งตามนโยบายการลงทนุของภาครฐั ในขณะทีจ่�านวนผูป้ระกอบการรายใหม่ทีจ่ะเข้าสูธ่รุกจินัน้มี

ไม่มากนักเนื่องจากต้องอาศัยเงินทุนและความสามารถในการจัดหาสินค้าที่ตรงตามข้อก�าหนดด้านคุณภาพ

และมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น การแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวจึงยังคงไม่มีความรุนแรงมากนัก 

ส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ นั้นนับได้ว่ามีจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพและความหลากหลายของสินค้า 

ประกอบกับการด�าเนินธุรกิจที่ยาวนานมากว่า 30 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีความช�านาญในการจัดหาสินค้า

คณุภาพจากพนัธมติรทางการค้าต่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการมโีรงงานผลติเป็นของ

กลุ่มบริษัทฯ เอง ซึ่งช่วยในการควบคุมคุณภาพและลดต้นทุนของช้ินส่วนอุปกรณ์บางอย่าง ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ต้นทุนที่ควบคุมได้ดีกว่าผู้ประกอบการซ่ึงไม่มีโรงงานผลิตเป็นของ

ตนเอง รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการจัดเตรียมสินค้าไว้พร้อมขายให้แก่ลูกค้าได้มากกว่า นอกจากนี้ จากการ

ทีก่ลุม่บรษิทัฯ เป็นผูป้ระกอบการซึง่มุง่เน้นในเรือ่งของคณุภาพสนิค้าและมกีารวจิยัพฒันาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าให้ได้ครบถ้วนมาเป็นเวลานาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย

โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรมด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้า 

ในการกลับมาใช้บริการกับกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา 

 • ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

 ส�าหรับธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในปัจจุบันการลงทุนในโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ของเอกชนจะมุ่งไปที่การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองภายในบริษัท

หรอือุตสาหกรรม เนือ่งด้วยภาครฐัยงัคงไม่มนีโยบายเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าในขณะนี ้อย่างไรกต็าม แผน PDP2018 

ได้เปิดให้มีการลงทุนและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในธุรกิจตัวเองแบบเสรี  

แต่ถกูควบคมุโดยหน่วยงานของภาครฐั ส่งผลให้ในอนาคต กลุม่โรงงานอตุสาหกรรมและธรุกจิทีม่กีารใช้ไฟฟ้า

จ�านวนมาก มีการลงทุนตดิตั้งระบบโซลารร์ูฟท็อปกันมากขึ้น รวมทัง้ยังได้รบัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะ

กรรมการสงเสรมิการลงทนุ (BOI) ส่งผลให้การคืนทุนของโครงการเรว็ขึน้กว่าเดมิครึง่หนึง่ จงูใจให้ผูป้ระกอบ

การหันมาลงทุนในระบบดังกล่าวกันมากข้ึน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้
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มอบหมายให้มหาวทิยาลยัศลิปากรศกึษาศกัยภาพพลงังานทดแทนของไทย โดยผลการประเมนิศกัยภาพของ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานในประเทศไทย มีพื้นที่หลังคารวมกันทั้งสิ้น

ประมาณ 150 ล้านตารางเมตร พบว่าในกรณีใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 100 วัตต์ต่อตารางเมตร จะมี

ก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศประมาณ 5,983 เมกะวัตต์ ซึ่งยังคงมีศักยภาพอีกจ�านวนมาก 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์แล้วของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม โดย

มีก�าลังการผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาจนครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ  

มีรายได้จากผลประกอบการที่สูงขึ้น และมีแผนที่จะขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในต่าง

ประเทศต่อไป 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายธุรกิจการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ  

นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม และด้วยศักยภาพของชีวมวล 

ในประเทศไทยทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล กอรปกบัแผนนโยบายพฒันาการผลิตไฟฟ้า 

(PDP 2018) ของรัฐบาลท่ีมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากกลุ่มชีวมวลถึง 3,376 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเป็น

อันดับที่ 2 รองลงมาจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงขึ้น ปัจจุบันการรับซ้ือไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน 

ชวีมวลได้ปรบัเปลีย่นรปูแบบจากเดมิทีอ่ยูใ่นรปูแบบของค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ หรอื Adder ที ่30 สตางค์ต่อหน่วย 

เป็นรูปแบบของ Fit-in-Tariff และจะต้องมีการประมูลราคาส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยผู้ที่เสนอราคาส่วนลดที่ถูก

ทีส่ดุจะได้รบัการพจิารณาเป็นผูช้นะการประมลู ทีผ่่านมาการประมลูราคาส่วนลดค่าไฟฟ้ามกีารแข่งขนัสงู มี

ผู้เสนอราคาส่วนลดเกินกว่า 80% ส่งผลให้ราคารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT รวมแล้วต�่ากว่า 3 บาทต่อหน่วย  

ส่งผลให้การคืนทุนของโรงไฟฟ้าชีวมวลขยายออกไป แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวล  

ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าที่มีการแข่งขันในเรื่องของราคาและปริมาณรับซื้อ

อยู่ในบางพื้นที่ รวมทั้งการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ได้เล็งเห็นถึง

ปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้อยู่ระหว่างการศึกษาและวิจัยหาพืชพลังงานที่เหมาะสม เพื่อ

สร้างพืน้ทีเ่พาะปลกูขึน้มาเอง เพือ่ลดความเสีย่งจากการพ่ึงพาวตัถดุบิจากแหล่งอืน่ ส่งผลใหมคีวามได้เปรยีบ

เหนือกว่าคู่แข่ง

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัมนีโยบายทีช่ดัเจนในการลงทนุด้านพลังงานทดแทนในต่างประเทศ เพือ่ให้ได้

มาซึ่งสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยค�านึงถึงผลตอบแทนในการลงทุนและความม่ันคงของรายได้ในระยะ

ยาว เช่น การลงทนุในพลงังานไฟฟ้าแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่ มาเลเซยี และเวยีดนาม และบรษิทัฯ มคีวาม

เชื่อมั่นว่าการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในต่างประเทศ จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ภายใน 3 ปีข้างหน้า  
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 400-500 เมกะวัตต์ภายใน 3 ปี 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว จ�านวน 4 โครงการ 

จ�านวนรวม 207.03 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ คาดว่าจะสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ได้ภายในปี 2561 จ�านวน 2 โครงการ และภายในปี 2564 อีกจ�านวน 2 โครงการ

 • ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

 ปัจจุบันเริ่มมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายรายเข้ามาร่วมประมูลแข่งขัน อีกทั้งยังมีผู้รับเหมาจาก

ต่างประเทศมาร่วมแข่งขนัด้วย ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ มปีระสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

เป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าเป็นของตนเอง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีอ�านาจ 

ในการต่อรองกับผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในโรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก อีกทั้ง

บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เอง

อีกด้วย ท�าให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นในด้านต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

ซึง่ปัญหาของบรษัิทรบัเหมาจากต่างประเทศจะต้องมาจ้างบริษทัฯ รบัเหมาช่วงในประเทศไทย ท�าให้มต้ีนทนุ

ที่สูงกว่า กอปรกับบริษัทฯ ยังสามารถให้บริการด้านการขออนุญาตต่าง ๆ ส�าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เช่น 

BOI, รง 4, การประสานงานกับหน่วยงานการไฟฟ้าและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แก่เจ้าของ 

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้อีกด้วย ซ่ึงท�าให้เจ้าของโรงไฟฟ้ามีความสะดวกมากขึ้น เมื่อเลือกใช้บริการกับ

บริษัทฯ  

 • ธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Private PPA)

 ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม ห้างร้าน ภาคเอกชน ได้ให้ความสนใจที่จะรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเพิ่มมากขึ้น  กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปในตลาดดังกล่าว 

และด้วยประสบการณ์ในการด�าเนนิการติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา รวมถงึสนิค้าที่

บรษิทัเลือกไปใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าดงักล่าวมคุีณภาพทีไ่ด้มาตรฐาน การรบัประกนัประสทิธภิาพของโรงไฟฟ้า

ที่ได้มาตรฐาน ท�าให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น

 ดงัจะเหน็ได้จากบรษิทัฯ ได้มีการเซน็ต์สญัญาขายไฟให้ภาคเอกชนในปี 2561 ไปแล้วรวม 4 บรษิทั 

คิดเป็นจ�านวน 23,866.66 เมกะวัตต์ และในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า

เพื่อขายให้ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 
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ปัจจัยความเสี่ยง
และผู้ถือหุ้น18.

18.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าภาครัฐ

เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าภาครฐั โดยเฉพาะหน่วยงานการไฟฟ้าของทางภาครฐั เช่น การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

(กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นกลุ่มลูกค้ารายใหญ่

ทีส่�าคญัของบริษัทฯ และบรษิทัย่อย ในด้านธรุกจิจ�าหน่ายอปุกรณส�าหรบัระบบไฟฟ้า และด้านธรุกจิรบัเหมา

ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานสถานีและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 

• ด้านธุรกิจจ�าหน่ายอุปกรณส�าหรับระบบไฟฟ้า

ใน ปี 2561 บรษัิทฯ และโรงงานในเครอืของบรษัิทฯ มกีารจ�าหน่ายสนิค้าให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้า

รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มน้ีจะขึ้นอยู่กับงบประมาณด้านการพัฒนาก�าลังการ

ผลิตและ ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ซ่ึงหากภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร และมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย การลงทุนด้านการพัฒนาก�าลังการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือมีความล่าช้า 

ในการพิจารณาอนุมัติจัดหาจัดจ้าง ในโครงการต่างๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนที่ต้อง

พึ่งพิงลูกค้ากลุ่มนี้ นอกจากนั้นกระบวนการจัดหา จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมูล

ซึ่งในบางครั้งจะมีผู้เสนอราคาแข่งขันหลายราย ดังนั้นหาก บริษัทฯ ไม่ได้รับการคัดเลือกในการประมูล

โครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียรายได้จากกลุ่มลูกค้านี้

แต่ทั้งนี้ความเสี่ยงส�าคัญจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านการพัฒนาก�าลังการผลิตและ

ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐยังคงมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า เน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็น 

ผลให้ภาครฐัยงัคงให้การสนบัสนนุงบประมาณส�าหรบัการจดัหาพสัดเุพือ่ใช้ในการพฒันาขยายก�าลงัการผลติ

และระบบส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าของหน่วยงานการไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง โดยในส่วนของการประมลูโครงการต่าง 

ๆ ของภาครัฐนัน้ จะมกีารแบ่งการประมลูแยกเป็นกลุม่สนิค้า ทัง้นีด้้วยลกัษณะของสนิค้าทีม่คีวามหลากหลาย

ของกลุม่บรษิทัฯ อกีทัง้ยงัได้รบัการยอมรบัทางด้านคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และสนิค้าของบรษิทัฯ 

หลายรายการกไ็ด้รบัการจดทะเบยีนผลติภณัฑ์ไว้กบักระทรวงอตุสาหกรรม รวมทัง้ได้ผ่านการทดสอบรบัรอง
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จากสถาบนัการทดสอบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และได้รบัใบอนญุาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 

(มอก.) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการประมูลแข่งขันในโครงการจัดหาสินค้าต่างๆ ของหน่วยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คัดเลือกจัดหาเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ท�าให้โอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับคัด

เลือกให้เป็นผู้ชนะในการประมูลยังคงอยู่ในระดับที่สูง นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีประสบการณ์ในการขาย

สินค้าให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้าต่างๆ มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ด้วยการรักษาคุณภาพมาตรฐานของ

สนิค้าและการให้บรกิารทีด่อีย่างต่อเนือ่งของทางบรษิทัฯ ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่ว่าจะยงัคงได้รบัความ

ไว้วางใจในการจัดซื้อสินค้าจากลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นตามแผนงานจัดหาพัสดุที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ ได้มนีโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใดรายหนึง่ในแต่ละ

กลุ่มลูกค้า โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างโอกาส

ทางธุรกิจเพิ่มเติม รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้มาจากกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การ

พฒันาผลติภณัฑ์หลอดไฟประหยดัพลงังานประเภทหลอด LED เพือ่จ�าหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าหน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่หลอด LED ดงักล่าวจดัอยูใ่นกลุม่สินค้าส�าหรบัผู้บรโิภค (Consumer Product) 

ทีม่มีลูค่าตลาดในระดับสงู เป็นผลติภณัฑ์แสงสว่างทีใ่ช้ได้ในทุกอาคารบ้านเรอืน รวมถงึยงัเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้

รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จากภาครัฐให้มีการจัดซื้อใช้งานทดแทนหลอดไฟแบบเดิมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

มากกว่า

• ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีและสายส่งไฟฟ้า

การลงทุนด้านการพัฒนาก�าลังการผลิตและส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีการขยายในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องต่อ

ไปในระยะสามปีข้างหน้านี้ สืบเนื่องจากความไม่สมดุลของการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค

ของประเทศ เช่น ในภาคใต้ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดภาคใต้ในปี 2561 เท่ากับ 2,767 เมกะวัตต์ และ  

ณ ปี 2580 เท่ากับ 5,264 เมกะวัตต์ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ขณะที่ก�าลังผลิตไฟฟ้าในปี 2561 

เท่ากับ 3,876 เมกะวัตต์ และ ณ ปี 2580 เท่ากับ 8,638 เมกะวัตต์ ก�าลังผลิตไฟฟ้าหลักของภาคใต้มาจาก

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดที่ 1-2 ก�าลังผลิต 1,476 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ขนอมทดแทน ก�าลังผลิต 930 เมกะวัตต์ ตามแผนฯ โรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 และโรงไฟฟ้ากระบี่ จะปลดออก

จากระบบในปี 2577 ก�าลังผลิตรวม 1,025 เมกะวัตต์ ปัจจุบันก�าลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ไม่สามารถรองรับ

เหตุสุดวิสัยโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุด หยุดฉุกเฉิน (N-1) ต้องพึ่งพาก�าลังผลิตไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่ง
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ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างภาค และแม้ว่าแผนการก่อสร้างสายส่งในภูมิภาคอื่นที่มีความชัดเจนและเริ่ม 

ด�าเนินการเปิดประมูลบ้างแล้วในปีท่ีผ่านมา และมีงบประมาณในงานประมูลด้านสายส่งเกิดขึ้นจ�านวนมาก

ในปีน้ีและปีหน้าก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวย่อมส่งผลต่อ

นโยบายด้านความจ�าเป็นในการส�ารองปริมาณไฟฟ้าและความรวดเร็วในการขยายเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

ขนาดใหญ่ประเภท 230-500 Kva จึงถือเป็นความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าภาครัฐในด้านรายได้รับเหมา

ก่อสร้างสถานีและสายส่งไฟฟ้าของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน หากโครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความล่าช้าในการ 

ด�าเนินการไม่เป็นไปตามแผน

 

18.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ มีทั้งการจ�าหน่ายสินค้าและการส่ังซ้ือสินค้าจากต่าง

ประเทศ รวมทั้งมีการลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนในต่างประเทศ จึงท�าให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับ

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยอาจเกิดผลก�าไรหรือขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรม

ในงบการเงิน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

- สร้างสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายหรือส่วนที่เป็นหนี้สิน ซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศให้มี

สัดส่วน ที่ใกล้เคียงกัน (Natural Hedge)

- บริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)

- ท�าสัญญาซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

- ใช้อนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้สิทธิในการซื้อเงินสกุลต่างประเทศ ในอัตราแลกเปล่ียนที่ 

เหมาะสม (Foreign Currency Option)

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�านโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงฯ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน

18.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ส�าหรับธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

18.3.1 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู ่กับสองส่วนหลัก คือ 

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และปริมาณการสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข้ึนดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก
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บริษัทชั้นน�าที่มีชื่อเสียง และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ 

ทั่วโลก 

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้

โดยตนเอง พร้อมทัง้ได้พฒันาทีมงานวศิวกรรม และพฒันาผูร้บัเหมารายย่อย ตลอดจนคดัเลอืกอปุกรณ์ส�าคญั

ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตที่มีขีดความสามารถในการส่งมอบ การให้

บริการหลังการขาย ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดทอนความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับเหมาขนาดใหญ่ในการ

ด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลงได้ และยังถือเป็นก้าวย่างส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเชิงการบริหารจัดการ และการควบคุมต้นทุน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา 

ภายหลังการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

ภายนอก และกลุ่มพันธมิตรผู้ถือหุ้น มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and 

Maintenance Agreement) จ�านวน 197.95 เมกะวัตต์ หลังจากเปิดจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว  

ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและดูแลความสามารถในการจ�าหน่ายไฟฟ้าและประสิทธิภาพของโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร ถือเป็นการลดทอนความเส่ียงในการรับประกันปริมาณในการ

จ�าหน่ายไฟขั้นต�่าของแต่ละโครงการ

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัทฯ ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงจากบริษัท

ผูผ้ลติชัน้น�าและมปีระสบการณ์สงู นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ท�าการเกบ็ข้อมลูความเรว็ลมในพืน้ทีต่่อเนือ่งกนั

ประมาณ 4 ปี เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมก่อนที่จะลงทุน นอกจากนี้

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาดแูลบ�ารงุรกัษากบับรษัิทผูผ้ลติกงัหนัให้บรหิารจดัการโรงไฟฟ้ารวมถงึ Spare Part เพือ่

ป้องกันความเสี่ยงเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล ทางบรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการพฒันาและส่งเสรมิการปลกูพืชพลังงาน

จากภาคเกษตรกร โดยมทีีป่รกึษาทีม่ปีระสบการณ์ให้ค�าปรกึษา เพือ่ท่ีโรงไฟฟ้าชวีมวลจะได้มเีชือ้เพลงิส�าหรบั

การผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองและสามารถควบคุมต้นทุนได้ ลดการแย่งชิงและแข่งขันการแย่งเชื้อเพลิงจาก 

ผู้ประกอบรายอื่นๆ

18.3.2 ความเสี่ยงในการจ�าหน่ายไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าตาม

ปริมาณที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ละฉบับ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวเป็นลักษณะ Non-Firm เนื่องจากการผลิตไฟฟ้า
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โดยพลังงานแสงอาทิตย์น้ัน ไม่สามารถควบคุมปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละช่วงเวลา โดยสัญญาจะมีอยู่  

2 กลุม่ คอื กลุม่ค่าไฟฟ้าทีไ่ด้รบัค่าไฟฟ้าส่วนเพิม่ (Adder) และ กลุม่ค่าไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) ทัง้นีต้าม

สัญญาแบบค่าไฟฟ้าที่ได้รับ Adder ระบุว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดที่ท�าการผลิตได้ตาม

ปรมิาณทีร่ะบไุว้ในแต่ละโครงการ โดยสญัญาฯ ดงักล่าวมอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัทีล่งนามในสัญญาฯ และสามารถ

ต่อสัญญาฯ ได้อีกครั้งละ 5 ปี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาฯ และส�าหรับสัญญา

กลุ่ม FiT จะมีการระบุอายุสัญญาไว้ที่ 25 ปี ในราคาค่าไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งถ้าบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าว ดังนั้นถือได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงในกรณีที่โรงไฟฟ้าสามารถ

ผลติไฟฟ้าและจ�าหน่ายไฟได้ตามสญัญาฯ นอกจากนัน้ การเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครฐัท�าให้กลุ่มบรษิทัฯ 

มีความแน่นอนที่จะได้รับช�าระเงินค่อนข้างสูง

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา เพื่อผลิตและจ�าหน่ายให้กับกลุ่ม

ลูกค้าเอกชน โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและซ่อมบ�ารุงให้ตลอดอายุสัญญา (Private PPA) บริษัทฯ จะมี

การป้องกันความเสี่ยงจากการที่โครงการให้ผลตอบแทนต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจจะเนื่องด้วยจากเหตุผล

ของความไม่สม�า่เสมอของความเข้มแสงหรอือาจจะเกดิจากกลุม่ลกูค้าเอกชนดงักล่าวไม่มคีวามสามารถพอที่

จะช�าระค่าไฟฟ้าหรือรับซื้อไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัทก�าหนด ทางบริษัทฯ จะท�าการตรวจสอบงบ 

การเงินย้อนหลังของกลุ่มลูกค้าเอกชนเหล่านั้น เพื่อประเมินศักยภาพการเติบโตของสถานะทางการเงินและ

ธรุกจิ ว่ามีความสามารถทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้อย่างต่อเนือ่งตามอายสุญัญาโครงการของระบบผลิตพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ลงนามร่วมกัน และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบความสม�่าเสมอของการใช้ไฟฟ้า

ของกลุ่มลูกค้าเอกชน น�ามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบก�าลังผลิตติดตั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ให้เหมาะสมและมกีารน�ามาใช้ได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพ ไม่มไีฟฟ้าเหลอืทิง้จากในระบบ จะเหน็ได้ว่าบรษิทัฯ 

มกีารคดักรองกลุม่ลกูค้าและการออกแบบด้านเทคนิคก่อนด�าเนนิโครงการ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมคีวามเส่ียงจาก

การขาดทุนในโครงการประเภทนี้ในระดับต�่า

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล อายุสัญญาอยู่ท่ีประมาณ 20-25 ปี และเป็นสัญญาประเภท  

Non-Firm ซึ่ง ไม่มีบทปรับเม่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าไม่ได้ และรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าจะเป็นรูปแบบ Feed-in-

Tariff (FiT) ซึ่งราคารับซื้อค่อนข้างคงที่ตลอดอายุโครงการ ท�าให้สามารถที่จะวางแผนการบริหารจัดการได้

อย่างถกูต้อง และผูร้บัซือ้ยงัคงเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ดงันัน้ความเส่ียงในการจ�าหน่ายไฟฟ้าจงึไม่มเีช่นกัน
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18.4 ความเสี่ยงเนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศตั้งแต่ปี 2557  

พบว่าเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศดขีึน้และสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทนุทัง้ภายในและต่างชาตเิป็นอย่าง

มาก ซึง่คณะรฐับาลได้มอีอกนโยบายต่างๆ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ โดยตามรายงานของส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 

ขยายตวัร้อยละ 3.3 ชะลอลงจากการขยายตวั ร้อยละ 4.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตวัของอปุสงค์

ภาคต่างประเทศ ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ือง และเม่ือปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2561 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส ที่สองของปี 2561 (QoQ_SA) รวม 

9 เดือนแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคม ทั้งทางราง ทางบก และทางน�้า ที่เริ่มด�าเนินการในปี 2560 ไปแล้ว อาทิ โครงการรถไฟทางคู่ 

มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี และรถไฟฟ้าในเขตเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่เป็นหน่วย

งานรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณค่อนข้างมาก อีกทั้งอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ ผลิตและ

จ�าหน่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ดังนั้นธุรกิจของทางบริษัท ฯ  

จึงมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้ตามการขยายการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 

คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก (1) การใช้จ่ายภาคครวัเรอืนยงัมแีนวโน้มขยาย

ตวัในเกณฑ์ดแีละสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิได้อย่างต่อเนือ่ง (2) การปรบัตวัดขีึน้ของการลงทนุรวม 

โดยการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง (3) การปรับ

ตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว (4) การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนการ

ขยายตัวของการส่งออกได้อย่างต่อเน่ือง และ (5) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุน

ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 การบริโภคภาคเอกชน และการ

ลงทนุรวมขยายตวัร้อยละ 4.2 และร้อยละ 5.1 ตามล�าดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ0.7 – 1.7 

และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.8 ของ GDP และในปี 2562 จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่  

คาดการณ์ว่าจะส่งให้ความน่าเชื่อถือของไทยกลับมามีความเช่ือม่ันอีกครั้ง และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย

กอรปกับนโยบายด้านพลังงานก็เป็นหน่ึงในนโยบายที่ส�าคัญที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุน โดยใน 

ปี 2561 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบปรับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) และประกาศแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

ฉบับใหม่ PDP2018 ที่เน้นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าด้วยการกระจายโครงการการผลิตไฟฟ้าไป 
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ทัว่ประเทศ รวมทัง้ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และยงัคงมแีผนลดการพึง่พาก๊าซธรรมชาต ิการเพิม่สดัสดัส่วน

การผลติไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยสีะอาด การจดัหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิม่ข้ึน การเพิม่สดัส่วนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนา

พลังงานทดแทน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งให้จัดท�าแผนอนุรักษ์พลังงาน 

(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP) ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของ

ธุรกิจของทางบริษัทฯ ในภายภาคหน้า ท้ังในด้านการผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบส่งไฟฟ้าและ

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า การผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานประเภท LED การพัฒนาโรงไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ที่มา : www.nesdb.go.th

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการท�าการเปิดรับความคิด

เห็นและ ส่งอนุมัติต้นปี 2562 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) 

โดยกระทรวงพลังงานได้น�าแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุง เพื่อให้การวางแผนพัฒนาก�าลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอนัเป็นผลมาจากการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยด้ีานการผลติไฟฟ้าทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึสะท้อน

กับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าให้

เหมาะสมกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าและศกัยภาพการผลติในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี ้ยงัได้ค�านงึถงึความเชือ่ม

โยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพื่อให้การบริหารจัดการของระบบ

ไฟฟ้าเกิดความคุ ้มค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การก�ากับดูแล 

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและคงไว้ซึ่งความมั่นคง

 จุดเด่นของแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ที่ส�าคัญๆ 

ได้แก่

(1) ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า มีความมั่นคงรายพื้นที่ สร้างสมดุล

ระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค

(2) มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤต 

ด้านพลังงาน รวมถึงมีการเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า (Grid Flexibility)

(3) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าต้นทุนต�่า เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
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(4) เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะช่วย 

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ การผลิตไฟฟ้าสะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ

(5) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

(6) ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและการเพิม่ประสิทธภิาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) 

ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้า

(7) พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart grid) รองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ 

ผู้ใช้ไฟฟ้าแบบ Prosumer

นโยบายพลังงานของประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาล ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดยมีนโยบายต่างๆ 11 ด้าน ซึ่งนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าได้ระบุไว้ใน ข้อ 6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โดยในระยะยาวให้ดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน ทัง้จากการใช้ฟอสซิลเป็นเช้ือเพลงิ และจากพลงังานทดแทนทกุชนดิ ด้วยวธิกีารเปิดเผย โปร่งใส เป็น

ธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน และ  

ข้อ 8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา 

และนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง  

ยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน�้า และการจัดการขยะ โดยมีแผนการพัฒนาที่ส�าคัญๆ ดังนี้ 

1. แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid)

การพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกรดิถูกก�าหนดให้เป็นหนึง่ในนโยบายการพฒันาด้านพลงังานไฟฟ้า

ของประเทศ เนือ่งจากเป็นเทคโนโลยทีีเ่ข้ามามีบทบาทในการส่งเสรมิการพฒันาในภาพรวมของอตุสาหกรรม

ไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 

จุดมุ่งหมายให้ระบบไฟฟ้าสามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง (Doing More with Less) 

กระทรวงพลังงานจึงได้จัดท�าแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ.  

2558-2579 ขึ้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และ 17 มีนาคม 2558 ตามล�าดับ แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย 

สมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ 

(พ.ศ. 2558-2559) ระยะสั้น (พ.ศ. 2560-2564) ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565-2574) และระยะยาว  
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(พ.ศ. 2575-2579) เพื่อเป็นกลไกสาคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า ที่มั่นคงและเพียงพอการผลิต

และส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการขับเคลื่อน

การดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะส้ัน พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการก�าหนดการ 

ดาเนินการขับเคลื่อนโดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ซึ่งมีความครอบคลุมภารกิจงานที่มีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาด้านพลังงานของประเทศเป็นอันดับแรกๆ อันได้แก่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy  

Management System: EMS) การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านความต้องการ

ใช้ไฟฟ้า (Pricing and Incentive Design and Demand Response) การพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่าย

ไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Microgrid) ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System: ESS) และระบบพยากรณ์

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast)

2. นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกก�าหนดให้เป็นอีกนโยบายหนึ่งในการจัดหาพลังงาน

ไฟฟ้าในแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย โดยถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ของการจดัหาพลงังานไฟฟ้า

ในกรณีที่มีข้อจ�ากัด ในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

สามารถช่วยลดภาระในการลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ ลดภาระในการจดัหาเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ของประเทศ และยงัเป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเพือ่นบ้านผ่านความร่วมมอืด้านพลงังาน

อกีด้วยในการรับซ้ือไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้านของไทยจะพิจารณาบนหลักการของความร่วมมอืในลักษณะ

ทวิภาคี (Bilateral) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้มีการตกลงในรายละเอียดร่วมกันไว้บนบันทึกความ

เข้าใจความร่วมมอืด้านพลงังานไฟฟ้าระหว่างไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน (Memorandum of Understanding 

on Energy Cooperation: MOU) โดยในปัจจบุนัประเทศไทยมบีนัทกึความเข้าใจความร่วมมอืด้านพลงังาน

ไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ จานวน 3 ประเทศด้วยกัน มีรายละเอียด ดังนี้

1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 9,000 เมกะวัตต์ และไม่ระบุวันสิ้นอายุ MOU

2. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ไม่ระบุปริมาณ มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. ราชอาณาจักรกัมพูชา ไม่ระบุปริมาณ และไม่ระบุวันสิ้นอายุ MOU

3. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจัดหาก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้

สอดคล้องกับศักยภาพพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าที่
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เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น และ

ยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน

แสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า และพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อเพื่อ

รกัษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลกีไม่ให้สงูขึน้ ทัง้นีย้งัได้ค�านงึถึงมาตรการอนรุกัษ์พลังงานในอนาคตท่ีจะมคีวาม

เชื่อถือได้และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย

 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561-2580 เท่ากับ 56,431 เมกะวัตต์ โดยมี โรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : เมกะวัตต์)

พลังงานหมุนเวียน/อนุรักษ์พลังงาน ก�าลังผลิตตามสัญญา ก�าลังผลิตที่เชื่อถือได้

พลังงานแสงอาทิตย์* 10,000 4,250

ชีวมวล 3,376 2,296

ก๊าซชีวภาพ 546 325

พลังงงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า 2,725 1,158

พลังงานลม 1,485 189

ขยะอุตสาหกรรม 44 26

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า - 4,000

รวม ณ ปี 2580 18,176 12,244

หมายเหตุ  1) ทั้งนี้จะมีการด�าเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ภาคประชาชน) ปีละ 100 เมกะวัตต์

เป็นระยะเวลา 10 ปี

4. การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)

การน�าแผนอนรุกัษ์พลงังานด้านไฟฟ้ามาพจิารณาประกอบการจดัสรรก�าลงัผลติไฟฟ้าในแผน PDP 

โดยจะพิจารณาเสมือนแหล่งผลิตไฟฟ้าประเภทหน่ึง และพิจารณาเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าที่

สามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นได้ และสามารถแข่งขันด้านราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เท่านั้น มีศักยภาพการ

อนุรักษ์พลังงานประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ แบ่งการด�าเนินการเป็น 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย ภาคบังคับ  

ภาคสนับสนุน และภาคส่งเสริม
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5. นโยบายการรลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (EEP)

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศของโลก โดยได้เข้าร่วมกับประชาคมโลกเพื่อพยายามแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงได้

ให้สตัยาบนัเพ่ือร่วมเป็นรฐัภาคีภายใต้กรอบอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

(United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (The 

Kyoto Protocol: KP) เมื่อปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 ตามล�าดับ

 นอกจากนี้ตามการประกาศของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีแผนที่จะเว้นวรรค

การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นระยะเวลา 8 ปี ปัจจัยดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงต่อการ

ด�าเนินธุรกิจทางด้านพลังงานทดแทน ส่งผลให้การขยายตัวและลงทุนทางด้านธุรกิจดังกล่าวมีการชะลอตัว 

และต้องรอการประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากรฐับาลต่อไป รวมทัง้การทีค่ณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติประกาศว่าต่อไปในอนาคตราคารับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะต้องไม่กระทบต่อราคา

ไฟฟ้าขายส่งเฉลี่ย ซึ่งท�าให้คาดการณ์ได้ว่าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าในอนาคต ราคาไฟฟ้าที่รับซื้อจะต�่ากว่าเดิม

และอาจจะส่งผลให้มีการคืนทุนช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการติดตามนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง  

มีการปรับตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ และแสวงหาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

 ทั้งหมดตามที่ได้แจ้งตามข้างต้นเป็นความเสี่ยงส�าคัญอันเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทีน่�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบายของภาครฐัในการก�าหนดการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน ซึง่ถอืเป็นความ

เสี่ยงส�าคัญในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบความเปลี่ยนแปลงและกระทบกับการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย

ของบริษัทฯ ต่อไปทั้งในด้านการจ�าหน่ายและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายส่ง

และสถานีไฟฟ้า ด้านการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า  ตลอดจนด้านการให้การบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องปรับ

เปลี่ยนตามนโยบายภาครัฐและมาตรการของคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้มี

การก�าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

18.5 ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น

18.5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย

จากการที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ยังไม่สามารถจ�าหน่าย 

ไฟเชิง   ใบอนุญาตโครงการท่ีมีความสามารถในการจ�าหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ต�่าเช่นโครงการที่ยังไม่ได ้

เซ็นสัญญาเชื่อมต่อไฟกับการไฟฟ้าภายในวันเวลาที่ก�าหนด และอาจออกมาตรการอื่นๆในอนาคต 
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เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯได้ว่าจ้างท่ีปรึกษากฏหมายที่ญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์สูงด้าน

พลังงานทดแทน  ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจะเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลนอกเหนือไปจากการติดตามข่าวจากบริษัทฯ

เมื่อมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย อนึ่งเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีช่วงระยะเวลาระหว่างการรับ

ฟังความคดิเหน็จากประชาชนก่อนประกาศใช้นโยบายใหม่ ท�าให้บรษิทัสามารถด�าเนนิการเพือ่ลดผลกระทบ

จากนโยบายใหม่ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการว่าจ้างผู้บริหารเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

เพื่อการท�างานที่ราบรื่นกับภาครัฐและชุมชน

 

18.5.2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

 เนือ่งจากประเทศญีปุ่น่ตัง้อยูบ่นบรเิวณรอยต่อของเปลือกโลก (Ring of Fire) ท�าให้เกดิภยัธรรมชาติ

บ่อยคร้ัง ซึง่สามารถแบ่งได้เป็นภยัธรรมชาตติามฤดกูาลเช่น พายไุต้ฝุ่นหรอืหมิะ และภัยธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ได้เช่นแผ่นดนิไหว ซ่ึงแผ่นดนิไหวในทะเลยงัสามารถก่อให้เกดิสึนาม ิท�าให้โครงการในประเทศญีปุ่น่

จ�าเป็นต้องบริหารผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเหล่านี้

 บรษัิทฯ ได้บรหิารความเสีย่งจากภยัธรรมชาตโิดยการท�าประกนัภัย โดยมลูค่าในการท�าประกนัภัย

นั้นบริษัทฯ อ้างอิงจากผลการศึกษาจากที่ปรึกษาด้านประกันภัย เคียวริซึ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ประเทศ

ญี่ปุ่น (Kyoritsu Insurance Brokers of Japan Co., LTD) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยเพื่อให้มั่นใจ

ว่ามูลค่าความคุ้มครองนั้นสมเหตุสมผลกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

18.5.3 ความเสี่ยงจากการเปิดด�าเนินโครงการฯ ล่าช้ากว่าแผน

การเปิดจ�าหน่ายไฟของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การด�าเนินการ 

ขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานแหล่งทนุ รวมไปถงึผลการทดสอบการท�างานของโรงไฟฟ้าในช่วงก่อนการเปิดจ�าหน่าย

ไฟเชิงพาณิชย์ ซ่ึงถ้าโครงการไม่สามารถด�าเนินการได้ตามมาตรฐานของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องได้ จะส่งผล

ให้การเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการล่าช้าออกไปหรือส่งผลให้บริษัทฯ ต้องใช้ทุนจากบริษัทลงทุน

เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้

การบรหิารความเสีย่งส�าหรบัโครงการทีเ่ริม่ก่อสร้างแล้ว บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตดิตามความคบืหน้า

ในการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยได้รับรายงานจากผู้รับเหมาในทุกสัปดาห์และจัดการประชุมที่พ้ืนที่ก่อสร้าง

เพือ่ดสูภาพความเป็นจรงิของโครงการรวมถงึรบัฟังความคดิเห็นจากผู้รบัเหมาทกุเดอืน ท�าให้บรษิทัฯ สามารถ
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เข้าใจปัญหาและวางแผนแก้ไขได้ตัง้แต่ระยะเบือ้งต้น ทว่าในกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั บรษิทัฯจะให้ความส�าคญั

กับความมั่นคงในการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปีของการจ�าหน่ายไฟในอนาคตเป็นส�าคัญ  

ส�าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ทีอ่ยูใ่นระหว่างการพฒันาโครงการนัน้ บรษิทัฯ ได้ตดิตาม

ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการเป็นระยะ และจะท�าการคัดเลือกผู้รับเหมาโดยปรึกษากับธนาคารที่เป็น

แหล่งเงินทุนก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ เข้าข่ายรับเงินกู้จากธนาคารได้

เพือ่เป็นการบรหิารความเสีย่งและสร้างแรงจงูใจให้ผูพ้ฒันาโครงการด�าเนนิงานไปได้ตามเป้าหมาย 

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับผู้พัฒนาโครงการให้ท�าการสนับสนุนจนกว่าจะถึงการเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

โดยผลตอบแทนท่ีผูพ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าได้รบัจะเป็นไปตามความส�าเรจ็ของโครงการ ซึง่ผูพ้ฒันาโครงการ

โรงไฟฟ้าจะดูแลการพัฒนาโครงการใน 4 ด้าน ดังนี้

1. การจัดหาคู ่สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่าน

กระบวนการประเมินผลและคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ และธนาคารก�าหนด

2. การจัดหาบุคลากรชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการ ควบคุมและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

ได้ภายหลังจากจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้ว

3. การบริหารงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และด�าเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จส้ิน 

ทนัตามก�าหนดและสอดคล้องกบัระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ตามเป้าหมายในการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณิชย์

4. การบริหารจัดการและควบคุมโครงการโดยภาพรวมเพื่อให้ต้นทุนด�าเนินการเป็นไปตาม 

งบประมาณการลงทุนและเสร็จสิ้นทันตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 จงึกล่าวได้ว่าบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการบรหิารความเสีย่งในการบรหิารโครงการโดยมกีารตดิตามความ

คืบหน้าอย่างใกล้ชิดและให้ผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้ติดตามในรายละเอียดอีกขั้นเพื่อให้โครงการส�าเร็จไปได้

ด้วยดี

18.5.4 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้

 โดยบริษัทฯ ได้แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ความเสี่ยงจากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่น้อยกว่าที่คาดการณ์

เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้แสงอาทิตย์เป็นปัจจัยหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ความ

เข้มของแสงที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ลดลง ท�าให้โครงการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าต�่ากว่า      

ที่ประมาณการไว้ 
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เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงน้ี บริษัทฯ ได้วางงบประมาณในการลงทุนโดยอ้างอิงข้อมูลด้าน 

ความเข้มของแสงจากที่ปรึกษาทางเทคนิคท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได้ในอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทสามารถได้ 

ผลตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัท โดยผลตอบแทนน้ีได้ประมาณการบนค่าความคลาดเคล่ือนด้านแสงที่

อาจเกิดขึ้นได้แล้ว

2. ความเสี่ยงเนื่องจากแผงเซลล์เสื่อมสภาพ

เนือ่งจากแผงเซลล์เป็นอปุกรณ์หลกัในการแปลงความเข้มแสงอาทติย์เป็นกระแสไฟฟ้า โดยแผงเซลล์

ที่เสื่อมสภาพจะท�าให้ความสามารถในการแปลงความเข้มแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าลดต�่าลงแม้ในความ

เข้มแสงเท่าเดมิ ท�าให้โรงไฟฟ้าผลติกระแสไฟฟ้าได้ลดลงซึง่จะส่งผลสบืเนือ่งต่อรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า

ที่จะลดลง 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับผู้รับเหมาโดยให้ผู้รับเหมารับผิดชอบที่จะต้อง

รักษาค่าที่รับประกันไว้ต่อโครงการในระยะเบื้องต้นและบริษัทสามารถเรียกร้องให้ผู้ผลิตแผงเปลี่ยนแผงได้

ตลอดอายุโครงการเมื่อตรวจพบแผงที่เสื่อมสภาพลงมากกว่าที่รับประกัน  

18.5.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)

 เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทั้งทางเทคโนโลยี 

ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ความสามารถในการจัดหาวัสดุ และบุคลากรในการด�าเนินงาน ซึ่งต้องท�าให้

กระบวนการท�างานประสานกันไปทุกส่วน บริษัทฯ จึงว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้สามารถควบคุม

ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทางผู้รับเหมามีความยืดหยุ่นในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

อย่างไรก็ดีการว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงการในกรณีที่ผู้รับเหมา 

ไม่สามารถด�าเนนิงานได้ บรษิทัฯ จงึได้บรหิารความเสีย่งตัง้แต่การคดัเลอืกผูร้บัเหมาทีจ่ะต้องเป็นบรษัิททีไ่ด้

รบัการยอมรบัจากธนาคารแหล่งทนุในประเทศญีปุ่น่ ซึง่หนึง่ในเงือ่นไขคอืเป็นบรษิทัทีม่ปีระสบการณ์ในการ

ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน มีผลงานในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตามมาตรฐานที่ธนาคาร

ก�าหนด การท�าสัญญาที่บริษัทฯ สามารถเรียกค่าชดใช้ในมูลค่าที่ครอบคลุมความเสียหายโดยเงื่อนไขในการ

เรียกร้องค่าชดเชยนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมไปถึงการที่ผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้แนะน�าผู้รับ

เหมารายใหม่และส่งมอบงานต่อให้อย่างราบรื่นในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถด�าเนินงานสร้างโรงไฟฟ้า 

จนด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จ
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18.5.6 ความเสี่ยงจากการถูกจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า (Curtailment)

 การจ�ากัดปริมาณรับซื้อไฟฟ้าท�าให้บริษัทฯ สามารถขายไฟฟ้าได้ในปริมาณที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อราย

ได้ทีจ่ะได้จากการจ�าหน่ายไฟ โดยนโยบายเก่ียวกบัการจ�ากัดปรมิาณการรบัซือ้ไฟฟ้าในประเทศญีปุ่น่สามารถ

แบ่งได้เป็น 3 นโยบายหลัก ๆ คือ การจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าแบบไม่จ�ากัด การจ�ากัดปริมาณการ 

รับซื้อไฟฟ้าที่ 360 ชั่วโมง/ปี และการจ�ากัดปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าที่ 30 วัน/ปี 

เนือ่งจากบรษิทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ถงึระยะเวลาทีจ่ะถกูจ�ากดัการรบัซือ้ไฟจากระบบการจ�ากดั

การรับซื้อไฟฟ้าแบบไม่จ�ากัด บริษัทฯ จึงบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในโครงการที่จ�ากัดปริมาณการ 

รับซื้อไฟฟ้าที่ 360 ชั่วโมง/ปี หรือ30 วัน/ปีเท่านั้น

18.5.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 การพจิารณาเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศญีปุ่น่ส�าหรบับรษิทัฯนัน้ 

เป็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าในอัตราแบบคงท่ีตลอดอายุโครงการ โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าการรับรู้รายได้ในรูป 

สกลุเงนิเยน และการจ่ายคนืเงนิกู้จากสนิเชือ่โครงการด้วยสกลุเงนิเดยีวกนันัน้ ถือว่าได้ป้องกนัความเสีย่งด้าน

อตัราแลกเปลีย่นในสดัส่วนร้อยละ 85 ของเงนิลงทนุของโครงการแล้วจากการใช้สกลุเงนิเดยีวกนั ทัง้นีค้วาม

เสี่ยงส�าหรับเงินลงทุนในส่วนผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 15 จะเกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุลเงินเยน

มาเป็นสกลุเงนิบาทซึง่จะส่งผลกระทบต่อการบนัทึกบญัชเีท่านัน้ โดยไม่มผีลกระทบต่อก�าไรหรอืขาดทนุจาก

การด�าเนินงานแต่อย่างใด

18.6 ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซีย

18.6.1 ความเสี่ยงจากการเปิดด�าเนินโครงการฯ ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

การเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซียมีกระบวนการในการ

พัฒนาโครงการคล้ายคลึงกันกับในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องมีกระบวนการตั้งแต่ การด�าเนินการขอใบอนุญาตที่

เกี่ยวข้อง การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การจัดหาแหล่งเงินทุนและการจัดท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นไปตาม

มาตรฐานแหล่งทุน แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีท�ากับหน่วยงานรัฐของมาเลเซียจะมีการก�าหนด

ระยะเวลาในการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์ (SCOD) ท่ีสั้นกว่าของประเทศญี่ปุ่น และมีระเบียบที่ค่อนข้าง 

เข้มงวด ในกรณีไม่สามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าได้ทันตามก�าหนดอาจจะมีความเสี่ยงถูกยกเลิกสัญญาการรับซ้ือ

ไฟฟ้าได้ 
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การบริหารความเสี่ยง ทางบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างอย่าง 

ใกล้ชิด โดยให้ผู้รับเหมารายงานความคืบหน้าในทุกสัปดาห์และจัดการประชุมที่พ้ืนที่ก่อสร้างเพื่อดูสภาพ

ความเป็นจริงของโครงการทุกเดือน 

เพือ่เป็นการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญากบัผูพ้ฒันาโครงการให้ท�าการสนบัสนนุจนกว่า

จะถงึการเริม่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์ โดยผลตอบแทนทีผู่พ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าได้รบัจะเป็นไปตามความ

ส�าเร็จของโครงการ ซึ่งผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจะดูแลการพัฒนาโครงการใน 4 ด้าน ดังนี้

1. จัดหาคู่สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านกระบวนการ

ประเมินผลและคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด

2. การจัดหาบุคลากรชาวมาเลเซียซ่ึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารโครงการและสามารถ

ควบคมุและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าได้ภายหลงัจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์ได้เรยีบร้อยแล้ว

3. การบริหารงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และด�าเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นทัน

ตามก�าหนดและสอดคล้องกับระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ตามเป้าหมายในการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ได้

4. การบรหิารจดัการและควบคมุโครงการโดยภาพรวมเพือ่ให้ต้นทนุด�าเนนิการเป็นไปงบประมาณ

การลงทุนและเสร็จสิ้นทันตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

 จึงกล่าวได้ว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเส่ียงในการบริหารโครงการทั้งการติดตามความ

คืบหน้าอย่างใกล้ชิดและให้ผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้ติดตามในรายละเอียดอีกขั้นเพื่อให้โครงการส�าเร็จไปได้

ด้วยดี

18.6.2 ความเสี่ยงจากภัยฟ้าผ่า

 เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีสถิติพบเหตุการณ์ฟ้าผ่าในพื้นที่บ่อยครั้ง ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบ 

ต่อระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ถือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่มิอาจควบคุมได้ 

 บริษัทฯ มีการศึกษาสภาพที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะมีผลต่อเหตุการณ์ฟ้าผ่า และ

ให้ผู้เชี่ยวชาญท�าการออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ฟ้าผ่า 

ส่งผลกระทบกับโครงการได้

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยการท�าประกันภัยแบบครอบคลุม 

ทุกเหตุ (All Risk) โดยให้ประกันภัยดังกล่าวครอบคลุมถึงความเสียหายจากฟ้าผ่าด้วย และให้มูลค่าความ

คุ้มครองนั้นสมเหตุสมผลกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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18.6.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 การพิจารณาเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศมาเลเซยี ส�าหรบับรษิทัฯ 

นั้น เป็นสัญญารับซื้อไฟฟ้าในอัตราแบบคงท่ีตลอดอายุสัญญา โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าการรับรู้รายได้ใน 

รปูสกุลเงนิรงิกติ และการจ่ายคนืเงนิกูจ้ากสนิเชือ่โครงการด้วยสกลุเงนิเดยีวกนันัน้ ถอืว่าได้ป้องกนัความเสีย่ง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินลงทุนของโครงการแล้วจากการใช้สกุลเงินเดียวกัน ทั้งนี้

ความเสี่ยงส�าหรับเงินลงทุนในส่วน   ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20 จะเกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากสกุล

เงินริงกิตมาเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการบันทึกบัญชีเท่าน้ัน โดยไม่มีผลกระทบต่อก�าไรหรือ

ขาดทนุจากการด�าเนนิงานแต่อย่างใด รวมทัง้การเปลีย่นแปลงค่าสกุลเงนิท้ังสองสกลุมีอตัราการเปล่ียนแปลง

ไม่ค่อยผันผวน ท�าให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างน้อย 

18.6.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor)

 เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญทั้งทางเทคโนโลยี 

ประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ความสามารถในการจัดหาวัสดุ และบุคลากรในการด�าเนินงาน ซึ่งต้องท�าให้

กระบวนการท�างานประสานกันไปทุกส่วน บริษัทฯ จึงว่าจ้างผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้สามารถควบคุม

ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทางผู้รับเหมามีความยืดหยุ่นในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ส�าหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศมาเลเซียนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่

ค่อนข้างใหม่ ฉนัน้การว่าจ้างผูร้บัเหมาแบบเบด็เสรจ็นัน้ อาจจะก่อให้เกดิความเสีย่งต่อโครงการในกรณทีีผู่ร้บั

เหมาไม่สามารถด�าเนนิงานได้ บรษิทัฯ จงึได้บรหิารความเส่ียง โดยเรามกีารเลือกให้หุน้ส่วนโครงการทีป่ระเทศ

มาเลเซียเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะมั่นใจได้ว่าผู้รับเหมาจะท�างานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุด 

เนื่องจากผู้รับเหมาเป็นหุ้นส่วนของโครงการเช่นกัน นอกเหนือจากนี้มีการจ้างวิศวะกรที่ปรึกษาเพื่อควบคุม

ดูแลงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ตามที่เป็นมาตลอด รวมถึงได้ท�าสัญญาที่บริษัทฯ สามารถเรียกค่า

ชดใช้ในมูลค่าที่ครอบคลุมความเสียหายโดยเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าชดเชยนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม

18.6.5 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

 เนือ่งจากพืน้ทีข่อโครงการทีร่ฐัตรงักาน ูประเทศมาเลเซยีมสีถติ ิมฝีนตกค่อนข้างบ่อย มคีวามเสีย่ง

ที่จะเกิดน�้าท่วมไหลผ่านโครงการ ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ถือเป็น 

ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่มิอาจควบคุมได้ 
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 บรษิทัฯ มกีารศกึษาสภาพทีต่ัง้ของโรงไฟฟ้าถงึปัจจัยต่างๆ ทีอ่าจจะมผีลต่อเหตกุารณ์น�าท่วม และ

ให้ผู้เชี่ยวชาญท�าการออกแบบระบบป้องกันน�้าท่วม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อไม่ให้เหตุการณ์น�้าท่วม

ส่งผลกระทบกับโครงการได้

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติโดยการท�าประกันภัยแบบครอบคลุม 

ทุกเหตุ (All Risk) โดยให้ประกันภัยดังกล่าวครอบคลุมถึงความเสียหายจากน�้าท่วมด้วย และให้มูลค่า 

ความคุ้มครองนั้นสมเหตุสมผลกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

18.7 ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนหนึง่ในการด�าเนนิธรุกจิ แต่ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ เพิม่ขึน้ด้วยเช่นกนั ทัง้ทีเ่กิดจากความซบัซ้อนของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความรู้ความสามารถของพนักงาน ที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น ตลอดจนความบกพร่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึง

ข้อมูลในระบบ หรือมาจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ  ระบบป้องกันและตรวจสอบความปลอดภัย

หากมไีม่เพียงพอหรือไม่สมบรูณ์ อาจก่อให้เกดิความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะต่อข้อมลูหรอืระบบส�าคญัๆ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ เช่น การก่อกวนหรือโจมตีทางเครือข่าย เครื่องติดโปรแกรมประสงค์ร้าย  

(Malware/Virus) ก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจได้ สูญเสียรายได้   ภาพลักษณ์ชื่อเสียง เป็นต้น

แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง

1. ปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Awareness) แก่พนักงานทุกระดับชั้น

2. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศให้ครอบคลุมข้อมูลและ 

ระบบงาน ที่ส�าคัญทั้งหมดของบริษัท

3. ดแูลและก�ากับเพือ่รกัษาความมัน่คงและปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในบริษทัฯ 

และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้

มีการส�ารองและทดสอบข้อมูลที่เก็บส�ารองไว้อย่างสม�่าเสมอ และมีแผนรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

4. ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ระดับชั้นของผู้ใช้งาน 
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5. จัดให้มีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคุม

ภายใน โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น19.

19.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

1) หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,854,655,373.25 บาท มีทุนช�าระแล้ว 

เป็นเงิน 1,854,655,373.25 บาท เป็นหุ้นสามัญช�าระแล้วจ�านวน 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท 

2) หุ้นทุนซื้อคืน

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน 

(Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จ�านวน

หุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุด ไม่เกิน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อย

ละ 4.04 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีก�าหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึง

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยหุ้นทุนซื้อคืนมีเงื่อนไขให้ต้องจ�าหน่ายออกไปภายหลัง 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี นับ

จากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัได้ซือ้คนืหุน้สามญัภายใต้โครงการดงักล่าวเป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 

99.04 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 304.67 ล้านบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและ

แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม พร้อมกันนี้ได้จัดสรรก�าไรสะสมไว้เป็นส�ารองหุ้น

ทุนซื้อคืนในจ�านวนเดียวกัน   

3) ตั๋วแลกเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนี้คงค้างจากตั๋วแลกเงิน จ�านวนรวม 680  

ล้านบาท กับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยมีอายุระหว่าง 3-6 เดือน 

4) หุ้นกู้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภท 

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ�านวนรวม 5,584.50 ล้านบาท โดยก�าหนดการไถ่ถอน ในเดือนตุลาคม 2562 

ในเดือนพฤษภาคม 2563 และในเดือนเมษายน 2564 
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19.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวัน 

ปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

ล�าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ�านวน (หุ้น) สัดส่วน (%)

1 กลุ่มตระกูลด�ารงปิยวุฒิ์

1.1 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ�ากัด 3,693,859,400 49.792

1.2 นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 309,592,726 4.173

1.3 นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 359,328 0.005

รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลด�ารงปิยวุฒิ์ 4,003,811,454 53.970

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 232,400,000 3.133

3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - ClientAccout 203,355,253 2.741

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 177,540,600 2.393

5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้น ระยะยาว 152,331,800 2.053

6. CPYI CLT 138,355,200 1.865

7. South EastAsia UK (Type C) Nominees Limited 101,423,650 1.367

8. บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 99,043,700 1.335

9. LGT Bank (Singapore) Ltd 71,562,280 0.965

10. นายประคิน ศรีเจริญ 58,695,151 0.791

รวม 5,238,519,088 70.613

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ�ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2562 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู ้ถือหุ ้นใหญ่ประกอบด้วย 

กลุ่มครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน  
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ล�าดับ รายชื่อ จ�านวน (หุ้น) สัดส่วน (%)

1. กลุ่มตระกูลด�ารงปิยวุฒิ์

1.1 นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 466,000 42.364

1.2 นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 211,000 19.182

1.3 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 210,000 19.091

1.4 เด็กชายอาภากร ด�ารงปิยวุฒิ์ 210,000 19.091

รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลด�ารงปิยวุฒิ์ 1,097,000 99.727

2. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 3,000 0.273

รวม 1,100,000 100.000

19.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ 

บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 

บรษิทัฯ อาจก�าหนดให้การจ่ายเงนิปันผลมอีตัราน้อยกว่าอตัราทีก่�าหนดข้างต้นได้ โดยข้ึนอยูก่บัความจ�าเป็น

ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

ของบรษิทัฯ ทัง้นี ้มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ทีอ่นมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัจิาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติให้ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะด�าเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

บรษัิทย่อยของบรษิทัฯ มนีโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธติามงบการ

เงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ารองตามกฎหมาย และเงินส�ารองต่าง ๆ ท้ังหมด  

โดยจะพิจารณาประกอบกับกระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และแผนการลงทุนในแต่ละ 

ช่วงเวลาด้วย
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โครงสร้าง
การจัดการ20.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นสนางยาสดาลตรากะลแยาขนางยาสนางงรโนางยาส ับสนุนธุรกิ จลโนางยาสจ ิสติกส์
สายงานวางแผนกลยุทธ์

และการลงทุน

สายงานธุรกิจพลังงาน

ลม

สายงานธุรกิจพลังงาน

แสงอาทิตย์
สายงานพัฒนาธุรกิจ

CFO

สายงานบัญชี
สํานักกรรมการผู้จัดการและ

นักลงทุนสัมพันธ์
สายงานกฎหมาย

ผอ.สายงาน ผอ.สายงานอาวุโส ผอ. อผนางยาส . อผนางยาส .สายงานอาวุโส ผู้ช่วย ผอ.สายงาน ผอ.สายงานอาวุโส
ผู้ช่วย

 ผอ. สายงาน
ผอ.สายงาน

ผู้ช่วย

 ผอ. สายงาน
ผอ.สายงานอาวุโส

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานโรงงาน/ขายและการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

สายงานบริหารงานโครงการ

ก่อสร้างและบํารุงรักษา

ผอ.สายงานอาวุโส

สายงานการเงิน/เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ทรัพย์สิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน

สายงานสํานักบริหาร

สํานักกรรมการผู้จัดการ

ผอ.สายงานอาวุโส



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้

บรหิาร ส่วนของคณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอสิระ กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร และกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจ�านวนหนึ่งในสามของกรรมการบริษัททั้งคณะ

20.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 1) ประธานกรรมการบริษัท

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

2. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 1) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 2) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

5. นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

6. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการ

บริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

8. นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

9. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

10. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

11. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เลขานุการบริษัท

1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
2) กรรมการอิสระที่จบการศึกษาด้านบัญชี

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม เพือ่มผีลผกูพันแทนบริษทัฯ ได้ คอื นายกลักลุ ด�ารงปิยวุฒิ ์หรอื นางสาว

โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ หรือ นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นายสมบูรณ์  

เอือ้อชัฌาสยั หรือ นางอารวีรรณ เฉลมิแดน หรอื นายเฉลมิพล ศรเีจรญิ รวมเป็นกรรมการสองท่านลงลายมอื

ชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ลงลายมือช่ือ 

ร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(อ้างอิงจาก “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” ฉบับทบทวนลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

 คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับของบรษิทัฯ และมตคิณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

สจุริต เยีย่งวญิญชูน ผูป้ระกอบธรุกจิพงึกระท�าภายใต้สถานการณ์เดยีวกัน เพือ่ประโยชน์สูงสดุ

ของบริษัทฯ

2) ก�าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ ทศิทางของธรุกจิ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการ

ด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ก�ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตาม

นโยบาย แผนงาน งบประมาณที่ก�าหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 

อย่างสม�่าเสมอ
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3) ก�าหนดกฎบัตรและนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจ 

(จริยธรรมธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ กฎบัตร 

คณะกรรมการชุดย่อย นโยบายอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นโยบายมาตรการการท�ารายการกับบริษัท/

บคุคลท่ีไม่เกีย่วโยงกนั มาตรการการท�ารายการระหว่างกนักบับรษัิท/บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั และ

ตารางอ�านาจอนมุตั ินโยบายทางด้านการเงนิ นโยบายการระดมทนุ นโยบายในการบรหิารเงนิ

ทนุ นโยบายในการบรหิารความเสีย่ง นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายที่เกี่ยวข้องและนโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ 

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

4) ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน ได้แก่ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบ/

อนุมัติโครงการลงทุนของบริษัทฯ และ ก�ากับดูแลการด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 

ที่วางไว้

5) ก�ากับ ดูแล และ ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่า 

เป้าหมาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ ก�าหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหา

อุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และก�าหนดมาตรการและ

แนวปฏบิตัใินด้านการก�ากบัดแูลกจิการ เพือ่บรหิารความยัง่ยนื ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติให้เป็น

ไปตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบ

ต่อการน�ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ

6) จัดให้มีรายงานข้อมูลท่ัวไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานและเปิดเผยต่อ 

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน 

และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

7) สอบทานความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายใน 

และการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อความเชื่อมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้

ของข้อมูล รวมท้ังเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าที่ 

ผิดกฎหมาย

8) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุด

ย่อย รวมท้ังฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมี 
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หน้าที่ก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ และดูแล

จัดการรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

9) แต่งต้ังบคุคลท่ีมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเข้าเป็นกรรมการ

บริษัท ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

10) แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยและประธานคณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะ

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด รวมทัง้

แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี

ของคณะกรรมการบริษัท

11) ก�าหนดค่าตอบแทน และ แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัอาวโุสของบรษิทัฯ รวมทัง้จดัให้มกีระบวนการ

สร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

12) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการบรษิทั ท้ังนีก้ารมอบอ�านาจดงักล่าว ผู้ได้รบัมอบอ�านาจนัน้ต้องไม่มอี�านาจอนมุตัิ

รายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

ทั้งนี้ก�าหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระท�าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นก่อน

(1) เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การท�ารายการที่กรรมการบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียและอยู ่ในข่ายที่กฎหมายหรือ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและ 

รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทั้งการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร โดยคณะกรรมการแต่ละ 

ชดุและผูบ้รหิารสงูสดุจะน�าผลประเมนินัน้เป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุและใช้เป็นข้อมลู

ในการก�าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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14) พจิารณาทบทวนนโยบายทีเ่กีย่วข้องกับการก�ากบัดแูลกจิการ และกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

15) จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซ่ึง

รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท

(1) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้รับจากการปฏิบตัหิน้าทีต่าม

กฎบัตรฯ 

(2) รายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

(3) จ�านวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริษัท แต่ละท่าน รวมท้ังการรับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่ง 

ในแต่ละท่าน

16) ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั อาจขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาวชิาชพี

อื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

บทบาท อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง บทบาท อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ” ฉบับทบทวนลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

1) ก�าหนดให้ประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการบรหิาร (CEO) เป็นคนละบคุคลกนั 

2) เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบริษทัและประชมุผู้ถอืหุน้ โดยเป็นประธานในการประชมุคณะ

กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ

คะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

4) มบีทบาทในการควบคมุการประชมุให้มีประสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

5) สนบัสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิทัปฎบิตัหิน้าทีอ่ย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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6) รบัผดิชอบในฐานะเป็นผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทัในการก�ากับ ตดิตาม ดแูลการบรหิารงาน 

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ 

แผนงาน ที่ก�าหนดไว้

7) ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ 

ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ

8) เป็นผู้น�าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม ก�ากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

20.2 ผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารจ�านวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1.  นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO)

2.  ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ

3.  ดร.พงษ์สกร ด�าเนิน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน

4.  นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์

5.  นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง

6.  นางอารีวรรณ เฉลิมแดน รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน

7.  นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer 

8.  นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานส�านักบริหาร

9.  นายธ�ารงค์ จันทรไกรทอง ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด

10.  ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานบรหิารงานโครงการก่อสร้างและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า

11.  นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์ ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

12.  นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน และ 

สายงานขายและการตลาด Energy Solution Lighting และ GRoof 

13.  นางสาวจนัทรา จงจามรสีีทอง ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานส�านกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสัมพนัธ์

เลขานุการบริษัท 

14. นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล ผู้อ�านวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (ด้านบัญชี)

15. นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาท อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร (CEO)

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง บทบาท อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ” ฉบับทบทวนลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้น�าในการบริหารและจัดการ 

บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) บรหิารกจิการของบรษิทัฯ รวมถงึการก�ากบัดูแลและควบคมุการด�าเนนิงานโดยรวม เพือ่ให้เป็น

ไปตามวัตถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ กลยทุธ์ทางธรุกจิ เป้าหมาย

และแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2) ด�าเนินการให้มีการจัดท�าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ 

งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความก้าวหน้าตาม 

แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�า

3) ด�าเนนิการ หรอื ก�าหนดอ�านาจการบรหิารงาน เพือ่ให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบาย แผน

งานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล โดยอยูบ่นหลกัของการควบคมุภายในอย่างเป็นระบบ และมกีารบรหิารความเส่ียง

อย่างสม�่าเสมอ
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4) ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และ 

การเลิกจ้างพนักงาน และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการ 

ต่าง ๆ ส�าหรับพนักงาน

5) บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ด�าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารค�าสั่ง 

หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ  ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ส�าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6) มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้  

โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ 

มอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ัง 

ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ก�าหนดไว้

7) เป็นผู้น�าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม ก�ากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น

8) มีอ�านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานกรรมการบริหาร จะไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธาน

กรรมการบริหาร สามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์) ซ่ึงการอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อ

บังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนิน

ธรุกรรมการค้าปกตทิัว่ไปของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา

อนุมัติไว้

บทบาท อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง บทบาท อ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ” ฉบับทบทวนลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

รายงานประจ�าปี 2561 139



คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1) ควบคุมและก�ากับดูแล ติดตาม การด�าเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ 

2) ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการ 

ชุดย่อยอื่นๆ

3) เป็นผูร้บัมอบอ�านาจของบรษิทัฯ ในการบรหิารกจิการของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ มตทิีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ และ/หรอื มตทิีป่ระชุมคณะ

กรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย

อื่น ๆ ทุกประการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอ�านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติ

รายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

4) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก

ปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ

5) มีอ�านาจกระท�าการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก 

ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

6) มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน

กระท�าการอย่างใดอย่างหนึง่ตามทีเ่หน็สมควรได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอื การมอบ

หมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่บริษัทฯ  

ได้ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่กรรมการบริษัท และ/หรือ 

คณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้น ๆ ได้

7) มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย  

และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการท�างานภายในองค์กร

8) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ

9) ด�าเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและกรอบอ�านาจ 

ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

10) เป็นผู้น�าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริม ก�ากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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11) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ

ชุดย่อย

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จัดการ จะไม่มีลักษณะ

เป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้กรรมการผูจั้ดการหรอืผู้รบัมอบอ�านาจจากกรรมการผู้จดัการ

สามารถอนุมัติในรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย (ตามทีน่ยิามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์) ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด�าเนินธุรกรรมการค้าปกติ

ทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา อนุมัติไว้

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

จะสามารถอทุศิเวลาส�าหรบัการปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ จงึได้ก�าหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการด�ารงต�าแหน่ง

เป็น ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน

นั้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจน

เป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วมรวม

นโยบายแผนการสืบทอดต�าแหน่งและการบริหารคนเก่ง

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง แผนการสืบทอดต�าแหน่งและการบริหารคนเก่ง” ฉบับทบทวนลงวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2561)

1. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดต�าแหน่ง (SUCESSION PLAN)

บรษิทัฯ มหีลกัเกณฑ์และระเบยีบปฏบิตักิารคดัเลอืกบคุลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต�าแหน่งงาน

บริหารที่ส�าคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหาร ที่มี

คุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง

งาน ตามระดับพนักงาน ดังนี้
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 1.1 ระดับกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร 

 พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งในระดับกรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการ

บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่ง

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน ได้จดัให้มกีารตดิตามความคบืหน้าแผน

สืบทอดต�าแหน่ง เมื่อต�าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่

ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือ

ระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทฯ ก�าหนด และต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับ

วัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

1) การศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี 

2) มีประสบการณ์ในการบริหารงานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานขึ้นไป 

3) มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

4) มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร

5) มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

 1.2 ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จัดการ 

เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงาน ถึง ระดับรองกรรมการผู้จัดการ

ว่างลง หรือ ผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้ บริษัทฯ จะน�าเสนอผู้สืบทอดต�าแหน่งที่

คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee) ที่

ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1) วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ ในด้านกลยทุธ์บรษิทัฯ นโยบาย แผนการ

ลงทุน แผนงานการขยายตัว

2) ประเมนิความพร้อมของก�าลงัคนให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะส้ันและ ระยะยาว

3) ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อ

เตรียมทดแทนพนักงานที่ออกจากบริษัทฯ
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4) สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee  

Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนกังานจะเกษยีณหรอืออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

5) ก�าหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซ่ึงหมายถึง  

ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ท่ีพึงปรารถนาของพนักงานในต�าแหน่งนั้นๆ และ 

จัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

6) คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7) ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8) ระบผุูส้บืทอดต�าแหน่ง จากการประเมนิและวเิคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน โดยมกีาร

แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และก�าหนดหาผู้สืบทอด

ต�าแหน่งส�ารอง

9) พฒันาและประเมนิพนกังานทีค่าดว่าจะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง ว่าจะสามารถมพีฒันาการ และ

สร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นตามคาดหมายให้ด�าเนินการดังนี้

- ด�าเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งใหม่ หรือ

- พัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งส�ารองแทน (ถ้ามี) หรือ

- สรรหา และคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดต�าแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามต�าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีต�าแหน่งงาน

ว่างลง หรอืมตี�าแหน่งงานใหม่ทีส่งูขึน้ ให้น�าเสนอการปรบัเลือ่นขัน้เลือ่นต�าแหน่งและรกัษาการ (Promotion 

& Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่องโครงสร้างต�าแหน่งงาน/ขั้น หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานราย

วนั เป็นรายเดอืน ปรบัเลือ่นขัน้ ปรบัเลือ่นต�าแหน่งงานฯ หรอืได้รบัการพจิารณาอนมุติัจากประธานกรรมการ

บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

2. ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT)

“คนเก่ง” (Talent) หมายถึง พนักงานที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงาน ทักษะ/ความสามารถ และ

คุณสมบัติที่โดดเด่น ซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กร และ สรรหาใหม่

จากบุคคลภายนอก 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มพนักงาน Talent จากพนักงานภายในองค์กร ให้พิจารณาบุคลากรที่มี 

ผลการปฏบิตังิานสงู (High Performance-KPIs/PIs) และ ศกัยภาพในการปฏบิตังิานสงู (High Competency) 

โดยพิจารณาจากผลการประเมินย้อนหลังไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกัน โดยต้องมีเกรดประเมินอยู่ในเกณฑ์  
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ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรต้องได้เกณฑ์ที่ดี คือ B ขึ้นไปเท่านั้น 

ตาม Core Competency ได้แก่ การวิเคราะห์ / การประเมินปัญหา การสื่อสาร การมุ่งเน้นบริการลูกค้า 

การติดตามผล และ การท�างานเป็นทีม / การให้ความร่วมมือ

นอกจากนั้นแล้ว คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการส�าหรับพนักงาน Talent จากการสรรหาและคัดเลือก

ภายในองค์กร และ สรรหาใหม่ ได้แก่ มีภาวะผู้น�า มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีหลักการ และ

บริหารงานอย่างโปร่งใส

การพัฒนาคนเก่ง 

เมื่อสามารถคัดเลือก และสรรหา Talent ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดร่วมกับแต่ละฝ่าย/สายงานแล้ว 

จะจัดท�าประวัติและบันทึกการอบรม รวมทั้งผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนเก่งยิ่งขึ้น เป็นการ

เพิม่ประสทิธภิาพของตวัคนเก่งเองและองค์กร โดยใช้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การพฒันาคนเก่ง แบบเดยีวกนั

กับการพัฒนาบุคคลากรทั่วไปในองค์กร คือ

1. Training Need Survey ก�าหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบคุคล

ตามความเหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งงาน

2.  On the Job Training ก�าหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของหน่วยงาน 

และก�าหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ การปฏิบัติ

3.  Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ  

(Special Training) หรือการใช้สถานการณ์จ�าลองและกรณีศึกษา

เมื่อมีต�าแหน่งที่เหมาะสม และคุณสมบัติครบตามต�าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น ให้น�าเสนอ

การปรับเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เรื่อง

โครงสร้างต�าแหน่งงาน/ขั้น หลักเกณฑ์พิจารณาปรับพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรับเลื่อนขั้น ปรับเลื่อน

ต�าแหน่งงานฯ หรือได้รับพิจารณาอนุมัติจาก ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งน้ี กรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีในการรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอดต�าแหน่งต่อ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

20.3 การก�าหนดอ�านาจอนุมัติวงเงิน 

(อ้างองิจาก “นโยบายเรือ่ง มาตรการการท�ารายการกบับคุคลทีไ่ม่เกีย่วโยงกันและกบับคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกัน” ฉบับทบทวนลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)
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“มาตรการการท�ารายการกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกันและกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อ

ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอ�านาจอนมุตัภิายในองค์กร เพือ่การบรหิารจัดการ

อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดแบ่งประเภทของกรอบอ�านาจใน

การด�าเนินการเป็น 2 ประเภท คือ การท�ารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน และ การท�ารายการกับบุคคลที่

เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบัติ

ที่ชัดเจน

1) มาตรการการท�ารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน

2) มาตรการการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

มาตรการการท�ารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนด กรอบอ�านาจอนุมัติการท�ารายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน 

แบ่งออกเป็น การท�ารายการซ้ือ/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาหรือจ�าหน่ายไป) ซื้อขายสินค้า/วัตถุดิบและ

บริการเพื่อด�าเนินกิจการอันเป็นปกติเข้าท�าสัญญาก่อภาระผูกพันทางการค้า และการเข้าท�าสัญญา 

เงินกู้/ค�้าประกันและภาระผูกพันทางการเงิน กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

มาตรการการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

หากบริษัทฯ มคีวามจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้ทกุรายโดยเท่าเทยีม

กัน โดยยึดหลักการดังนี้ 

- เป็นรายการทีผ่่านกระบวนการอนมุตัทิีโ่ปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรบัผิดชอบ

ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- เป็นรายการที่กระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท�ารายการกับบุคคล

ภายนอก

- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการท�ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถ่กูต้อง

- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม 

นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธรุกจิปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิอาท ิการซือ้และขายสนิค้า การว่าจ้างผลติ 

เป็นต้น 
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 การท�ารายการธรุกิจปกตแิละรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการ

จากคณะกรรมการบรษิทัให้ฝ่ายจัดการสามารถอนมุตักิารท�าธรุกรรมดงักล่าวได้ หาก

รายการนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่

สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิล

ในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วโยงกนั โดยคณะ

กรรมการบรษัิทได้มีการก�าหนด “ตารางอ�านาจอนมุตักิารท�ารายการกับบคุคลทีเ่กีย่ว

โยงกัน” เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส 

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น 

รายการเช่าหรอืให้เช่าอสังหารมิทรพัย์ระยะสัน้ รายการเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรอืบรกิาร (เช่น การ

ลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

 บรษิทัฯ มนีโยบายทีก่�าหนดอ�านาจอนมุตัใิห้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์

แห่ง ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มกีารก�าหนด “ตารางอ�านาจอนมุตักิาร

ท�ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน” เพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร ซึ่งการท�า

รายการระหว่างกันท่ีส�าคัญน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายต้อง

ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้าท�ารายการ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกีย่วกบั การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สินทีส่�าคัญของบรษัิทฯ 

หรอืบรษัิทย่อย เพือ่ให้การตดัสนิใจเข้าท�ารายการดงักล่าว ไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็น

ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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20.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 

นางสาวจนัทรา จงจามรสีทีอง เข้าด�ารงต�าแหน่ง เลขานกุารบรษิทั (Company Secretary) โดยให้มผีลตัง้แต่

วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ และเป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารบรษัิทได้ รวมทัง้จบการศกึษาทางด้าน

บัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

กลุ่มบริษัท 

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมกรรมการ

บริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 

2535 เป็นต้น 

2. ดแูลเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ของบรษิทัฯ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และหน่วยงานก�ากับดูแลอื่น ที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ค�าปรกึษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารองค์กร ในส่วนทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม

ข้อบังคับบริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

รวมทัง้ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึหน้าทีก่ารตดิตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4. จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารส�าคญัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุ

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�าปีของ 

บริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสีย

ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

5. ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ได้เล็งเหน็ความส�าคญัของหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึส่งเสรมิให้ นางสาว

จันทรา จงจามรีสีทอง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท  

(Company Secretary Program) รุ่นท่ี 28/2008 และหลักสูตร Effective Minute Taking-EMT รุ่นที่ 

12/2008 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และ

หลกัสตูรอ่ืน ๆ  เพ่ือสนบัสนนุการท�างานของคณะกรรมการบรษิทั และอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

20.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

20.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทน�า

เสนอ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับธุรกิจของบริษัทฯ

 

นโยบายเรื่อง การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด

(อ้างอิงจาก “นโยบายเรื่อง การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ฉบับทบทวนลงวัน

ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

“นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุ” ถกูจดัท�าขึน้เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทาง

ในการก�าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชดุรวมทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยค่าตอบแทน

นั้นควรสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 

and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสากรรม

เดียวกันและหรือผลการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะ

สมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้
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หลักเกณฑ์ วิธีพิจารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา  

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการ

เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาเหน็ชอบ 

และน�าส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

- บทบาท ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ละชดุ 

- ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุด และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย

- ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ

- ผลส�ารวจค่าตอบแทนที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2. องค์ประกอบของค่าตอบแทน  

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงก�าหนด 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

- ค่าเบี้ยประชุม 

- ค่าตอบแทนรายปี

- ค่าตอบแทนโบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

3. กระบวนการในการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดกระบวนการในการก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก�าหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนตาม 

หลักเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 

2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน น�าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ

กรรมการท่ี ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และจะน�าเสนอเพื่อขอมติอนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2561 รายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย: บาท)

ต�าแหน่ง

คณะ

กรรมการ 

บริษัท

คณะ

กรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ 

ก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี

คณะ

กรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาผล

ตอบแทน

คณะ

กรรมการ 

บริหาร

1.  ประธานกรรมการ 22,000 22,000 15,000 15,000 15,000 7,500

2.  กรรมการ 18,000 18,000 12,000 12,000 12,000 5,000

3.  เลขานุการคณะกรรมการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 -

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตรา

 ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในต�าแหน่งสูงสุดเพียงต�าแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี (หน่วย: บาท)

ต�าแหน่ง

คณะ

กรรมการ 

บริษัท

คณะ

กรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะ

กรรมการ 

ก�ากับดูแล 

กิจการที่ดี

คณะ

กรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง

คณะ

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณาผล

ตอบแทน

คณะ

กรรมการ 

บริหาร

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

2.  กรรมการ 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000

3.  เลขานุการคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 -

4.  เลขานุการบริษัท 100,000 - - - - -

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตรา

 ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในต�าแหน่งสูงสุดเพียงต�าแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
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หมายเหตุ  : ทั้งนี้ ก�าหนดวงเงินส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จ�ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท

2) ประธานกรรมการบริหาร  จ�ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จ�ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

 (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)  

4) กรรมการผู้จัดการ  จ�ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

5) กรรมการบริหาร  จ�ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน    800,000 บาท

6) กรรมการชุดอื่น ๆ   จ�ากัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน    400,000 บาท

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร) 

และหากกรรมการท่านใดด�ารงต�าแหน่งมากกว่าหนึ่งต�าแหน่ง ให้จ่ายจากการค�านวณผลรวมของ 

ค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนัส (ถ้ามี)  

โดยต้องไม่เกนิกว่าอตัราเพดานหรอืวงเงนิสงูสดุของแต่ละต�าแหน่งสงูสดุทีก่รรมการท่านนัน้ด�ารงต�าแหน่งอยู่ 

ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นด�ารงต�าแหน่งมากกว่าหน่ึงต�าแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของต�าแหน่งสูงสุด

เพียงต�าแหน่งเดียว

โดยก�าหนดวงเงินส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกต�าแหน่ง รวมทั้งส้ินไม่เกิน 

18,000,000 บาท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ก�าหนดให้มีการประชุมตลอดทั้งปี

ตามปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งได้ก�าหนดตารางการประชุมไว้เป็นประจ�าทุกปีแจ้งต่อกรรมการทุกท่าน

เป็นการล่วงหน้า และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระที่ชัดเจนและได้ 

ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน

เข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีดูแลจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอ

เอกสารและข้อมูลเพือ่การอภปิรายปัญหาส�าคญั ซึง่ก�าหนดการประชมุทกุไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วม

ประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจส�าคัญเร่งด่วน รวมทั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้จดัให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร โดยมวีาระเปิดกว้างในการให้ความเหน็ ข้อเสนอแนะ 

ทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการควบคมุ การบริหารจดัการ การบรหิารความเส่ียง และเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการก�ากบั
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ดูแลกิจการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มุ่งไปสู่

มาตรฐานระดับสากล และน�าสรุปประเด็นอภิปรายท่ีส�าคัญแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการต่อไป      

ส�าหรับปี 2560 และ ปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 8,599,500.00 บาท และ 

8,857,700.00 บาท ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

สรปุค่าตอบแทน จ�านวนคร้ังในการประชมุ และจ�านวนครัง้การเข้าร่วมประชมุ ของคณะกรรมการแต่ละชดุ

ส�าหรับปี 2560 และ ปี 2561  ค่าตอบแทนกรรมการทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงนิ มรีายละเอยีด

ดังนี้

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ค่าตอบแทนกรรมการมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 8,599,500.00 บาท  

ในปี 2560 และ 8,857,700.00 บาท ในปี 2561 

2.  ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ปี 2560 ไม่มี / ปี 2561 ไม่มี

โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
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ล�าดับ รายชื่อ
วันเริ่ม

ต�าแหน่ง

จ�านวนปีรวมในการด�ารงต�าแหน่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

วันที่

ลาออกกรรมการบริษัท
กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ผลตอบแทน

กรรมการ

ก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

1 นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์  10 สิงหาคม 2552 2) 9 ปี 5 เดือน

2 ดร.ชิต เหล่าวัฒนา 1) 18 สิงหาคม 2557 3) 4 ปี 5 เดือน 4 ปี 5 เดือน

3 ดร.จงรัก ระรวยทรง 1) 3 กรกฎาคม 2558 3) 3 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน 3 ปี 6 เดือน

4 นายธรากร อังภูเบศวร์ 1) 20 เมษายน 2561 9 เดือน 9 เดือน

5 รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 1) 20 เมษายน 2561 9 เดือน 9 เดือน

6 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์  10 สิงหาคม 2552 2) 9 ปี 5 เดือน 9 ปี 5 เดือน 9 ปี 5 เดือน

7 ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 9 มิถุนายน 2553 3) 8 ปี 7 เดือน 8 ปี 7 เดือน

8 นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์   10 สิงหาคม 2552 2) 9 ปี 5 เดือน 9 ปี 5 เดือน

9 นางอารีวรรณ เฉลิมแดน 10 สิงหาคม 2552 2) 9 ปี 5 เดือน 9 ปี 5 เดือน

10 นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 10 สิงหาคม 2552 2) 9 ปี 5 เดือน 9 ปี 5 เดือน

11 พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง 1) 9 พฤศจิกายน 2555 6 ปี 2 เดือน

12 นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ 1) 22 มิถุนายน 2558  / 

25 กุมภาพันธ์ 2556 6)

3 ปี 7 เดือน 5 ปี 11 เดือน

13 นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง 12 พฤศจิกายน 2557 4 ปี 2 เดือน

14 นายเดชา ชูลิกรณ์ 1) 9 พฤศจิกายน 2555 6 ปี 2 เดือน

15 นายหทัย อู่ไทย 1) 12 พฤศจิกายน 2558 3 ปี 2 เดือน

16 นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ 10 สิงหาคม 2552 9 ปี 5 เดือน

17 นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ 1) 25 กุมภาพันธ์ 2556 5 ปี 11 เดือน

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 ที่ได้รับค่าตอบแทน

1 พลต�ารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ 1)      10 สิงหาคม 2552 2) 8 ปี 9 เดือน 8 ปี 9 เดือน 8 ปี 9 เดือน 20 เมษายน 2561

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560 ที่ได้รับค่าตอบแทน

-ไม่มี-
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ล�าดบั รายชือ่

จ�านวนเดอืน

ทีด่�ารงต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ�าปี 2560 และปี 2561

คณะกรรมการ

บรษิทั

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ

ก�ากบัดูแลกจิการทีดี่

คณะกรรมการ

บรหิาร 5)

ปี 2560

(เดอืน)

ปี 2561

(เดอืน)

ปี 2560

(9 ครัง้)

ปี 2561

(8 ครัง้)

ปี 2560

(6 ครัง้)

ปี 2561

(6 ครัง้)

ปี 2560

(4 ครัง้)

ปี 2561

(4 ครัง้)

ปี 2560

(2 ครัง้)

ปี 2561

(3 ครัง้)

ปี 2560

(4 ครัง้)

ปี 2561

(4 ครัง้)

ปี 2560

(22 ครัง้)

ปี 2561

(32 ครัง้)

กรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย

1 นายกลักลุ ด�ารงปิยวุฒ์ิ  12 12 8/9 8/8

2 ดร. ชิต เหล่าวฒันา 1) 12 12 9/9 8/8 6/6 6/6

3 ดร. จงรกั ระรวยทรง 1) 12 12 9/9 8/8 6/6 6/6 4/4 4/4

4 นายธรากร อังภูเบศวร์ 1) 8 12 - 5/8 2/3

5 รศ.ดร.พนารตัน์ ปานมณ ี1) 8 12 - 6/8 - 4/6

6 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒ์ิ  12 12 9/9 8/8 4/4 4/4 22/22 32/32

7 ดร. สมบรูณ์ เอ้ืออัชฌาสยั 12 12 9/9 8/8 22/22 32/32

8 นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒ์ิ   12 12 9/9 8/8 22/22 32/32

9 นางอารวีรรณ เฉลมิแดน 12 12 9/9 8/8 22/22 32/32

10 นายเฉลมิพล ศรีเจรญิ 12 12 9/9 8/8 22/22 32/32

11 พลอากาศตร ีดร.เพียร โตท่าโรง 1) 12 12 3/4 4/4

12 นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ 1) 12 12 4/4 4/4 4/4 4/4

13 นายฐติพิงศ์ เตชะรัตนยนืยง 12 12 4/4 4/4

14 นายเดชา ชลูกิรณ์ 1) 12 12 2/2 2/3

15 นายหทยั อู่ไทย 1) 12 12 2/2 3/3

16 นางสมลกัษณ์ คนงึเหตุ 12 12 2/2 3/3

17 นายพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ์ 1) 12 12 4/4 4/4

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561 ทีไ่ด้รับค่าตอบแทน

1 พลต�ารวจตร ีวศิษิฐ์ ศกุรเสพย์ 1)      12 4 8/9 2/8 6/6 2/6 2/2 1/3

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2560 ทีไ่ด้รับค่าตอบแทน

-ไม่ม-ี
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ล�าดบั รายชือ่

 ค่าตอบแทนประจ�าปี 2560  4) 

 (ค่าเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนรายปี โบนัส(ถ้าม)ี) 

 ค่าตอบแทนประจ�าปี 2561  4) 

 (ค่าเบ้ียประชมุ ค่าตอบแทนรายปี โบนสั(ถ้าม)ี) 

 คณะ กรรมการ

บรษิทั 3) 

คณะกรรมการ

ชดุย่อย 5)

 ค่าตอบแทน 

 รวม 

 คณะกรรมการ

บริษัท 3) 

 คณะกรรมการ

ชดุย่อย 5) 

 ค่าตอบแทน 

 รวม 

กรรมการบรษิทัและกรรมการชดุย่อย

1 นายกลักลุ ด�ารงปิยวุฒ์ิ   920,000.00  -    920,000.00  926,000.00  -  926,000.00 

2 ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 1)  459,000.00  368,000.00  827,000.00  444,000.00  372,000.00  816,000.00 

3 ดร. จงรกั ระรวยทรง 1)  459,000.00  463,500.00  922,500.00  444,000.00  468,000.00  912,000.00 

4 นายธรากร องัภูเบศวร์ 1)  -  -  -  299,200.00  99,800.00  399,000.00 

5 รศ.ดร.พนารตัน์ ปานมณี 1)  -  -  -  317,200.00  211,500.00  528,700.00 

6 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒ์ิ   459,000.00  653,500.00  1,112,500.00  444,000.00  648,000.00  1,092,000.00 

7 ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสัย  560,000.00  205,000.00  765,000.00  542,000.00  200,000.00  742,000.00 

8 นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒ์ิ    459,000.00  205,000.00  664,000.00  444,000.00  200,000.00  644,000.00 

9 นางอารวีรรณ เฉลิมแดน  459,000.00  205,000.00  664,000.00  444,000.00  200,000.00  644,000.00 

10 นายเฉลมิพล ศรเีจรญิ  459,000.00  205,000.00  664,000.00  444,000.00  200,000.00  644,000.00 

11 พลอากาศตร ีดร.เพียร โตท่าโรง 1)  -    142,500.00  142,500.00  -  160,000.00  160,000.00 

12 นายสมชาย ไตรรตันภิรมย์ 1)  -    292,000.00  292,000.00  -  296,000.00  296,000.00 

13 นายฐติพิงศ์ เตชะรตันยนืยง  -    194,000.00  194,000.00  -  197,000.00  197,000.00 

14 นายเดชา ชลิูกรณ์ 1)  -    124,000.00  124,000.00  -  124,000.00  124,000.00 

15 นายหทยั อูไ่ทย 1)  -    124,000.00  124,000.00  -  136,000.00  136,000.00 

16 นางสมลกัษณ์ คนงึเหตุ  -    161,000.00  161,000.00  -  179,000.00  179,000.00 

17 นายพงษ์เทพ ถฐิาพนัธ์ 1)  -    146,000.00  146,000.00  -  148,000.00  148,000.00 

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2561 ท่ีได้รับค่าตอบแทน

1 พลต�ารวจตร ีวศิษิฐ์ ศุกรเสพย์ 1)       441,000.00  436,000.00  877,000.00  127,500.00  142,500.00  270,000.00 

กรรมการทีล่าออกระหว่างปี 2560 ท่ีได้รับค่าตอบแทน

-ไม่ม-ี

 4,675,000.00  3,924,500.00  8,599,500.00  4,875,900.00  3,981,800.00  8,857,700.00 

1) เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวพัน

หรือด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารใด ๆ ในบริษัทฯ

2) วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที่ GUNKUL  

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้ 

จดทะเบียนแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส�าหรับ

คณะกรรมการบริษัทชุดแรกเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

3) วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัท 

แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4) บรษิทัฯ จะท�าการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ปีละ 1 ครัง้ 

ส�าหรับปี 2560 และจ่ายเป็นรายไตรมาสส�าหรับปี 

2561 ซึ่งค่าตอบแทนรายปีส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ 

ได้ท�าการจ่ายในปี 2561 และค่าตอบแทนรายปี

ส�าหรับปี 2561

 บริษัทฯ ได้ท�าการจ่ายเป็นรายไตรมาส ส�าหรับ

ไตรมาส 4 ปี 2561 ได้จ ่ายในปี 2562 โดย 

ค ่ าตอบแทนรายป ีที่ ร ะ บุ รวมอยู ่ ใ นตาราง  

“ค ่าตอบแทน” นี้  เป ็น ค ่าตอบแทนรายปีที่ 

บันทึกให้เป็นไปตามงวดบัญชีของปีนั้นๆ

5) เป ็นค ่า เบี้ ยประชุมและค ่าตอบแทนรายป ีที ่

คณะกรรมการบริหารได้รับจากการเข้าร่วมประชุม

และการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร โดย 

ในปี 2560 กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นกรรมการ

 ในคณะกรรมการบรหิาร จ�านวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์

ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

577,500.00 บาท และในปี 2561 คณะกรรมการ

บริหารจ�านวน 5 ท่าน ไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ย

ประชุมรวมเป็น 880,000.00 บาท

6) วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และ ต�าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามล�าดับ



(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 14 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

บรษิทัด้วยจ�านวน 5 ท่าน และผูบ้รหิารทีมิ่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี 9 ท่าน โดยบรษิทัฯ มกีารจ่าย

ค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่แสดงในตาราง

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 15 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทด้วยจ�านวน 5 ท่าน และผู้บริหารที่มิได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีก 10 ท่าน โดยบริษัทฯ มีการ

จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน

ผูบ้ริหารทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหารทีไ่ม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนราย ค่าตอบแทน จ�านวนราย ค่าตอบแทน จ�านวนราย ค่าตอบแทน จ�านวนราย ค่าตอบแทน

เงนิเดอืนรวม 5 20,347,500.00 5 23,272,200 9 24,559,200 11 26,017,840

โบนสัรวม 5 8,966,554.93 5 18,998,005 9 10,933,477 11 17,861,382.67

รวม 5 29,314,054.93 5 42,270,205 9 35,492,677 11 43,959,222.67

20.5.2  ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

  - ไม่มี -

20.6 บุคลากร

1. จ�านวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน

พนกังานรวมทัง้สิน้ 796 คน แบ่งตามประเภทและระดบัพนกังาน ณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  

ปี 2560 และ ปี 2561 ได้ดังนี้ 

จ�านวนพนักงาน
จ�านวนพนักงานแต่ละปี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 552 635 709 728 796

พนักงานรายเดือน 415 526 583 598 667

พนักงานรายวัน 137 109 126 130 129
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จ�านวนพนักงาน
จ�านวนพนักงานแต่ละปี

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจ�า 482 553 599 611 663

พนักงานสัญญาจ้าง 70 82 110 117 133

จ�านวนพนักงานแยกตามเพศ

ชาย 331 390 433 448 509

หญิง 221 245 276 280 287

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง 17 25 25 26 28

ผู้จัดการฝ่าย 34 48 56 53 57

หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย 74 77 78 75 97

พนักงานระดับต้น-กลาง 195 291 312 345 376

พนักงานระดับปฏิบัติการ 232 194 238 229 238

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน 

- ในปี 2561 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงิน

เดอืน โบนสั และเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เป็นเงนิจ�านวนทัง้สิน้ 358,327,433.98 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท ปี 2560 ปี 2561

เงินเดือน 238,349,317.58 273,089,643.41

โบนัส 57,332,840.64 73,101,598.10

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 10,725,020.90 12,136,192.47

รวม 306,407,179.12 358,327,433.98
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- ทัง้นีน้โยบายในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบัพนกังานนัน้ บรษิทัฯ มนีโยบายในการ

จ่ายค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี อีกทั้งพิจารณา 

ร่วมกับการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของพนักงานแต่ละบุคคล และ

ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การพิจารณาสอดคล้องกับผลการด�าเนิน

งานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้บรษิทัฯ ยงัมกีารตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพตัง้แต่ปี 2551 

เพื่อเป็นการดูแลผลตอบแทนให้กับพนักงานในระยะยาว 

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุให้พนกังานสามารถเตบิโตได้ในองค์กร และต้องการให้พนกังาน

ทุกระดับท�างานอย่างมีความสุข โดยได้เน้นให้บุคลากรทุกระดับช่วยสร้างสรรค์ผลงาน และ

พัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจากการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

(Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดท�า

หลกัสตูรแผนการอบรมพฒันาบคุลากร เพือ่ให้บคุลากรทกุระดบัได้รับการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในด้านการฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ดังนี้

ระดับผู้บริหาร กลุม่บรษิทัฯ มุง่เน้นให้ระดบัผูบ้รหิารมคีวามเข้าใจและมศัีกยภาพในด้านการบรหิาร

องค์กร วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนการจัดการในด้านต่างๆ เพือ่น�าไปก�าหนดกลยทุธ์

ขององค์กรแบบบูรณาการส�าหรับกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงเป็นตัวก�าหนดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขนัให้กบักลุม่บรษัิทฯ โดยมกีารจดัอบรมหลักสูตรระดบัสูงส�าหรบัพฒันา

ด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น หลักสูตรการวางแผนงาน หลักสูตรเชิงกลยุทธ์ 

การอบรมความรู้เฉพาะทาง การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสัมมนาต่าง ๆ และ

การจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ ในด้านการบริหารเบ้ืองต้นและความรู้ในด้าน

ทักษะตามหน้าท่ีงาน เพื่อท่ีจะให้ระดับหัวหน้างานสามารถปฏิบัติงานตามแผน

กลยุทธ์ขององค์กรท่ีระดับบริหารวางไว้ได้ และสามารถน�าทักษะที่ได้ไปบริหาร

พนกังานตามสายบงัคบับญัชา โดยกลุม่บรษิทัฯ มกีารจดัหลกัสตูรฝึกอบรมในหวัข้อ

ต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้น�า การท�างานเป็นทีม ทักษะการบริหารเวลาเบื้องต้น หลักสูตร

การประเมนิผล ให้กบัหัวหน้างานในสายบงัคบับญัชาต่างๆ ส�าหรบัการน�าไปประยุกต์

ใช้ในการท�างานร่วมกับพนักงาน

ระดับพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ระดับพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ตามสายงาน

ต่างๆ ตลอดจนสามารถน�าความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปพัฒนางานที่ตนเองปฏิบัติ

อยู่ โดยหลักสูตรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรมทักษะในการท�างาน และส่วน

ต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่นหลกัสตูรเบือ้งต้นในการท�างาน 

หลกัสตูรการน�าเสนองาน ความรูใ้นด้านกฎระเบยีบในการปฏบิตังิาน การอบรม 5ส 

การอบรมกิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการท�างาน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ  

ที่ท�ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีทักษะความรู้ความช�านาญในเนื้องานที่รับผิดชอบ

 ส�าหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบรหิารงาน กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายในการพจิารณาแต่งตัง้หรอื

เลื่อนต�าแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจ�าทุกปีส�าหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความ

เจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

อย่างต่อเนื่องในการท�างาน เช่น การเสนอความคิดส�าหรับการพัฒนาการท�างาน การเข้ารับการทดสอบ 

วัดทักษะส�าหรับพนักงาน 

 ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการและ

บรษิทัฯ สนบัสนนุให้เข้าร่วมการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และหลักสูตรอ่ืน 

ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร
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รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร21.

21.1 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร

1. นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัทผู้มีอ�านาจลงนาม (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน 

• (กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)) 

• ประธานกรรมการบริษัท
.............................................................................................................................................................................

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปรญิญาเอก ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ปี 2559

 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 2553

- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (นธป. 6) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ

ศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.รุ่นที่ 15 ปี 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

- หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits

- Train the Trainer of Anti-Corruption
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การฝึกอบรม ปี 2561

- หลกัสตูรวิทยาการผูน้�าไทย-จีน ยคุใหม่ (วทจ.) รุน่ที ่2 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรต(ิก�าลงัศกึษา)

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : 4.173

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามีของนางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และบิดาของนางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอทเซท จ�ากัด 6)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(2000) จ�ากัด 

2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จ�ากัด 

2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จี.เอ็ม.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ�ากัด

2558 - 2560 กรรมการบริษัท บริษัท สยาม กันกุล พาวเวอร์ จ�ากัด 

2552 - 2556 กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จ�ากัด 

2525 - 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (18 สิงหาคม 2557) 5) 4 ปี 5 เดือน

• กรรมการตรวจสอบ (18 สิงหาคม 2557) 5) 4 ปี 5 เดือน

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

.............................................................................................................................................................................
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อายุ 57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- กลศาสตร์แม่นย�า มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา (With two US patents: (1) Curve 

Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits (2) A Mechanism for Assembly 

of Non-Axisymmetric Rigid Parts)

- ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาซู

เซสต์ (MIT) สหรัฐอเมริกา

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Understanding the Fundamental of Finance Statement สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นที่ 3/2011 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของ

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 3/2010

 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Monitoring the System of Internal and Risk Management, MIR 

รุ่น 7/2009

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009 สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009 สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 93/2007 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : 0.023

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท น�า้ตาลบรีุรัมย์ จ�ากดั (มหาชน)

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีร่ิง จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร์ บรษัิท ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท (กรรมการอสิระ) บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีร่ิง จ�ากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีร่ิง จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษาทางเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน)

2553 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท บรษัิท ไทยเอนจเินยีร่ิง จ�ากดั

2548 - ปัจจบุนั กรูนัูกวชิาการ รายการ “สมรภูมิไอเดยี” สถานโีทรทศัน์ ช่อง 3

2547 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษา สมาคมวชิาการหุน่ยนต์ไทย

2545 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการวิชาการ ABU RoboCon (Thailand)

2557 - 2558 ประธานคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี บรษัิท กนักลุเอ็นจเินยีร่ิง จ�ากัด (มหาชน)
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2553 - 2554 กรรมการบรษัิท และ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน)

2552 - 2554 กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และ

กรรมการบรหิารการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ธนาคารออมสนิ

2551 - 2552 ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ศูนย์เทคโนโลยอิีเลกทรอนคิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2551 - 2554 ผูอ้�านวยการโปรแกรมฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2551 - 2554 กรรมการบรษัิท และ กรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั

2550 - 2551 กรรมการ/ประธานกรรมการการเงนิ บรษัิท ทโีอท ีจ�ากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 กรรมการบรษัิท บรษัิท เอดซี ีจ�ากดั

2550 - 2551 ทีป่รึกษา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

2549 - 2550 กรรมการ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

2549 - 2555 กรรมการ สภาวจิยัแห่งชาต ิสาขาวศิวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจิยั

2549 - 2550 กรรมการบรษัิท บรษัิท บางกอกคริสตลั จ�ากดั

3. พลต�ารวจตรี วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (10 สิงหาคม 2552) 4) 5) 8 ปี 5 เดือน

• กรรมการตรวจสอบ (10 สิงหาคม 2552) 4) 5) 8 ปี 5 เดือน

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4) 5)

.............................................................................................................................................................................

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

- หลักสูตร การบริหารงานต�ารวจชั้นสูง รุ่นที่ 28

- หลักสูตร ผู้ก�ากับการ รุ่นที่ 31

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
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การฝึกอบรม ปี 2561

- หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

- สัมมนาหลักสูตรส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2555 - 2561(เม.ย.) ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2552 - 2561(เม.ย.) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2557 - 2558 ผู้บังคับการ ต�ารวจภูธร จังหวัดชุมพร

2556 - 2557 ผู้บังคับการ ต�ารวจภูธร จังหวัดระนอง 

2555 - 2556 ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2549 - 2555 รองผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2548 - 2549 ผู้ก�ากับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2543 - 2548 ผู้ก�ากับการ (พัฒนาวินัย) กองวินัย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2541 - 2543 รองผู้ก�ากับการ (นิติการด้านพิจารณา

ทัณฑ์)

กองวินัย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2535 - 2537 สารวัตรใหญ่ สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
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4. ดร. จงรัก ระรวยทรง

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (3 กรกฎาคม 2558) 5) 3 ปี 6 เดือน

• กรรมการตรวจสอบ (3 กรกฎาคม 2558) 5) 3 ปี 6 เดือน

• ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (3 กรกฎาคม 2558) 5) 3 ปี 6 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Economics, University of lllinois at Urbana - Champaign, U.S.A.

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประกาศนียบัตร Economic Statistics, United Nations

- ประกาศนียบัตร Public Finance, International Monetary Fund

- ประกาศนียบัตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

- ประกาศนียบัตร Japan Capital Market Japan Securities Dealers Association

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮาตาริ ไวร์เลส จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท แอพเพิล เวลธ์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2547 - 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

2545 – 2546 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

2544 – 2545 กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2544 – 2550 กรรมการ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

2541 – 2550 กรรมการ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI)

2541 – 2550 กรรมการ บริษัท ไทยเรทติง้แอนด์ อินฟอร์เมชัน่เซอร์วสิ จ�ากดั (TRIS)

2541 – 2552 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ากัด (TSFC)

2539 – 2555 กรรมการผู้อ�านวยการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

2539 – 2555 กรรมการผู้อ�านวยการ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

2538 – 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จ�ากัด

2535 – 2538 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2534 - 2535 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักวิจัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จ�ากัด (มหาชน)

2526 - 2534 ผู้ช�านาญการพิเศษ ฝ่ายนโยบายเงินกู้ และ ฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

5. รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี 

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (20 เมษายน 2561) 5) 9 เดือน

• กรรมการตรวจสอบ (14 พฤษภาคม 2561) 5) 8 เดือน
.............................................................................................................................................................................
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อายุ 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 10 (TEPCOT 10) โดยมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 264/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจุบัน ที่ปรึกษาด้านการศึกษาวิชาชีพบัญชีและ

เทคโนโลยีบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2559 - ปัจจุบัน คณบดี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552-2558 ผู้เชี่ยวชาญ โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

2545-2550 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

2519-2552 อาจารย์ประจ�า คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

2534-2542 หุ้นส่วน ส�านักงาน KPMG Peat Marwick Suthee
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6. นายธรากร อังภูเบศวร์  

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (20 เมษายน 2561 ) 5) 9 เดือน

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (14 พฤษภาคม 2561) 5) 8 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA การเงินและการตลาด E7สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์) วศ.บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรการนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2557 สถาบันพัฒนาบุคลากร

ด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

- หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุน่ที ่5 ปี 2556 วทิยาลยัการยตุธิรรม

ทางปกครอง ส�านักงานศาลปกครอง

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

ปี 2555

- หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกจิและองค์การ

มหาชน รุ่น 9/2555 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP 155/2012 )สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

- การฝึกอบรมกรรมการผูจ้ดัการ หลกัสตูรเร่งด่วน ณ บรษิทั Mc Donald สิงคโปร์ และมหาวทิยาลยั

แฮมเบอร์เกอร์นครซิดนี่ย์ประเทศออสเตรเลีย
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สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : 0.010

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอ๊กโกร เอ็กซเซนจ์ จ�ากัด

2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท 988 พลัส จ�ากัด 

2559 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท ฟู๊ดแคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 

2556 – 2557 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2554 – 2557 กรรมการ บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 

2555 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2550 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมคไทย จ�ากัด

2547 – 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอลโอเค จ�ากัด และเพย์เมนท์ โซลูชั่น จ�ากัด

2543 – 2546 ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (Intouch)

2539 – 2541 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เอเชียเซลลูล่าร์ แซทเทิลไลท์ (ACES) นครจาการ์ต้า 

ประเทศอินโดนิเซีย

2536 – 2539 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน

และฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

บริษัท ทีทีแอนด์ที จ�ากัด (มหาชน) 

2532 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซิตี้แบงค์ (ประเทศไทย)

2528 – 2529 นักวิเคราะห์ระบบงาน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
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7. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัทผู้มีอ�านาจลงนาม (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• กรรมการบริหาร (10 สิงหาคม 2552) 4)

• ประธานกรรมการบริหาร 9 ปี 5 เดือน

• กรรมการบริหารความเสี่ยง (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นท่ี 6 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.รุ่นที่ 18 ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

- หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits

- หลักสูตร Effective Senior Manager

- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

- Train the Trainer of Anti-Corruption
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การฝึกอบรม ปี 2561

- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นธป.7) วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญ

ศึกษา ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ก�าลังศึกษา)

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยาของนายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แฮ้ปป้ี กรีน 2558 จ�ากดั

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เทค-กรีน จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทองหล่อ 9 จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จ�ากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด
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2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte.Ltd. 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จ�ากัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด

2552 - 2555 กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 

2541 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

8. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัทผู้มีอ�านาจลงนาม (9 มิถุนายน 2553) 5) 8 ปี 7 เดือน

• กรรมการบริหาร (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• กรรมการผู้จัดการ ( 2555)
.............................................................................................................................................................................

อายุ 48 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (ดุษฎีบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ปี 

2561 แพทยสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณชิย์ สถาบนัวิทยาการการค้า รุน่ที ่10 (TEPCoT 

10) ปี 2560

มหาวิทยาลัยหอการค้ากับสภาหอการค้าไทย

- Train the Trainer of Anti-Corruption

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบันวทิยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 23 (วตท.23) ปี 2559 ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นท่ี 7 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร ในพระบรมราชูถัมภ์ (ส.วปอ.มส. 7)

- Capital Market Leader Program รุ่นที่ 1 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556 (ปปร. 17)

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 

10 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2555 (ปศส. 10)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 139/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 เนติบัณฑิตยสภา
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- ประกาศนียบัตรการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย

- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทะเบียนเลขที่ 1 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

- ศิษย์เก่าดีเด่น (ระดับปริญญาเอก) โดยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย Tax Auditor Association of Thailand

- นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การฝึกอบรม ปี 2561

- หลักสูตรวิทยาการผู้น�าไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(ก�าลังศึกษา)

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 8 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (วปส.8)

- Together for Change

- เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : 0.377

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ อี จ�ากดั

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กนักลุ เอ็นเนอร์จี โซลูชัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ จ�ากดั

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2552- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านภาษีอากร สภาวิชาชีพการบัญชี

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา

ศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ อ.กมธ 1(8)/2559)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู ้ ทรงคุณ วุฒิประจ� าคณะ

บริหารธุรกิจ และอาจารย์พิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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2558 - 2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการขับ

เคลื่อนการปฏรูปพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน

สภาชับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

2558 - 2560 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าสมาชิกสภาขับเคลื่อนฯ สภาชบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ (นายกษเิดชธนทตั เสก

ขุนทด)

2557 - 2558 อดตีผูเ้ชีย่วชาญประจ�าสมาชกิสภาปฏิรปูฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (นายกษิเดชธนทัต เสกขุนทด)

2557 อดีตผู้ช�านาญการประจ�าสมาชิกวุฒิสภาฯ สมาชิกวุฒิสภา นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา

2553 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

9. นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัทผู้มีอ�านาจลงนาม (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• กรรมการบริหาร (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

• ผู้อ�านวยอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
.............................................................................................................................................................................

อายุ 35 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรวิทยาการพลังงานส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน

- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน ปี 2556 ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Train the Trainer of Anti-Corruption
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การฝึกอบรม ปี 2561

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน 

- Together for Change

- Update ภาษีเงินได้ 2561

- แนวทางการท�า Due Diligence ตามคูม่อืฉบบัใหม่ โดยสมาคมบรษิทัหลักทรพัย์ไทย-ชมรมวาณชิ

ธนกิจ

- หลักสูตร Cryptoasset Revolution #1 โดยสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย กับบริษัท  

ไอโครา จ�ากัด

- ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางการบญัชี โดยสมาคมบรษิทัหลักทรพัย์ไทย-ชมรมวาณชิธนกจิ

- CryptoCurrency and ICOs: Opportunities & Challenges โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ไทย-ชมรมวาณิชธนกิจ

- การน�าเข้า-ส่งออก โทษภัยอันเกิดจากการน�าเข้าและส่งออก โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย-

ชมรมวาณิชธนกิจ

- เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 - 16

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : 0.0048

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรสาวของนายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 

2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผน

กลยุทธ์และการลงทุน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทฟี เอ็นเนอร์ยี ่จ�ากดั

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์ อี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แฮ้ปปี้ กรีน 2558 จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เทค-กรีน จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทองหล่อ 9 จ�ากัด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte.Ltd. 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด
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2552- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นพกุล จ�ากัด

2555 - 2560 ผู ้อ�านวยการอาวุโส สายงานวางแผน

กลยุทธ์และการลงทุน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2554 - 2555 Assistant Vice President บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด 

2553 - 2554 Senior Associate บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

10. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัทผู้มีอ�านาจลงนาม (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• กรรมการบริหาร (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 สถาบันพระปกเกล้า

- Leadership Succession Program ( LSP ) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร 

ภาครัฐ (IRDP)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Effective Senior Manager

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสู่สากลอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ประกาศนียบัตร “Pioneering Leadership Training Program” Canaan Farmers School, 

Korea
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- โครงการศึกษาดูงานการน�าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปฎิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 99

- Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

- โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารขั้นสูง ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

- Together for Change

- วิศวกรรมคุณค่า VE

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2553 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการสายงานอาวโุส สายงานโรงงาน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2552- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2552- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด

2552- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด 

11. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริษัทผู้มีอ�านาจลงนาม (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• กรรมการบริหาร (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• ผู้อ�านวยการ สายงานขายและการตลาด
.............................................................................................................................................................................

อายุ 49 ปี
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คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

- Leadership Succession Program (LSP) รุ ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร 

ภาครัฐ (IRDP)

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงู การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน รุน่ที ่15 สถาบนัพระ

ปกเกล้า

- ข้อควรระวงัของกรรมการเพือ่ป้องกนัความเสีย่งทางกฎหมาย ความรบัผดิชอบของกรรมการตาม

กฎหมายทั้งทางแพงและอาญา/ก.ล.ต. ตลท.

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 

12 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Effective Senior Manager

- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

- Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่คงขั้นสูง รุน่ที่ 10 สมาคมวทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 

- การบริหารงานคลังสินค้าขั้นสูง ในยุค 4.0

- Together for Change

- เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- ‘Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องชายของนางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2557 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการสายงาน สายงานขายและการ

ตลาด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2550 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

12. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) (9 พฤศจิกายน 2555) 6 ปี 2 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D.in Electrical Engineering, University of Pittsburgh, USA. 

- ปริญญาโท M.S. in Electrical Engineering, Ohio University, USA. 

- ปริญญาตรี วท.บ.(เกียรตินิยม) สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพอากาศ หลักสูตร วทอ. รุ่นที่ 31

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 48 

 - หลักสูตร ข้อก�าหนดหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ปี 2558 สถาบันคุณ

วิชาชีพ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

- หลักสูตร เทคนิคการประเมิน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2557

- หลักสูตร ผู้ประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 รุ่นที่ 20 ปี 2556 ส�านักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 120/2009 สมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 

11/2010 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรบริหารความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรม ปี 2561

- หลักสูตรผู้ประเมิน ISO/IEC 17025:2017 โดย Mr.John Hurll, อดีตผู้ประเมินระบบคุณภาพ 

ISO 17025

 จาก UKAS

- หลักสูตรผู้ประเมิน ISO/IEC 17025:2017 โดย ส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ด้านห้องปฎิบัติการ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศ สปป.ลาว 

2557 - 2558 ที่ปรึกษาศูนย์มาตรวิทยา กรมการมาตรฐานและมาตรวทิยา กระทรวงวทิยาศาสตร์ 

ประเทศ สปป.ลาว

2555 - 2556 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2555 - 2556 ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพ ศนูย์ควบคมุอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศ 

สปป.ลาว

2546 - 2554 ผู้อ�านวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2544 - 2546 ผูอ้�านวยการ กองวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

ศนูย์วจัิยและพฒันาการทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ

2540 - 2544 ผู้อ�านวยการ กองวิจัยและพัฒนาการสื่อสาร

และอิเล็คทรอนิคส์

ศนูย์วจัิยและพฒันาการทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ

2536 - 2540 รองผู้อ�านวยการ กองวิจัยและพัฒนาการ

สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

ศนูย์วจัิยและพฒันาการทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ

2523 - 2536 นักวจิยั (ระบบการสือ่สารและระบบสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์) / หัวหน้าโครงการวิจัย

ศนูย์วจัิยและพฒันาการทหาร กองบญัชาการทหารสงูสดุ

ประสบการณ์การเป็นกรรมการในประเทศ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ส�านักงานชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

2555 - ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการจดัท�ามาตรฐานฝีมอื

แรงงาน สาขาช่างเทคนคิสอบเทยีบเคร่ืองมอื

วัด

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมมาตรวทิยาแห่งประเทศไทย สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

2546 - 2554 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

มาตรวิทยาแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ISO/IEC 17025

2560 - 2561 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยจ�าปาสัก สปป.ลาว

2559 - 2560 ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท โออิชิ จ�ากัด

 2558 - 2559 ห้องปฎิบัติการทดสอบหม้อแปลงขนาดใหญ่ บริษัท Thai Maxwell Electric จ�ากัด

2557 - 2558 ศูนย์มาตรวิทยา กรมการมาตรฐานและมาตรวิทยา สปป. ลาว 

2556 - 2557 ห้องปฎิบัติการทดสอบสุขภัณฑ์ บริษัท MOGEN จ�ากัด

2555 - 2556 ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ยา ศูนย์ควบคุมอาหารและยา สปป. ลาว
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13. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) (25 กุมภาพันธ์ 2556) 5 ปี 11 เดือน

• กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) (22 มิถุนายน 2558) 3 ปี 7 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    หลักสูตรปริญญาเอก สาขานโยบายเศรษฐกิจ (ด้าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัย

โกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

 (ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น)

-    ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

-    ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินและการธนาคารและการตลาด) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

-    ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.4)

-    ประกาศนียบัตร The Program on Management of Technology

  The Association for Overseas Technical Scholarship (ทุน AOTS) ประเทศญี่ปุ่น

-    หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 118/2552) สถาบันส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส�าหรับนักบริหาร ระดับสูง 

รุ่นที่ 1 (กพร.1)

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี                                                         บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ                                        มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)   

กรรมการหลักสูตร(ก้าวสู่ CEO-Leadership 

Succession Program(LSP) )                                    

2555 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการประเมินการบริหาร

จัดการที่ดี

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2541-ปัจจุบัน หัวหน้าทีม/ผู ้ เ ช่ียวชาญ/ที่ปรึกษาการ

ประเมินผล การด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลัง

2552 – 2555 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อการจัดท�าค�ารับรอง

และติดตามประเมินผลการปฏิบัตีราชการ 

ประจ�าปี

ส�านักงานอัยการสูงสุด

2555 - 2556 ที่ปรึกษาคณะท�างานก�ากับการด�าเนินงาน

ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง

การคลัง

2551 - 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด(TRIS)

2554 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผล

โครงการภายใต้แผนปฏบิตักิารไทยเข้มแขง็ 

2555 พื้นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส�านักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

2554 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพในการ

ก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตามค�า

รับรองการปฏิบัติงาน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)

2554 - 2555 ที่ปรึกษาในการบริหารความเส่ียงและการ

ตรวจสอบภายใน

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2553 - 2554 ที่ปรึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน และการ

ก�าหนดราคา NGV

สถาบันปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย/ส�านักงานนโยบาย

และแผน กระทรวงพลังงาน
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2553 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมิน

ผลการด�าเนินงาน สทอภ. 

ตามแผนยุทธสาสตร์

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน)

2553 - 2554 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาประเมินผลการ

ด�าเนินงาน ส�านักงาน ก.ท.ช. ปี 

2553-2554

ก.ส.ท.ช.

2552 โครงการประเมินขีดสมรรถนะ กับการ

พัฒนาบุคลากรของส�านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร

กระทรวงสาธารณสุข

2551 - 2555 ที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินโครงการประเมินผล

การด�าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ�า

ปีงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2551 - 2555 ทีป่รกึษาโครงการพฒันาระบบการประเมิน

ผลของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

2550 - 2555 ที่ปรึกษาโครงการ SET Award ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2554 อนกุรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมนิผล

การจัดท�าค�ารบัรองการปฏิบติัราชการประจ�าปี

ส�านักงาน ปปช.

2550 - 2554 ที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการของส�านักงาน ปปช.

ส�านักงาน ปปช.

2550 - 2554 ที่ปรึกษาจัดสัมมนา Capacity Building 

เจ้าหน้าที่ ปปช.

ส�านักงาน ปปช.

2542 - 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บรษัิท ไทยเรทติง้แอนด์อนิฟอร์เมชัน่เซอร์วสิ จ�ากดั(TRIS)

2546 - 2555 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการจัดท�าค�ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการ/จังหวัด/

องค์การมหาชน

ส�านักงาน ก.พ.ร.

2543 - 2555 หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการประเมินผลการ

ด�าเนินงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)
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2553 - 2555 ที่ปรึกษาในการบริหารความเส่ียงและการ

ตรวจสอบภายใน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.)

2543 - 2548 โครงการจดัอนัดบัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

(Corporate Governance Rating)

ก.ล.ต. และ  ตลท.

14. นายเดชา  ชูลิกรณ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ) (9 พฤศจิกายน 2555) 6 ปี 2 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 56 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เคส เวสเทอร์น รีเสริฟ, ประเทศสหรัฐอเมริกา

-    ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2546) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits

-    หลักสูตร Key to Success in Organization Redesign

-    หลักสูตร Effective Managers Program

-    หลักสูตร Project Finance

-    หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรท แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จ�ากัด

2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน)

2544 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์พาวเวอร์ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)

15. นายหทัย  อู่ไทย

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอสิระ) (12 พฤศจิกายน) 2558 3 ปี 2 เดอืน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 64 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-    นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    หลักสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ จ�ากัด (มหาชน)

2557 - 2558 เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม 

ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2556 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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2555 - 2556 รองผู ้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

2551 - 2555 รองเลขาธกิาร ส�านกังานมาตรฐานผลติภัณฑ์

อตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

16. นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) (25 กุมภาพันธ์ 2556) 5 ปี 11 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 60 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-    ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 -   หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ปี 2560

 -   นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 3 ส�านักงบประมาณ ปี 2559

-    ประกาศนียบัตรหลักสูตร “LEADERSHIP”  (ค.ศ. 2012)  RIPA INTERNATIONAL LONDON, 

ENGLAND

-    ปริญญาบัตร หลักสูตร การป้องกันราชการอาณาจักร รุ่นที่ 54 (วปอ.2554)

-    ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (พ.ศ. 

2552)

-    หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 125/2009) (ค.ศ. 2009) สถาบันส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น

ที่ 6 (พ.ศ. 2551)

-    หลักสูตร MOF EXECUTIVE PROGRAM (ค.ศ. 2005) กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด  (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2557 - 2560 กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จ�ากัด

2553 - 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด (ในเครือ PTT)

17. ดร.พงษ์สกร  ด�าเนิน

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์
.............................................................................................................................................................................

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

-    ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฮานโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี

-    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-    นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 4 ปี 2560 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหการ

-    หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 ปี 2559 มูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

-    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    Train the Trainer of Anti-Corruption
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การฝึกอบรม ปี 2561

-     หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 (UW4) บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จ�ากัด

-     Together for Change

-     เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-     การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-     Economic Valued Driver Workshop

-     เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 

2559 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธรุกิจ

และวางแผนกลยุทธ์

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบรษิทั บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด
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2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์  เอ จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์  ดี จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอาท์โกรว์  อี จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte.Ltd. 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท  กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด          

2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา

ธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2553 - 2557 ผูอ้�านวยการสายงานอาวุโส สายงานพฒันา

ธุรกิจและโครงการพิเศษ

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2553 - 2555 กรรมการบริษัท บริษัท  จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด

18. นายชัยศิริ  วัฒนชาญณรงค์ 

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง 6 เดือน
.............................................................................................................................................................................

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมและการบรหิารงานก่อสร้าง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี

-    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

-    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรรม
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สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

งานโครงการก่อสร้าง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

2561 ผู ้อ�านวยการอาวุโส สายงบริหารงาน

โครงการก่อสร้าง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด 

19. นางสมลักษณ์  คนึงเหตุ

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานส�านักบริหาร
.............................................................................................................................................................................

อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-    หลักสูตร Effective Senior Manager

-    หลักสูตร Performance Appraisal by Balance Scored Card

-    หลักสูตร Career Planning & Development & Sucession Planning

-    หลักสูตร Salary Administration for Line Manager
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-    หลักสูตร Effective Techniques for Job Analysis & Job Description

-    หลักสูตร Effective Techniques for Job Evaluation & Salary Survey

-    หลักสูตร Nomination committee Best Practice Guideline

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   Together for Change

-   Why supply chain Sustainability Means New Opportunities

-   สัมมนาหัวข้อพิเศษ Strategic HR BP

-   Sustainability Reporting Workshop : Get Start with GRI Standards

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานส�านักบริหาร บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท  จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท  จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด  

2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)
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20. นายธ�ารงค์  จันทรไกรทอง

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
.............................................................................................................................................................................

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

-    ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits

-    หลักสูตร Substation & Transmission Line & Building Base Concept

-    หลักสูตร Stringing Equipments, by TEMA, Italy

-    หลักสูตร Meter Training Program, by General Electric Co., USA

-    หลักสูตร Meter Testing Equipments, by ZERA Electric, Germany

-    หลักสูตร Energy Conservation for Factory

-    หลักสูตร Business Opportunities in Marketing Energy Efficiency

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   Together for Change

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

-   Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis
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สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานอาวุโส สายงานขาย

และการตลาด

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2554 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานอาวุโส 

สายงานขายและการตลาด

บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จ�ากัด

21. นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• กรรมการบริหารความเสี่ยง (12 พฤศจิกายน 2557) 4 ปี 2 เดือน

• เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (12 พฤศจิกายน 2557) 4 ปี 2 เดือน

• Chief Financial Officer 
.............................................................................................................................................................................

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ สถาบนับัณฑิตบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

-    ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-    หลักสูตรพัฒนาผู้น�าทางธุรกิจ โดย ศ.ดร.โนเอล เอ็ม ทิชชี่

-    หลักสูตรจิตวิทยาการบังคับบัญชาและการโค้ชงาน

-    โครงการพัฒนาผู้น�าทางธุรกิจสู่ระดับสากล

-    หลักสูตรการสร้างพลังการท�างานเป็นทีมอย่างยั่งยืน

-    หลักสูตรจิตวิทยาการสร้างความสัมพันธ์และการเป็นผู้น�าทีม
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-    หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program by SET รุ่นที่ 1

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   TFRs TALK 2018

-   Together for Change

-   การอบรมความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

-   ‘Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

และเลขานุการฯ

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานบริหารการเงิน

และควบคุมกิจการต่างประเทศ

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2557 - ปัจจุบัน Chief Financial Officer บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2551 - 2556 ผูช่้วยผู้อ�านวยการส�านกัประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารฝ่ายการเงิน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน)
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22. ดร. ไพโรจน์  ภานุกาญจน์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
.............................................................................................................................................................................

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาเอก สาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

-    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-    ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   Together for Change

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2558 - ปัจจุบัน ผู ้อ�านวยการอาวุโสสายงานบริหารงาน

โครงการก่อสร้างและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)   

2553 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส - พลังงานทดแทน, 

Solution Center

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
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23. นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
.............................................................................................................................................................................

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-    ปริญญาตรี คณะการเงินการธนาคาร สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-    ประกาศนียบัตร หลักสูตรการภาษี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   Together for Change

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผูอ้�านวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธรุกจิ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2557 - 2559 ผู้อ�านวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)
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24. นายเจนพล งามอรุณโชติ

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน 

• สายงานขายและการตลาด Energy Solution, Lighting และ GRoof 
.............................................................................................................................................................................

อายุ 35 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท  MBA Major General, Suffolk University, Boston USA

-    ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   Together for Change

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู ้อ�านวยการอาวุโส สายงานวางแผน

กลยุทธ์และการลงทุน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Gunkul Internation (Mauritius) 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด
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2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด

2557 - 2559 ผู้อ�านวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และ

การลงทุน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2553 - 2556 ผู้จัดการ ส�านักกรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

25. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• เลขานุการบริษัท (10 สิงหาคม 2552) 4) 9 ปี 5 เดือน

• เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (25 กุมภาพันธ์ 2556) 5 ปี 11 เดือน

• ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานส�านักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์
.............................................................................................................................................................................

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

-    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม

-    ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    หลกัสตูร เลขานกุารบรษิทั (Company Secretarty Program) รุน่ที ่28/2008 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT Program) รุ่นที่ 12/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-    ประกาศนียบัตร ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 (ซังคิว)

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   การใช้งานระบบ SETPortal
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-   Smart Disciosure Program

-   ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน 

-   Together for Change

-   Update ภาษีเงินได้ 2561

-   งาน AGM 2018 และ งานสัมมนาหัวข้อ”การพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน”

-   งานสัมมนา การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่

-   ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร

-   งานเสวนา Driving business value & sustainability through active investors

-   วางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์

-   งานสัมมนา Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   ร่าง TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

-   จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-   การวางแผนภาษี การจ่ายเงินปันผลเงินส่วนแบ่งก�าไร

-   ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินฯกับความเสี่ยงภาษีสรรพากร

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงานส�านัก

กรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน เลขานกุารคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

26. นางสาวศุทธิรัตน์  ตั้งนรกุล

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• ผู้อ�านวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ (บัญชี)
.............................................................................................................................................................................

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

-    ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

-     Mini MBA in Taxation (Major in General Business) โรงเรียนภาษี

-    Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2

-     Modern Accountants Program รุ่นที่ 13 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

-    หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ ปี 2558

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-   เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบก�ากับภาษีอย่างแม่นย�า เพื่อเตรียมตัวรับทางเลือกในระบบ E-tax

-   ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน 

-   Together for Change

-   Update ภาษีเงินได้ 2561

-   ท�าความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน TERS9
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-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

-   ที่ปรึกษาภาษีอากร ภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร

-   เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-   การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-   Economic Valued Driver Workshop

-   สวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

-   Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16

-   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2560 - ปัจจุบัน ผู ้อ�านวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ 

(บัญชี)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

2559 - 2560 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

27. นายธเนศศิริ  ฝากมิตร

ต�าแหน่งปัจจุบัน (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ / เลขานุการ)1) 

ระยะเวลาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / เลขานุการ2) (ปี)

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (20 ตุลาคม 2559) 2 ปี 3 เดือน

• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
.............................................................................................................................................................................
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อายุ 42 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

-    ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-    ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) (Certified Public Accountant, CPA (Thailand))

-    Train the Trainer of Anti-Corruption

การฝึกอบรม ปี 2561

-    Update ภาษีเงินได้ 2561

-    เสวนากับมดตะวันออก ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน EEC

-    ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน 

-    การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL ALIGNMENT

-    Economic Valued Driver Workshop

-    เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

-    ‘Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

-    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15-16

-    มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9

สัดส่วนการถือหุ้น 3) (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา/ต�าแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน)

2559 - ปัจจุบัน ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการสายงานตรวจสอบ

ภายใน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  (มหาชน)
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2558 - 2559 ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

2557 - 2558 ผู ้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายในระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 

1) วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ จดทะเบียน เป็น กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการใน 

คณะกรรมการชดุย่อย และ/หรอื เลขานกุารในคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย

2) ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งเป็นกรรมการบรษิทั และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการ

ชุดย่อย และ/หรือ เลขานุการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

3) ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ในหลักทรัพย์ GUNKUL  ณ วันปิด

สมดุทะเบยีน XO วันที ่19 ธนัวาคม 2560 (จ�านวนหุน้ช�าระแล้วทัง้หมดเท่ากบั 7,418,621,493 

หุ้น)

4) วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที่ GUNKUL แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยวันดังกล่าวได้

จดทะเบยีนแจ้งต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้าส�าหรบัคณะกรรมการบริษทัชดุแรกเข้าด�ารงต�าแหน่ง

เป็นกรรมการบริษัทของบริษัทมหาชน

5) วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6) กลุ่มบริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด ประกอบด้วย บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด 

/ บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จ�ากัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ�ากัด / บริษัท 

เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จ�ากัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จ�ากัด / บริษัท เกรทมิ

ราเคิล แอสเซท 13 จ�ากัด - บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 / และ บริษัท ปราณบุรี  

บูเลอวาร์ด จ�ากัด 

7) ครบวาระ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

รายงานประจ�าปี 2561208
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21.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ชือ่

บริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
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1. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2. ดร. สมบรูณ์  เอ้ืออัชฌาสยั I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

3. นายพงษ์สกร  ด�าเนนิ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

4. นางสาวนฤชล  ด�ารงปิยวฒุิ์ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

5. นางอารีวรรณ  เฉลิมแดน I I

6. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ I

7. นางสมลกัษณ์  คนงึเหตุ I I I

8. นายธ�ารงค์  จนัทรไกรทอง I

9. นายเจนพล งามอรุณโชติ I I I I

10. นางสาววจิติรา แสงปรีดีกรณ์ I I I I I I I I

11. นางสาวศทุธรัิตน์  ต้ังนรกุล I

12. นายธฤติ บณุยายน I

13. นายกฤษณะพันธุ ์ไพบลูย์วฒันกจิ I I I I I I I

14. นายชัยศริิ  วฒันชาญณรงค์ I

หมายเหตุ : I กรรมการบริษัท
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21.3 รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ชือ่

บริษัท บริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
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1. นายกลักลุ  ด�ารงปิยวฒุิ์ 1) 2)

2. ดร. ชิต  เหล่าวฒันา 2) 3) 4) 5)

3. ดร.จงรัก  ระรวยทรง 2) 3) 5) 6) 7)

4. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี 2) 3) 5)

5. นายธรากร อังภูวเบศวร์ 2) 3) 6) 7)

6. พลต�ารวจตรี วิศษิฐ์  ศกุรเสพย์ (1) 2) 3) 5) 6) 7)

7. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวฒุิ์ 2) 7) 8) 9) 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

8. ดร. สมบรูณ์  เอ้ืออัชฌาสยั 2) 9) 10) 11) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

9. นางสาวนฤชล  ด�ารงปิยวุฒิ์ 2) 9) 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน 2) 9) 10) 2) 2)

11. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ 2) 9) 10) 2)

12. พลอากาศตรี ดร. เพียร โตท่าโรง 3) 6) 7)

13. นายสมชาย ไตรรัตนภริมย์ 3) 7)

14. นายเดชา ชูลกิรณ์ 3) 7)

15. นายหทัย อู่ไทย 3) 7)

16. นายพงษ์เทพ ถฐิาพันธ์ 3) 7)

17. นายพงษ์สกร  ด�าเนนิ 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
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ชือ่

บริษัท บริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม)
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18 นายชัยศริิ  วฒันชาญณรงค์ 2)

19 นางสมลกัษณ์  คนงึเหตุ 7) 10) 14) 2) 2) 2)

20 นายธ�ารงค์  จนัทรไกรทอง 10) 2)

21 นายฐติิพงศ์  เตชะรัตนยนืยง 7) 10) 14)

22 ดร. ไพโรจน์  ภานกุาญจน์ 10)

23 นางณฐัวรรณ วงศ์จนัทร์ 10)

24 นายเจนพล งามอรุณโชติ 10) 2) 2) 2) 2)

25 นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง 10) 12) 14)

26 นางสาววจิติรา แสงปรีดีกรณ์ 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

27 นางสาวศทุธรัิตน์  ต้ังนรกลุ 10) 2)

28 นายธเนศศริิ ฝากมติร 10) 13)

29 นายธฤติ บญุยายน 10) 2)

30 นายกฤษณะพนัธุ ์ไพบลูย์วฒันกจิ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

หมายเหตุ

1)    ประธานกรรมการบริษัท 5)    กรรมการตรวจสอบ 9)    กรรมการบริหาร 13)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (1)  ครบวาระระหว่างปี

2)    กรรมการบริษัท 6)    ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 10)  ผู้บริหาร 14)  เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (2)  ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2560

3)    กรรมการอิสระ 7)    กรรมการชุดย่อยอื่น 11)  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (3)  ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2561

4)    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8)    ประธานกรรมการบริหาร 12)  เลขานุการบริษัท
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1. นายกลักุล  ด�ารงปิยวฒุิ์ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2. ดร. ชิต  เหล่าวฒันา 2)

3. ดร.จงรัก  ระรวยทรง 2)

4. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี 2)

5. นายธรากร อังภวูเบศวร์ 2)

6. พลต�ารวจตรี วศิษิฐ์  ศกุรเสพย์ (1)

7. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวฒุิ์ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

8. ดร. สมบรูณ์  เอ้ืออัชฌาสยั 2) 2) 2) 2)

9. นางสาวนฤชล  ด�ารงปิยวฒุิ์ 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน

11. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ

12. พลอากาศตรี ดร. เพียร โตท่าโรง

13. นายสมชาย ไตรรัตนภริมย์

14. นายเดชา ชูลกิรณ์ 2)

15. นายหทัย อู่ไทย

16. นายพงษ์เทพ ถฐิาพันธ์ 2)

17. นายพงษ์สกร  ด�าเนนิ 2) 2)
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18. นายชัยศริิ  วฒันชาญณรงค์

19. นางสมลกัษณ์  คนงึเหตุ

20. นายธ�ารงค์  จนัทรไกรทอง

21. นายฐติิพงศ์  เตชะรัตนยนืยง

22. ดร. ไพโรจน์  ภานกุาญจน์

23. นางณฐัวรรณ วงศ์จนัทร์

24. นายเจนพล งามอรุณโชติ 2)

25. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสทีอง

26. นางสาววจิติรา แสงปรีดีกรณ์ 2)

27. นางสาวศทุธรัิตน์  ต้ังนรกลุ

28. นายธเนศศริิ ฝากมติร

29. นายธฤติ บญุยายน

30. นายกฤษณะพันธุ ์ไพบลูย์วฒันกจิ

หมายเหตุ

1)    ประธานกรรมการบริษัท 5)    กรรมการตรวจสอบ 9)    กรรมการบริหาร 13)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (1)  ครบวาระระหว่างปี

2)    กรรมการบริษัท 6)    ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 10)  ผู้บริหาร 14)  เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยอื่น (2)  ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2560

3)    กรรมการอิสระ 7)    กรรมการชุดย่อยอื่น 11)  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (3)  ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2561

4)    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8)    ประธานกรรมการบริหาร 12)  เลขานุการบริษัท



การก�ากับดูแล
กิจการ22.

22.1 นโยบายเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

(อ้างอิง “นโยบายเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับปรับปรุงลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย หน่วยงานก�ากบัดูแลขององค์กร ผูบ้รหิารและพนกังาน

ขององค์กร ได้ยดึมัน่ในหลกัการบรหิารจดัการทีม่รีะบบและกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นปัจจยัส�าคัญ 

จึงได้น�าหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในการก�าหนดระบบการบริหารจัดการ

ให้มีคุณภาพ เน้นการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน  

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าแก่เจ้าของกิจการ ส่ิง

เหล่านี้จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนด “นโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือ

เป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ 

และสามารถชี้แจงอธิบายการปฏิบัตินั้นได้

2. Responsibility ความส�านึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3. Equitable Treatment   ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและ

เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม

4. Transparency การเปิดเผยข้อมูล และการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

5. Value Creation การเพิ่มมูลค่าให้กิจการในระยะสั้นและระยะยาว โดยการพัฒนาปรับปรุง

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
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โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความเหน็ชอบและอนมุตันิโยบายในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นลาย

ลักษณ์อักษรและผ่านการทบทวนครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2560 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดท�าและทบทวนโยบายเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็น

นโยบายในการก�ากบั การตดิตาม การควบคมุ และการดแูลของผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายอ�านาจหน้าทีใ่ห้ท�าหน้าที่

ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารหรือจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้น�าไปใช้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ และอย่างมปีระสทิธผิลตรงตามเป้าหมาย รวมทัง้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตอบแทนกลบัไป

ยงัผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษัิทได้ก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายและแนว

ปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี และบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลที่ดีอย่าง

สม�่าเสมอและเคร่งครัด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการและ

จดัท�าโดยอ้างองิตามหลกัการก�ากับดูแลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีโครงสร้างและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  

ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระท�าการใด ๆ  ที่เป็นการละเมิด

หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือ 

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ 

ได้แก่ สทิธใินการซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งก�าไรของกจิการ สทิธใินการรบัการปฏิบตัิ

ที่เท่าเทียมกันในการรับ ซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ  

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม�่าเสมอ และได้รับข้อมูลส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีอิสระ ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มี 

ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนดหรอืแก้ไขข้อบงัคับและหนงัสือบรคิณห์สนธ ิการ

ลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
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 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการ

เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การด�าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวนัประชมุ ผูถ้อืหุน้ พร้อมก�าหนดหลกัเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 

14-21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด) พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ ์

ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อแจ้งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 

รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ระบุข้อมูลส�าคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม  

รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก�าหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให ้

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลง

ทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชมุ รวมทัง้ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ เกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้และ

ออกเสียงลงคะแนน

2) การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  

พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจ�านวนผู้ถือหุ้น 
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- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ 

เป็นผูต้รวจนบัคะแนนหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีง และเปิดเผยให้ทีป่ระชมุทราบ พร้อมบนัทกึ

ไว้ในรายงานการประชุม

- ประธานทีป่ระชมุจะชีแ้จงเกีย่วกบักฎเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน 

และจดัสรรเวลาการประชมุให้เหมาะสม รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นทกุคนมสีทิธซิกัถาม แสดง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานกรรมการชดุย่อยทุกชดุ ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้อง ผู้สอบบญัช ีและ/หรอื ทีป่รกึษา

กฎหมาย และ/หรือ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ และ/หรือ ธนาคารที่ให้การสนับสนุนสินเช่ือ  

(แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�าถามในที่ประชุม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง 

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการทุกชุด เข้าร่วมประชุมด้วย

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

3) การด�าเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ  

หรือ อย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันท�าการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- จัดท�ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซัก

ถามและค�าช้ีแจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 

ผู้ถือหุ้น และน�าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลา

ทีก่�าหนด พร้อมทัง้เปิดเผยรายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้และบุคคล

ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ส�าหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพฯ 10400 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เลขานุการของ

คณะกรรมการทกุชดุ และเลขานกุารบรษิทั พร้อมทัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ผูแ้ทนจากทีป่รกึษาทางด้านการ

เงิน ผู้แทนจากธนาคารที่ให้สนับสนุนทางการเงิน และผู้แทนจากที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมดรวม 26 ท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
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บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือ 

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายงานประจ�าปี ข้อบังคับและ

หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถื้อหุน้และออกเสยีงลงคะแนน แบบหนงัสือมอบฉันทะและข้อมลูกรรมการ

อสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะเพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกต่อผูถ้อืหุน้ในกรณไีม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองได้ รวมท้ังแบบฟอร์มในการขอรับรายงานประจ�าปีในรูปแบบหนังสือ และแผนที่ตั้งของ

สถานที่ประชุม ทั้งนี้ได้น�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการ 

เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุ รวมทัง้รายงานประจ�าปีและเอกสารตาม

ทีก่ล่าวข้างต้นทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้น�าระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้และได้ 

จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการช้ีแจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ และวาระการประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือ

หุ้น ทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน การป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ การเข้าท�ารายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- จัดท�าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

โดยแจ้งก�าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือ

เชญิประชมุ และแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เปิด

เผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้ันตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน  

การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
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- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ 

การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้

อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง 

เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่ม

วาระการประชุม ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น

- ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

2) การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บรษัิทฯ มกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายในตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยได้ก�าหนดนโยบาย

และวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป

ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ และ การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท้ังของตน  

คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ

จดัส่งส�าเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษทัในวนัเดยีวกับวนัทีส่่งรายงานต่อส�านกังาน ก.ล.ต. 

พร้อมทั้งรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททราบ ทุกไตรมาส 

- ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจ้าง และผู้ปฏิบตังิาน ของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 

ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์  

ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนวันที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในจะได้เปิดเผย 

ต่อสาธารณชน

1. กลุ่มกรรมการอิสระ : ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ เมื่อได้รับเอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่อย่างใดจะเกิดก่อน
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2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ทางการเงนิของบรษิทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ ทีส่ามารถรบัรู้หรอืครอบครองข้อมลูภายใน 

: ไม่ควรซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่รับทราบงบการเงินของบริษัทฯ 

จนถึงวันเปิดเผยงบการเงินสู่สาธารณชนผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เนือ่งจากการได้รับทราบข้อมลูทางการเงนิ อาจก่อ

ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงหรือก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯได้

 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ให้สามารถด�าเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ภายหลังพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว

 อีกทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้

มกีารแจ้งข้อมลูนัน้ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ 

บรษัิทฯ ซ่ึงยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชน มาใช้เพือ่การซือ้หรอืขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย 

หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทาง

ตรงหรอืทางอ้อม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผูอ้ืน่ทราบ โดยตนได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม

- บริษัทฯ ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าคัญส�าหรับผู้แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการ 

น�าข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือน�าไปเปิดเผยจนท�าหรืออาจท�าให้บริษัทฯ ได้รับความ 

เสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ 

ภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก  

แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ก�าหนดให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องหรอืมส่ีวนได้เสยีกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจ้งให้บรษิทัฯ ทราบ

ถงึความสมัพนัธ์หรอืการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดงักล่าว โดยหากผูน้ัน้เป็นกรรมการต้อง

ไม่เข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ 
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- หากมีรายการท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่

เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

อนุมัติ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

หน่วยงานก�ากับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4) การเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

- หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานก�ากับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่

ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

- ในกรณีที่รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที ่

มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัท 

จดทะเบยีนหรอืบรษิทัย่อยให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่นติบิคุคลซึง่บรษิทัจดทะเบยีนหรือ

บริษทัย่อยเป็นผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนทีต่นมส่ีวนได้เสยีในนติบิคุคลนัน้ตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไป

หรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอ�านาจการด�าเนินการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท

- ในกรณทีีร่ายการทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นรายการประเภทอืน่ ให้บรษิทัฯ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลที่

เกี่ยวข้อง

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

โดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งด�าเนินการเพื่อทบทวน

ความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ของระบบ

ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
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- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและ

ระบุไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลง 

ที่มีอยู่กับบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้ก�าหนด

ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

สิง่แวดล้อม การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ การไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา การไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิ

สทิธมินษุยชน โดยยดึหลกัพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้บคุลากรทกุคนในบรษัิทฯ 

ยดึเป็นแนวทางปฏบิตั ิมกีลไกตดิตามดแูลให้มกีารปฏิบตัติาม ตลอดจนมช่ีองทางในการรบัข้อเสนอแนะหรอื

ร้องเรียน โดยก�าหนดเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สร้าง 

ผลตอบแทนที่ดีอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการ 

ให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม 

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

คู่ค้า : บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าและตามสญัญา

ที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหนี้ : บรษิทัฯ ปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้าและตามสัญญาทีต่กลงร่วมกนั รวมถงึการให้ข้อมลู

ต่าง ๆ ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ
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คู่แข่ง : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อ 

ผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม

พนักงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้ง

สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีคุณภาพ 

สังคม/ชุมชน :

และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลเพื่อไม่ให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อ  

สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility “CSR”) เพื่อการพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดย

ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน

เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้

มช่ีองทางส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรอื ร้องเรียน การกระท�าทีส่งสยั

ว่ามีการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายก�ากับดูแลกิจการ รวมถึงการ

รายงานทางการเงนิท่ีไม่ถกูต้อง หรอืระบบควบคมุภายในทีบ่กพร่อง โดยบรษิทัฯ จะตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและ

ด�าเนนิการตามขัน้ตอนเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย ทัง้นีข้้อมลูของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูเกบ็เป็นความ

ลับ เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

ผู้เสนอแนะหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถสื่อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 

ผ่านทางอีเมล์ : audit_committee@gunkul.com

ผ่านทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

    1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 

    ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

(อ้างองิ “นโยบายเรือ่ง นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีน” 

ฉบับทบทวน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงก�าหนดให้บริษัทฯ 

จัดท�า “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ 

โดยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระท�าการ

อนัใดทีเ่ป็นการเกีย่วข้องกับการทจุรติคอร์รปัชัน่ในรปูแบบต่างๆ ทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะ

ผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 

ข้อก�าหนดของกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรขององค์กรไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแล และ

สนับสนุนให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในบริษัทฯ 

ได้เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยปลูกฝังจนเป็น

วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมท้ังรับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระท�าอันทุจริตคอร์รัปชั่นที่

บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให ้

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว

3. คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมหีน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและ

สอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และรับผิดชอบก�ากับผลักดันให้บุคลากร 

ในทุกต�าแหน่งยึดม่ันปฏิบัติตนตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 

ให้สอดคล้องตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มี

การด�าเนนิงานเพือ่บรหิารป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากการทจุรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ประเมนิ
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ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการก�าหนด ทบทวน 

นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

5. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน มหีน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบในการวางกรอบ 

ก�าหนดแนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

6. คณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร มหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการก�าหนดให้มรีะบบและ

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ เพือ่สือ่สารไปยงัพนกังาน

และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียน�าไปปฏิบัติ และจัดให้มีการประเมิน ทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

7. ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและ 

สอบทานการปฏิบัตงิานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอ�านาจด�าเนนิการ 

ระเบยีบปฏบิตั ิรวมทัง้กฎหมาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดูแล เพือ่ให้มัน่ใจว่ามรีะบบ

ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

8. พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติและด�าเนินการตามระเบียบ

ปฏิบัติ รวมท้ังกฎหมาย และข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล รวมท้ังเข้าใจและตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติ ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเรื่องที่

เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น มาตรการคุ้มครอง

และรกัษาความลบั และขัน้ตอนการรับเรือ่งร้องเรยีน ด�าเนนิการสบืสวน และบทลงโทษ รวมทัง้แนวทางการ

ด�าเนินการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันตาม

นโยบายที่อ้างอิงข้างต้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมุ ่งม่ันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

โดยสามารถดรูายละเอยีดของนโยบายฉบบัเตม็ได้ที ่http://www.gunkul.com/th/sustainability/charters 

สรุปดังนี้ 
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แนวทางการปฏิบัติ

 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย

บุคลากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฯ และจริยธรรม

ทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ และกลุ่ม

บรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบควบคมุภายในและกระบวนการตรวจสอบในทกุด้านทีค่�านงึถงึการควบคมุความเสีย่ง

ด้านการทจุริตคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ประเมนิความเสีย่งและก�าหนดมาตรการจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและ

เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมและเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไปยังผู้ที่

เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเช้าใจ โดยบุคลากรต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายทุ

จรติคอร์รปัชัน่ รวทัง้ก�าหนดบทลงโทษหากบคุลากรของบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ ได้เข้าไปเกีย่วข้องกบัการก

ระท�าดังกล่าว

 

ข้อก�าหนดในการด�าเนินการ

การด�าเนินการใด ๆ ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น รวมถึงคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ  

ข้อบังคับ ข้อก�าหนด แนวปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดท่ีบริษัทฯ 

และกลุ ่มบริษัทฯ จะก�าหนดขึ้นในอนาคต โดยปฏิบัติให้ครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. พบเห็นการกระท�าที่ทุจริตคอร์รัปชั่นเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น 

พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงาน

เอกชน

2. พบเหน็การกระท�าทีผ่ดิขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบตัขิองกลุ่มบรษิทัฯ ทีม่ผีลต่อระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ จนท�าให้สันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. พบเห็นการกระท�าที่ท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ

4. พบเห็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนในการกระท�าที่อาจท�าให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริต

คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้ 
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ผูแ้จ้งเบาะแสหรอืผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรียนจะต้องระบรุายละเอยีดของเรือ่งทีจ่ะแจ้งเบาะแส หรอืข้อร้อง

เรียน (ชื่อหรือต�าแหน่งผู้ถูกร้องเรียน การกระท�าความผิดที่พบเห็น เวลาที่เห็นการกระความผิด) พร้อมชื่อ ที่

อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และส่งมายังช่องทางการรับเรื่องช่อง

ทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้ 

1) แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

audit_committee@gunkul.com

2) แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com

หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” 

3) แจ้งผ่านช่องทาง ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

4) แจ้งผ่านช่องทาง “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น” 

(ตั้งอยู่ภายในบริษัท: เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพือ่เป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลทีก่ระท�าโดยเจตนาสจุรติ บรษิทัฯ จะปกปิด

ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน

และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการตรวจสอบเรื่องร้อง

เรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

 ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูล 

ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล

อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด
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 ในกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะท�าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนหรือความ 

ไม่ชอบธรรมใดๆ อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

 หากผูท้ีแ่จ้งเบาะแส ผูร้้องเรยีน หรอืผูใ้ห้ข้อมลู หรอืผูท้ีป่ฏเิสธการทจุรติคอร์รปัชัน่นัน้ เป็นบคุลากร

ของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบใน

ทางลบกับบุคลากรท่านนั้น เช่น การลดขั้น หรือต�าแหน่ง การลงโทษ เป็นต้น แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้

บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ด�าเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

 บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการในการด�าเนนิการหากได้รบัเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 

โดยก�าหนดกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน การด�าเนินการสืบสวน และบทลงโทษไว้ ดังนี้ 

1. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

2) ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ได้แก่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ

และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ผู้ท�าหน้าที่เก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเก็บผลสรุป

ของการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้แก่

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4) คณะท�างานสอบข้อเท็จจริง ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

5) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากัด (มหาชน)

6) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรษิทั ของ บรษิทั กนักลุเอ็นจเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน)

7) ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ของ บรษัิท กันกลุเอ็นจเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน)

8) กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

9) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลระเบียบวินัย
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10) เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด (มหาชน)

11) เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

2. การลงทะเบียนและการส่งเรื่องร้องเรียน

1) ผูร้บัเรือ่งร้องเรยีนส่งเรือ่งทีไ่ด้รบัร้องเรยีนไปยงัผูป้ระสานงานเรือ่งร้องเรยีน ภายใน 3 วนัท�าการ 

นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน 

2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนส่งเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนให้แก่คณะท�างานสอบข้อเท็จจริงเพื่อ

ท�าการพิจารณาหรือสืบสวนต่อไป

3. การตรวจสอบข้อเท็จจริง

1) หากเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเป็นเรื่องที่คณะท�างานสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า 

- เป็นเรื่องปลีกย่อยที่ไม่ส�าคัญ ให้น�าส่งเรื่องให้กับหัวหน้าโดยตรงของพนักงานเพื่อ

พิจารณาตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ ต่อไป 

- เป็นเรือ่งทีป่ราศจากความเป็นจรงิ หรอืไม่มคีวามขดัแย้งในผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

ให้บันทึกลงในทะเบียนข้อร้องเรียนและยุติการสอบสวน

2) หากเรื่องท่ีได้รับร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีคณะท�างานสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า  

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ของบริษัทฯ

- คณะท�างานสอบข้อเท็จจริงจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการ

สอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา

เรื่องร้องเรียนและด�าเนินการตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ และ/หรือตามบทลงโทษ

ของกฎหมายต่อไป

3) หากเร่ืองทีไ่ด้รบัการร้องเรยีนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับการทจุรติคอร์รปัชัน่ของผู้บริหารระดบัสูง

ของบริษัทฯ

- คณะท�างานสอบข้อเทจ็จรงิจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ดงักล่าวส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาในการด�าเนนิการต่อไป
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4. การสั่งการ และการลงโทษ

1) หากผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ให้บริษัทฯ ด�าเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ 

และ/หรือ ด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป

2) หากตรวจสอบแล้วเรื่องท่ีรับแจ้งเป็นเร่ืองร้องเรียนที่ไม่สุจริต และผู้ร้องเรียนนั้นเป็นบุคลากร

ของบริษัทฯ ให้ด�าเนินการลงโทษทางวินัยตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

ทัง้นี ้กระบวนการสอบสวนต้องแล้วเสรจ็ภายใน 30 วัน นบัแต่วันทีไ่ด้รบัเรือ่งร้องเรียนจากผู้ประสาน

งานเร่ืองร้องเรยีน (หากไม่สามารถสรปุผลการด�าเนนิการได้ภายใน 30 วนัดงักล่าว ให้แจ้งเหตผุลให้ผูป้ระสาน

งานเรื่องร้องเรียนทราบ)

5. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

1) คณะท�างานสอบข้อเทจ็จรงิส่งผลการด�าเนนิการในเรือ่งทีไ่ด้รบัร้องเรยีนให้ผู้ประสานงาน เรือ่ง

ร้องเรียน

2) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน บันทึกผลการด�าเนินการลงในทะเบียนข้อร้องเรียน และแจ้งผล

การด�าเนินการในเรื่องที่ได้รับร้องเรียนนั้น ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

3) ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนแจ้งผลการด�าเนินการในเรื่องที่ได้รับร้องเรียน รวมทั้งติดตามผล

การปรบัปรงุแก้ไข (ถ้าม)ี น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยก�าหนดรายงานเป็นรายไตรมาส

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะด�าเนินการ

ดังต่อไปนี้

1) เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน รวมทัง้นโยบายทีเ่ก่ียวข้อง ผ่านช่องทางการสือ่สาร

ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรขององค์กร บุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) จัดให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่บุคลากรขององค์กรและบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง 
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3) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบ

ริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในการด�าเนินการตามแนวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบผลการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ในปี 2561 โดยสรุปได้ดังนี้ 

การติดตามการร้องเรียนเรื่องทุจริต ประจ�าปี 2561

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

15 31 15 28 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31

การร้องเรียนผ่าน Email x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การร้องเรียนผ่าน Website x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การร้องเรียนเป็นจดหมาย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

การร้องเรียนผ่าน

กล่องรับเรื่องร้องเรียน

- ส�านักงาน ศรีย่าน x

- ส�านักงาน อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก x x x x x x x x x x x x x

- ส�านักงาน คลังพิชัย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- ส�านักงาน GKA & GKP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- ส�านักงาน อาคารรางเงิน x

x : ไม่มีการร้องเรียน  √ : มีการร้องเรียน



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  

ทันเวลา และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�านักงาน 

คณะกรรมการหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนด ทัง้รายงานทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลู

อื่น ๆ  ที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่

ข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ 

1) การเปิดเผยข้อมูล

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน 

เป็นจรงิ และสมเหตสุมผล โดยจัดท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป คณะกรรมการบรษิทัจงึได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง  

ครบถ้วน และเชือ่ถอืได้ และบรษิทัฯ มหีน้าทีต้่องเปิดเผยข้อมลูให้ทนัเวลาตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับ

ดูแลที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประวตัขิองกรรมการแต่ละท่าน จ�านวนครัง้ของการจดัประชุมของคณะกรรมการทกุชดุและการเข้าร่วมประชมุ

ของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการ

ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทุกชุด ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ

บริษัทเป็นรายบุคคล รายงานการซ้ือขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปล่ียนแปลงการ 

ถอืครองในรอบปีของกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตามค�านยิามของส�านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล เป็นต้น โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจ�าปี (แบบ 56-1)
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2) ช่องทางในการติดต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

เลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์  (66) 2 242-5867, (66) 2 242-5868 

อีเมล์ ir@gunkul.com

Website www.gunkul.com

 ในปี 2561 บริษัท ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ให้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบอย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การแจ้งสารสนเทศผลประกอบการ

ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ประจ�าไตรมาสและประจ�าปี สารสนเทศการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ 

นโยบายฉบบัทบทวนปรับปรงุ รวมทัง้ การจดัท�ารายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไปของบรษิทัฯ พร้อม

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิควบคูกั่บรายงานของผูส้อบบญัชไีว้

ในรายงานประจ�าปี และเปิดเผยเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านรายงานประจ�า

ปี และเว็บไซด์ ของบริษัทฯ เป็นต้น 

 นอกเหนอืจากการเปิดเผยข้อมลูตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดมีการช่องทางการส่ือสารไปยัง 

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Rela-

tions) ท�าหน้าที่สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยตรง

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสและประจ�าปีแก ่

ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Opportunity Day) จ�านวน 4 ครั้ง มีการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ 

(Analysis Meeting) จ�านวน 1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์รวมทั้งนักลงทุนที่มีความประสงค์

ขอทราบภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 

(Press Release) เป็นประจ�าทุกครั้งที่มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ ๆ

 นอกจากนี ้ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.gunkul.com 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ  ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 

0-2242-5867 และ 0-2242-5868 หรือ e-mail: ir@gunkul.com 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท 

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวน

ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ 

และกรรมการบรษัิทไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรไทย โดยคณะกรรมการบรษิทัได้รบัการ

แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัโดยให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้ก�าหนดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งของกรรมการ

อิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบริษัทควรมีสัดส่วนของกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ความช�านาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ 

และมกีารถ่วงดลุอ�านาจภายในคณะกรรมการบริษทั โดยต้องไม่ประกอบกจิการเข้าเป็นหุน้ส่วน หรอืเข้าเป็น

กรรมการบริษัทในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและด�าเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของ 

บริษัทฯ ในกรณีของกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก�าหนด และต้องสามารถ

ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจ�านวน

ครั้งในการจัดประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทที่

ก�าหนดไว้ และก�าหนดให้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจากหน่วยงาน

ก�ากับที่เกี่ยวข้อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 

ที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งไม่เป็นกรรมการ

อิสระจ�านวน 1 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ความช�านาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็น

กรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าทีถ่่วงดลุในการออกเสยีงพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  และสอบทานการบรหิาร

งานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

บรษัิทฯ มนีโยบายก�าหนดบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทัต้องเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็น

ผูบ้รหิารเท่านัน้ เพือ่ป้องกนัมใิห้บคุคลใดมอี�านาจโดยไม่จ�ากดั โดยคณะกรรมการของบรษิทัจะเป็นผูก้�าหนด

อ�านาจหน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วยเหลือในการบรหิารงานและการก�ากบั

ดูแลการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ซี่งประกอบด้วย

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบมี

จ�านวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะ

เป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจ

สอบต้องมคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอในการท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่เป็นกรรมการ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น

กรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน อกีทัง้ต้อง

มีอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความ 

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 

 ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจ�านวน

ครั้งในการจัดประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบที่ก�าหนดไว้ และก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมจี�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอสิระ

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน จบการศึกษาด้านบัญชี และเป็น

กรรมการที่เป็นผู้หญิง ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ก�าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท

จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่ง 

คัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ�านวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหาร
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ความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร 

ความเสี่ยง การบริหารการลงทุน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการให้ค�าแนะน�า 

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงต้อง 

ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

 ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจ�านวน

ครั้งในการจัดประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดบุคคลท่ี 

ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก�าหนดให้องค์ประกอบของ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็น 

ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ�านวน

หนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารบุคคล มีทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งจ�านวน

ครั้งในการจัดประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้เป็นไปตาม

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ก�าหนดไว้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจ�านวน 4 ท่าน 

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

ก�าหนดบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทและต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
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2.4) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ก�าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีจี�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึง่หนึง่ต้องไม่เป็นผู้บรหิารของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการ

บริษทัจะเป็น ผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมวีาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจ�านวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการก�ากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้ง

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ ทัง้นีค้ณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ รวมทัง้จ�านวน

ครัง้ในการจดัประชมุประจ�าปีของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก�าหนดไว้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการ

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทัง้ 3 ท่าน โดยบรษิทัฯ มีนโยบายก�าหนดบคุคลทีด่�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท

2.5) คณะกรรมการบริหาร

 ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร ก�าหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมีจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร พิจารณาคัดเลือก

จากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจ�านวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ และมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถและประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ มคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ และ

มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการที่ประกอบ

ธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เว้นแต่กิจการนั้นมีสถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน หรือ กิจการ

ร่วมค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  

รวมทั้งจ�านวนครั้งในการจัดประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก�าหนดไว้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน 5 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายก�าหนด

ให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่าง 

การบริหารและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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3. การประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยทุกไตรมาสจัดขึ้นเพื่อ

พจิารณา งบการเงนิให้เป็นไปตามกฎหมายทีก่�าหนด และอาจจดัการประชุมเพิม่เตมิตามทีป่ระธานกรรมการ

บรษิทัเหน็สมควร และก�าหนดให้มกีารประชมุระหว่างกรรมการอสิระร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพือ่อภิปรายปัญหา

ต่างๆ เกีย่วกบัการบรหิารจดัการในองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ก�าหนดให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อ

หารอืแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ทัง้นี ้ก�าหนดให้กรรมการบรษัิท

ทุกคนมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี 

ก�าหนดให้กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมมีจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึง 

จะสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการบริษัท 

อยูใ่นทีป่ระชมุ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีเ่ข้าประชมุ โดยให้ประธานกรรมการ

บริษัทท�าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม และหากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดย 

กรรมการบรษิทัทกุคนมโีอกาสอภปิรายและแสดงความเหน็อย่างเปิดเผย ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัผู้มีส่วนได้

เสียอย่างมีนัยส�าคัญเกี่ยวข้องในเรื่องที่ก�าลังพิจารณา กรรมการบริษัทผู้นั้นต้องออกจากการประชุมระหว่าง

การพิจารณาเรื่องนั้นๆ 

ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้กรรมการบรษิทัหนึง่คนมหีนึง่เสยีงในการลงคะแนน โดยมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทให้นับคะแนนเสียงในการลงมติดังนี้

(1) ในกรณีทั่วไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนน

เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณเีลอืกกรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างลง มตขิองคณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยคะแนน

เสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในการประชุมน้ันจะ
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ต้องมกีรรมการตรวจสอบเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจงึจะครบเป็น

องค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และหากประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการตรวจสอบคัดเลือก

กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงท�าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

วาระที่เก่ียวเนื่องกับงบการเงินหรือวาระอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี ต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

เป็นที่เชื่อถือได้ ในการจัดท�างบการเงิน

ในการออกเสยีงลงคะแนน มติทีป่ระชมุให้ถอืเสยีงข้างมากของกรรมการตรวจสอบทีม่าประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยให้กรรมการตรวจสอบหนึง่คนมหีนึง่เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด โดยกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสีย 

ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

โดยอาจจดัการประชุมเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร โดยในการประชมุ

นั้นจะต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่เป็นประธาน 

ในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

ก็ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที ่

มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ข้ึนอีกหนึง่เสยีงเป็นเสียงชีข้าด โดยกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่าง

น้อย ปีละ 2 ครัง้ โดยอาจจดัการประชมุเพิม่เตมิตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน

เห็นสมควร โดยในการประชุมน้ันจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
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กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ให้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ หากประธานคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งท�าหน้าที ่

เป็นประธานที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทนทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนหนึง่คนมหีนึง่

เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง

ชี้ขาด โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลง

คะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกชุดทั้งคณะ

5) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ  

4 ครั้ง โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร โดยใน

การประชมุนัน้จะต้องมกีรรมการก�ากบัดูแลกจิการทีด่เีข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ทีัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีใ้ห้ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ที�าหน้าที่

เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีคัดเลือกกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งท�าหน้าที่

เป็นประธานที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน โดยให้กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่หีนึง่คนมหีนึง่เสยีงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่

มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดย

อาจจดัการประชมุเพิม่เตมิตามทีป่ระธานกรรมการบรหิารเห็นสมควร โดยในการประชุมนัน้จะต้องมกีรรมการ

บริหาร เข้าประชุมม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี ้
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ให้ประธานกรรมการบรหิารท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม หากประธานกรรมการบริหารไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้กรรมการบริหารคัดเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งท�าหน้าที่เป็นประธาน

ที่ประชุม 

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารที่มาประชุมและออกเสียงลง

คะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการบรหิารทีม่ส่ีวนได้เสียในเรือ่งทีพ่จิารณา จะต้อง

งดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

โดยการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะควรมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการในแต่ละคณะล่วงหน้าอย่างน้อย  

7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและอาจขอข้อมูล

เพิ่มเติมได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุม 

โดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการก�าหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อเป็นการนัดหมาย 

กับกรรมการแต่ละชุดเป็นการล่วงหน้า โดยการบันทึกรายงานการประชุมหลังจากที่ผ่านการรับรองจาก 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและลงนามรบัรองความถกูต้องจากประธานกรรมการบรษิทัแล้ว จะจดัเกบ็ทัง้

ในรปูแบบแฟ้มเอกสารที ่เป็นต้นฉบบัและฉบบัอเิลก็ทรอนิกส์เพือ่ให้ความสะดวกส�าหรบักรรมการบรษิทัและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดจ�านวนครั้งของการจัดประชุม

และการเข้าร่วมประชมุในรอบปีทีผ่่านมาของกรรมการบรษิทัแต่ละท่านไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดง

ข้อมูลประจ�าปี

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จัดให้มปีระชมุผูถ้อืหุน้และประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยมกีารก�าหนด

วาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 

การจะเพิม่วาระการประชมุภายหลงัการจดัส่งเอกสารจะท�าได้เฉพาะเรือ่งทีม่เีหตผุลความจ�าเป็นมากเท่านัน้ 

และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท โดยสรุปจ�านวนครั้งในการประชุมส�าหรับปี 2561 ได้

ดังนี้ 
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ประเภทการประชุม จ�านวนครั้งใน

การประชุม

1) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 1 ครั้ง

2) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

3) ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง

4) ประชมุระหว่างกรรมการอสิระร่วมกบัผูส้อบบญัชเีพือ่อภปิรายปัญหาต่าง ๆ  เกีย่ว

กับการบริหารจัดการในองค์กร

1 ครั้ง

5) ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

ประเด็นทีเ่กีย่วข้อง กับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี

1 ครั้ง

6) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง

7) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง

8) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง

9) ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 4 ครั้ง

10) ประชุมคณะกรรมการบริหาร 32 ครั้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับ

กรรมการแต่ละท่านนั้น จะมีสรุปไว้ใน “หัวข้อที่ 19 โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้ 

4. การจ�ากัดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

เพ่ือให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก�าหนดนโยบายจ�ากัด

จ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินจ�านวน 5 แห่ง 

และก�าหนดให้กรรมการบรษิทัท่ีเป็นผูบ้รหิารด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยูน่อกกลุ่ม

ธุรกิจ ได้ไม่เกินกว่า 2 บริษัท

5. การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกชุด 

“นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชุด” ถกูจดัท�าขึน้เพือ่ใช้เป็นกรอบและแนวทาง
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ในการก�าหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนั้นควรสอดคล้องกับ

ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรับผดิชอบ (Accountability and Responsibility) 

โดยอยูใ่นเกณฑ์ทีส่ามารถพจิารณาเปรยีบเทยีบได้กบัระดบัทีป่ฏิบัตอิยูใ่นอตุสากรรมเดยีวกนัและหรอืผลการ

ส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ เพือ่ให้ระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงูใจ

และรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการไว้

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการ

เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาเหน็ชอบ 

และน�าส่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

1) บทบาท ขอบเขต อ�านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ละ

ชุด 

2) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุด และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละราย

3) ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทั้งประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ

4) ผลส�ารวจค่าตอบแทนที่เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

องค์ประกอบของค่าตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงก�าหนด 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนราย

ปี และ ค่าตอบแทนโบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

กระบวนการในการก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดกระบวนการในการก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก�าหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนตาม 

หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 4

2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน น�าเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติ

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

 จ�านวนค่าตอบแทนในปี 2560 ท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียด 

ดังที่แสดงไว้ใน ““หัวข้อที่ 19 โครงสร้างการจัดการ” ของรายงานประจ�าปีฉบับนี้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการ

บริหาร/CEO

คณะกรรมการทกุชดุมีการ’ประเมนิผลการปฏิบตังิานตนเองเพือ่พจิารณาผลงานและใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา ปรบัปรุงแก้ไข เพือ่ให้การปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการครอบคลมุครบทกุด้าน และสอดคล้อง

กับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าของประธานกรรมการบรหิาร (CEO) 

ซึง่เป็นการประเมินโดยเปรยีบเทยีบกบัความส�าเร็จของเป้าหมายในระดบับรษิทัฯ และความสามารถในระดับ

บุคคล โดยปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ความเป็นผู้น�า การก�าหนกลยุทธ์ การ

ปฏบิตัติามกลยทุธ์ การวางแผน และผลปฏบิตังิาน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดต�าแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวม

ถึงคุณลักษณะส่วนตัว โดยก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทั มนีโยบายก�าหนดให้คณะกรรมการบรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานด้วยตนเอง

โดยจัดให้มีการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ดังนี้ 

- การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายคณะ เพือ่ใช้ประเมนิการท�างานของคณะกรรมการ

บริษัทในภาพรวมขององค์คณะ 

- การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัรายบุคคล เพือ่ใช้ประเมนิการท�าหน้าทีอ่ย่างเหมาะ

สมของการเป็นกรรมการบริษัทรายบุคคล  

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเองโดยจัดให้มีการประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินการท�างานของ 
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คณะกรรมการชุดย่อย ในภาพรวมขององค์คณะ  

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร/CEO 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการบริหาร/CEO

4) กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชุด 

เป็นประจ�าทุกปี และกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินส�าหรับประธานกรรมการบริหาร/CEO  

จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย ได้ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง และประเมินประธาน

กรรมการบริหาร/CEO ดังนี้

กระบวนการในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ก�าหนดกระบวนการในการประเมินตนเองและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร/CEO ไว้ดังนี้ 

กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร/CEO

1. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการ

บริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และก�าหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

ของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล รวมทั้งก�าหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการบริหาร/CEO ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการ

ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ว่าได้ด�าเนินตามนโยบาย และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้เป็น 

เครื่องมือในการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะตน พร้อมทั้ง

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร/CEO รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยเป็น

ผู้อนุมัติและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะตน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด
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3. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและแบบประเมินผลการปฏิบัติ

งานของประธานกรรมการบริหาร/CEO ให้กรรมการบริษัท รวมทั้งเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย 

จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะตน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. กรรมการบริษัทท�าแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการบรหิารส่งคนืเลขานกุารบรษิทั รวมทัง้คณะกรรมการของคณะกรรมการชดุย่อย 

ท�าแบบประเมินตนเองและส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

5. เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้สรุปผลการประเมินและน�าเข้าสู่วาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร 

6. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย น�าผลวิเคราะห์และความเห็น 

เพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดท�าแผนเพื่อด�าเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

และประธานกรรมการบริหาร/CEO ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื้อหาการประเมิน จ�านวนข้อ เนื้อหาการประเมิน จ�านวนข้อ

แบบรายคณะ แบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

บริษัท

15 1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

5

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท

22 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

9

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการบริษัท 7 4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 4
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5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการตรวจสอบ 4

6. การพฒันาตนเองของกรรมการบรษิทัและ

การพัฒนาผู้บริหาร

6

รวม 64 28

แบบรายบุคคล

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

บริษัท

2

2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 4

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ

5

รวม 11

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แบบประเมินตนเองคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เนื้อหาการประเมิน จ�านวนข้อ เนื้อหาการประเมิน จ�านวนข้อ

แบบรายคณะ แบบรายคณะ

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

บรหิารความเส่ียง

7 1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

7

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง

6 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

6

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน

7

รวม 19 20
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
แบบประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร/CEO

เนื้อหาการประเมิน จ�านวนข้อ เนื้อหาการประเมิน จ�านวนข้อ

แบบรายคณะ หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน            

ระบุเป้าหมายและสถานะ 

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

7 1.1 ความเป็นผู้น�า 6

2. การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

6 1.2 การก�าหนดกลยุทธ์ 6

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5 1.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 6

รวม 18 1.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 6

1.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6

1.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก 5

1.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับ

บุคลากร  

6

1.8 การสืบทอดต�าแหน่ง 3

1.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 4

1.10 คุณลักษณะส่วนตัว 6

54

หมวดที่ 3:  การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร             

ระบุความเห็น

3.1 จุดแข็งท่ีส�าคัญท่ีประธานกรรมการ

บริหารควรรักษาไว้

3.2 ประเดน็ทีป่ระธานกรรมการบริหารควร

ได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไป
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เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร สามารถเปรียบ

เทยีบ ผลประเมนิในแต่ละหวัข้อ หรอืเปรยีบเทยีบผลประเมนิของแต่ละปีได้ จงึก�าหนดวธิกีารให้คะแนน ดงันี้ 

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน หรือ เทียบเป็นเท่ากับ 100%)

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 

2 = เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

 บริษัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการทกุชดุ และผู้บริหาร ได้เข้ารบัการการอบรมเพือ่เพิม่พนูความ

รูภ้ายใต้แผนงานการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงการอบรมอาจกระท�าเป็นการภายในบรษิทัฯ หรอื

เป็นการอบรมจากสถาบันภายนอก ทั้งนี้กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมในหลักสูตร 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการเข้ารับการอบรม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการท่านใหม่ โดยก�าหนดให้กรรมการ

เข้าใหม่ ทกุท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนเิทศส�าหรบักรรมการเข้าใหม่” ตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด โดยบรษิทัฯ 

จะจัดเตรียมข้อมูลและบรรยายเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องให้กับกรรมการที่

เข้ารับต�าแหน่งในบริษัทฯ ได้รับทราบ โดยส�าหรับคู่มือกรรมการนั้น มีเนื้อหาที่ส�าคัญประกอบด้วย บทบาท 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการทกุชดุ การถอืและซ้ือขายหลักทรพัย์ของกรรมการ การรายงาน

เรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยสารสนเทศ การติดต่อกับฝ่ายบริหาร  

ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอ�านาจด�าเนินการ และข้อมูลทั่วไป

ของบริษัท รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหว่างกัน เป็นต้น
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9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

9.1) รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน 

รายงานทางการเงนิดงักล่าวทีไ่ด้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถือปฏบิัติสม�่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็น

ประจ�าในการจัดท�ารายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้เน้นย�้าให้ผู้จัดท�ามีการใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

9.2) รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศที่มีผลต่อราคา

หลกัทรพัย์ หรอืส�าคญัต่อการตดัสนิใจในการลงทนุ หรอืมผีลกระทบต่อสิทธปิระโยชน์ของผู้ถอื

หุ้น

9.3) รับผิดชอบให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ

9.4) รับผิดชอบให้เปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ไว้ในรายงานประจ�าปีและแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี

(1) กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทั

ทัง้คณะและเป็นรายบคุคล รวมทัง้กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานแบบรายคณะของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

(2) จ�านวนครั้งของการจัดประชุม และจ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

แต่ละท่าน โดยเปิดเผยไว้ทัง้ของคณะกรรมการบรษิทัและของคณะกรรมการชดุย่อย

ทุกชุด 

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน 

(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

เป็นรายบุคคล ในรอบปีที่ผ่านมา

(5) รายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองในรอบปี ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงานคณะ

กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายบุคคล
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9.5) รับผดิชอบให้มกีารรายงานรายการอืน่ใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าผู้ถอืหุน้และผู้ลงทนุทัว่ไป

ควรทราบภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเห็นว่า รายงานการเงนิของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2560 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

10. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ฯ ได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติในกรณีท่ีมีการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังบุคคลเป็น

กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ 

แต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม มหีน้าทีด่�าเนนิการเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัย่อย

หรือบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท หากเป็นการด�าเนินการโดย บริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย

หรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ  

นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการท�ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องก�ากับดูแล 

ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัด

ท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

11. นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง และมีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

ของบริษัทฯ ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที ่

ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและ

ครอบคลมุปัจจัยความเสีย่งของธรุกจิโดยก�าหนดแนวทางในการปฏิบตัภิายในบรษิทัฯ ซึง่พจิารณาจากโอกาส

ที่จะเกิดขึ้นและระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการก�าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลด 
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ความเสีย่ง ระบบการรายงานและกระบวนการตดิตามและประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอโดยรวมถงึการให้ความ

ส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า

วัตถุประสงค์และขอบเขตของนโยบายฯ 

1. เพื่อใช้เป็นกรอบส�าหรับการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งใช้เป็น

แนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้มี

ความสอดคล้องกัน เพื่อน�าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อก�าหนด ของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

2. เพื่อให้เกิดการน�าไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน โดยถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญในกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 

3. ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสม 

4. นโยบายฉบับน้ีให้มีผลบังคับใช้กับทุกการด�าเนินงานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน ทุกคนในองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการ

บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอทั่วทั้งองค์กร ผ่านคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบตัหิน้าทีด้่านการบรหิาร

ความเส่ียง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร 

ความเสี่ยง รวมทั้งระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

4. ประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�าเนินการตามนโยบายฉบับนี้ ก�ากับ

ดูแลให้องค์กรมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และติดตามให้เกิดการน�าไปใช้อย่างต่อเน่ือง  

รวมทั้งสร้างการตระหนักต่อความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ท�าให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่ส�าคัญได้รับการ

ระบุและประเมินอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังได้มีการก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิผล โดยรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้เช่น การก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบ

การด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ การก�ากับดูแล ติดตาม 

และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับ

โครงการ การทบทวนแนวปฏบิตัแิละกรอบการด�าเนนิการด้านการบรหิารความเสีย่ง โดยเปรยีบ

เทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ พิจารณาสอบทานความเสี่ยงและแนวทางการจัดการ 

ความเสีย่งของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ ก�ากบัดแูลความมปีระสทิธผิลของกระบวนการบรหิาร

ความเสีย่งโดยการตดิตามและสอบทานอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้รายงานความเสีย่งทีม่รีะดบัความ

เสี่ยงสูง และสูงมาก ให้ประธานกรรมการการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจ�าปี ซึง่เป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธรุกจิทีส่�าคญั

ตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ 

จัดล�าดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมใน

การจัดการความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญไว้ในรายงานประจ�าป ี

ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบก�าหนดนโยบาย

และกรอบการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงก�าหนด

บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยก�ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียง 

ประสบความส�าเรจ็ในระดบัองค์กรตลอดจนระดบัโครงการ เพ่ิมความส�าคัญในการพจิารณาทีมุ่ง่เน้นการค�านงึ

ถึงความเสี่ยงและประเมินในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง 

ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารความ

เสี่ยงตลอดทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทาน

ระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิติังานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
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ครอบคลุม ทุกด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ประเมินความเส่ียงและประเมิน

กิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการ

บริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งทีมคณะท�างานบริหารความส่ียง เพ่ือให้องค์กรสามารถด�าเนินงานอย่าง

เป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดัง 

ต่อไปนี้

1. มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการบรหิารความเส่ียง จดัท�าแผนบรหิารความเส่ียง ประเมนิ

ความเสี่ยง และเสนอแนะมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไข

3. วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถีงการจัดล�าดับ

ความส�าคัญของความเสีย่ง พร้อมทัง้จัดท�าแผนบริหารความเส่ียง ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรบัปรุง

การปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงนั้น

4. สื่อสารท�าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้จริง

5. ติดตามดูแลการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ก�าหนดไว้ในแต่ละสายงาน เพื่อให้เกิด

กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเส่ียงได้ครอบคลุมทั่วทุกสายงาน และ

ลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

12. จริยธรรมทางธุรกิจ

(อ้างอิง “นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับทบทวน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดให้มีระบบที่ให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 

ได้ด�าเนนิไปในลกัษณะทีถู่กต้องตามกฎหมายและจรยิธรรมทีด่ ีและให้มกีารจดัท�าแนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรม

ธุรกิจหรือจรรยาบรรณและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมจะมีการ

ทบทวนอย่างสม�า่เสมอในแง่ของความคาดหวงัของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ทีเ่ปลีย่นไป และได้เปิดเผยรายละเอยีด

ไว้ในนโยบายว่าด้วยจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดท�า “นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) 

และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
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รับทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนนโยบายเรื่องจริยธรรม

ทางธรุกจิ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2561 และคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าและทบทวนนโยบาย

ดังกล่าว ดังนี้ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรม นอกเหนือจากองค์ประกอบ

ทางธุรกิจและหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

2. เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนร่วม เพื่อก่อ

ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

3. เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน รวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

4. เพ่ือสร้างความม่ันคงและความปลอดภยัในสขุภาพการท�างาน ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการป้องกัน

ทรัพย์สินขององค์กร

 นโยบายดังกล่าวได้ก�าหนดกรอบในการด�าเนินการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่ 

จดุมุง่หมายเดยีวกัน โดยได้ก�าหนด วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กร จรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กร 

รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จริยธรรมต่อผู้มี 

ส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมในองค์กร และความรบัผดิชอบต่อสังคม ชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

เป็นต้น รวมถึงข้อพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

ให้รบัทราบถงึมาตรฐานการปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ คาดหวงั และยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ทีต้่องเกีย่วข้อง

กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสามารถดูรายละเอียดของนโยบายฉบับเต็มได้ที่ http://www.gunkul.com/

th/sustainability/charters ซึ่งสรุปเนื้อหาส�าคัญได้ดังนี้ 

แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ และกลุ ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ เรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงแนว

นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
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ทุกกลุ่ม มีระบบการสอบทานระบบงานเพื่อความโปร่งใสผ่านระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายใน

จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน 

ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน บคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

และบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู ่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมาย

อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดท�าเอกสารต่าง 

ๆ อันเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความสุจริต รอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด ทั้งที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางบัญชี การเงิน หรือหน่วยงานก�ากับอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลเอกสาร และจัดระดับความส�าคัญและความลับของเอกสาร  

ให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติให้เป็นไปตาม “นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้ง

กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรักษาความม่ันคงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบ 

การควบคุมภายใน โดยหน่วยงานที่เป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง โดยจัดระดับความเสี่ยง และก�าหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยง
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5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมด

เกีย่วกบัสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาทีถ่กูต้อง รวมถึงสทิธบิตัรลิขสิทธิค์วามลับทางการค้า และข้อมลูกรรมสิทธิ์

อื่น ๆ โดยจะไม่ละเมิดน�าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทาง

ทุจริต อีกทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจาก 

บริษัทฯ หรืองานที่ใช้ส�าหรับบริษัทฯ นั้น ถือเป็นของบริษัทฯ ต้องส่งมอบให้กับบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูล ผลงาน

หรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใด ๆ

จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ

ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วน ได้เสีย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังรายงานข้อมูลในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการ และสารสนเทศ 

ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบอย่างสม�่าเสมอ ครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด เพื่อ 

เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียม

และเสมอภาค ทั้งในเรื่องการจ้างงานและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การเลื่อนต�าแหน่ง การโยกย้าย และการ

พัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว

ทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงองค์กร

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดให้ปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความรับผิดชอบใน

การจัดหาสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า โดยได้จัดระบบและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขปัญหา

จากข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังจัดให้มีช่องทางให้ข้อมูล ข่าวสาร และค�าแนะน�าที่ถูกต้อง เพียงพอ  

ต่อลูกค้า ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจ�าปี 2561 257



4. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า / เจ้าหนี้

 คู่ค้า 

ก�าหนดให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย 

และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ตกลงกัน

กับคู่ค้า ลูกหน้ี และ/หรือ เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�าที่เป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา 

เจ้าหนี้ 

มีนโยบายยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างถูกต้อง รวมทั้งช�าระคืนเงินกู้และ/หรือดอกเบ้ียให้กับ

เจ้าหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

5. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

ก�าหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน

ทางการค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กร

บรษัิทฯ และกลุม่บรษิทัฯ ถอืปฏบิตัด้ิานความปลอดภัย อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และตามระบบมาตรฐานสากล 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยค�านึงถึงชุมชนใกล้เคียง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โดยปฏบิตัติามกฎหมาย และข้อบงัคับเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั สนบัสนนุและให้ความร่วมมอืส�าหรบั

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้งบริหารงานโดยมีเป้าหมาย ในการป้องกันไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทบทวนและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

8. แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญ และตระหนักถึงความส�าคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม

หลักสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการ

ท�างาน โดยบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
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กบับริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียนท่ีก�าหนดไว้ใน “นโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และการ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” หากผู้ใดกระท�าการละเมิดจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท�านั้นละเมิดต่อกฎหมายด้วย

บรษัิทฯ ก�าหนดให้เป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนทีจ่ะ

ต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  

มีการจัดประชุมชี้แจง จัดท�าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และท�ากิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง 

เพือ่ให้พนกังานของบรษิทัฯ รบัทราบและเข้าใจถงึความส�าคญัของการปฏิบตัติามนโยบายเรือ่งจรยิธรรมทาง

ธุรกิจ บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับ

บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับ

ต้องปฏบิตัตินเป็นตวัอย่างทีด่ ีนอกเหนอืจากมาตรฐานการประพฤตปิฏิบตัทิีก่�าหนดไว้ในคู่มอืจรยิธรรมธรุกจิ

แล้ว บริษัทฯ มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร (Corporate Shared Values) ส�าหรับพนักงานเพื่อ 

เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกัน โดยก�าหนดเป็นค�าแนะน�าส�าหรับพนักงานที่ชัดเจนว่า 

สิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 

ซึง่ท�าให้เกดิการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ และก�าหนดหากบคุลากรของบรษิทัฯ ไม่ปฏบัิตติามถอืเป็นการ

กระท�าที่ผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และก�าหนดให้มีการทบทวน “นโยบายเร่ือง

จริยธรรมทางธุรกิจ” อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี 

13. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

หลักพื้นฐานของจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

1. เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น

3. เปิดเผยข้อมลูอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บคุคลทีเ่กีย่วข้องทกุกลุ่มสามารถ

เข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบปฏิบัติของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานประจ�าปี 2561 259



และหน่วยงานก�ากับที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บนกรอบของหลักพื้นฐานของจรรยาบรรณ นักลงทุน

สัมพันธ์

14. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์ 

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดท�าและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง

การด�าเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่าย

บริหารเป็น ผู้น�าเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่าง 

เต็มที่ เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธาน

กรรมการบริหารให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้พิจารณาก�าหนด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ 

ฝ่ายบริหาร โดยก�าหนดทบทวนเป็นประจ�าทุกปี 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และตามมติ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์

และพันธกิจขององค์กร โดยได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นฉบับปัจจุบัน ดังนี้ 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นน�า

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1) ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท่ีได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความส�าคัญ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2) ด้านการขาย

จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจ�าหน่าย 

รวมถึงการให้บริการที่ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

3) ด้านเทคโนโลยี

พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและลดต้นทุน

รายงานประจ�าปี 2561260



4) ด้านผลตอบแทน

สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

5) ด้านบุคลากร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

6) ด้านการจัดการ

จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

22.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษทัฯ ก�าหนดและแต่งตัง้ให้มคีณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

จ�านวน 3 ท่าน และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไม่เกินคราวละ 3 ปี 

โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. ดร.จงรัก ระรวยทรง 1) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี 1) 2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4. นายธเนศศิริ ฝากมิตร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ 1) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

 2) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่จบการศึกษาทางด้านบัญชี
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ�านาจด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ

สอบ 

2. ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ�าเป็นในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่

จ�าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบส�าเร็จ

ลุล่วงด้วยดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้า

ที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ  

รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและรายประจ�าปี

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม

และ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผู้ตรวจสอบ

ภายใน และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บั

ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  

โยกย้าย เลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรววจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั

การตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียง

พอของทรพัยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูส้อบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของบคุลากร

ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบรษัิทฯ รวมทัง้การเลกิจ้าง และก�าหนดให้คณะ

กรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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(5) พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

(6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

พิจารณาผลการสอบทานการทุจริต และเป็นช่องทางหน่ึงของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียน

การกระท�าทุจริต รวมท้ังส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้าง

ระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ 

(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนด 

แนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

(8) พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจ�า

ทุกปี

(9) จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ 

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที่

ตามกฎบัตรฯ

- จ�านวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน รวมท้ังการรับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่ง 

ในแต่ละท่าน
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- รายงานอื่นใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

(10) ด�าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่พบพฤติการณ์ 

อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

ได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จากผู้สอบบัญชี 

(11) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา

วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธรุกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ในรายงาน

ที่ส�าคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์

ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การด�ารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ี

ส�าคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายบัญชี เพื่อน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติออกงบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

(2) พจิารณาทบทวนรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการทีเ่กีย่วโยง

กันของบริษัทฯ เป็นต้น

(3) พิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) 

(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมิน
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ผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระ

(5) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ 

และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

(6) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน 

(7) พจิารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีว่าได้มีการวางแผนเพือ่ทบทวนวธิกีารและ

การควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนโครงการรักษาความปลอดภัย 

(8) สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงที่ส�าคัญ 

ของบริษัทฯ

(9) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

(10) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความ 

รับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(13) ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(14) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในตามความจ�าเป็น 

หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ นี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงรับผิดชอบในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ส�าหรับกรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะมคีวามเป็นอสิระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
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(1) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทั

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือ

หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืน

ประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย 

ล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ 

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการหรอืทีป่รกึษาของ

ส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ

รายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีมี่นยั หรอืผู้มีอ�านาจควบคุม

ของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อ

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวม

ถงึพฤตกิรรมอืน่ท�านองเดยีวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่

ร้อยละสามของสนิทรัพย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า 

ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกัน
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(5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักับกจิการของบรษัิทฯ หรือ 

บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้น

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ 

 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9)  

แล้ว กรรมการอสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของ 

บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

2) คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่

ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. ดร.จงรัก ระรวยทรง ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

(กรรมการอิสระ)

2. นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

4. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดขอบข่ายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีไว้ ดังนี้ 

1. ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด�าเนินงานอื่นใด 

ที่เก่ียวเนื่องต่อการก�ากับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ก�ากับดูแลและติดตาม เพื่อให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง  

ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีการด�าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่

ก�าหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ ีมาตรการและแนวปฏบิตัต่ิอต้านการคอร์รปัชัน่ จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธรุกจิ 

โดยให้การปฏิบัติพัฒนาขึ้นเป็นล�าดับอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

3. ทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนว

ปฏบิตัขิองสากลปฏบิตั ิและเสนอแนะเพือ่แก้ไขปรับปรงุตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บริษัท

4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ในเรื่องเกี่ยวกับ 

กฎเกณฑ์ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติ

ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารใน

เร่ืองที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นท่ีรับทราบและเข้าใจไปยังคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

รายงานประจ�าปี 2561268



6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจัดอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการ 

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาปรบัปรงุ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนด

แนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี

9. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้รับจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ 

(2) รายงานอื่นใดท่ีคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

(3) จ�านวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจาก

การด�ารงต�าแหน่งใน แต่ละท่าน

10. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจาก 

ที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่

เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร รวมจ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
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รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(กรรมการอิสระ) 

2. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) 

4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดขอบข่ายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

1. ก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อ

ใช ้เป ็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

2. ก�ากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร

ตลอดจนระดับโครงการ โดยค�านึงถึงความเส่ียงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน 

วิเคราะห์ และ ตัดสินใจ เพื่อให้ม่ันใจว่ามีกระบวนการบริหารความเส่ียงได้ครอบคลุมทุก 

ขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ

3. ทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับ

แนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อ 

คณะกรรมการบริษัท

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาปรบัปรงุ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนด

แนวนโยบาย ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

6. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 

ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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(1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรฯ

(2) รายงานอ่ืนใดทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

(3) จ�านวนคร้ังของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทนจากการ

ด�ารงต�าแหน่งใน แต่ละท่าน

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่

ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระและผู้บริหาร รวมจ�านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายธรากร อังภูเบศวร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

2. นายเดชา ชูลิกรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3. นายหทัย อู่ไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ)

4. นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานุการฯ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดขอบข่ายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนไว้ ดังนี้ 
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1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน โปร่งใส และสอดคล้อง

กบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่น�าเสนอในทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ หรอื คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ

2. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการก�าหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

และ ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่เหมาะสมกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัทฯ

3. พจิารณาทบทวนโครงสร้าง หลกัเกณฑ์ต่างๆ เกีย่วกบัการสรรหาและค่าตอบแทน ให้เหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4. พิจารณาและน�าเสนอแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ 

ผู้จัดการ ขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งให ้

ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาปรับปรงุ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือทราบและใช้เป็น

ข้อมูลในการก�าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจ�าทุกปี

7. จดัท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทน

(1) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนได้

รับจาก การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผู้ถือหุ้นและ 

ผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ด้รบัมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) จ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการ

เข้าร่วมประชมุของกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทัง้การ

รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละท่าน
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8. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนอาจขอความเหน็ทีเ่ป็น

อิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารซึง่ประกอบด้วยกรรมการและผู้บรหิาร รวมจ�านวน 

5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร

2. ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริหาร

3. นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริหาร

4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริหาร

5. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริหาร

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดขอบข่ายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ไว้ ดังนี้ 

1. ก�าหนดระเบยีบนโยบาย แนวปฏบิตั ิกรอบการด�าเนนิงาน เป้าหมาย แผนธรุกจิ โครงสร้างการ

บริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อ�านาจหน้าที่ อ�านาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับดูแล 

ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น 

2. ก�าหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และ 

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
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3. พจิารณากลัน่กรอง เหน็ชอบ หรอือนมุตั ิการด�าเนนิกจิการงานทีส่�าคัญอันเป็นปกตธิรุะทางการ

ค้าและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยท่ัวไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอ�านาจที่สามารถ

กระท�าได้

4. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณาให้ความเหน็ชอบโครงสร้างต�าแหน่งและโครงสร้างเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทน

อื่น ๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป

6. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจ�าปี ก�ากับดูแลและติดตาม 

ผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม

8. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การเข้าลงทุน และ/หรือ การเข้าร่วมประมูลงาน  

ในโครงการ ใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าด�าเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการท�า

นติกิรรมทีเ่ก่ียวข้องกับ เรือ่งดงักล่าวจนเสรจ็การ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอ�านาจทีส่ามารถ

กระท�าได้

9. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติการเข้าร่วมทุนกับบุคคล นิติบุคคล และ/หรือ  

คณะบุคคลใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการ

ท�านิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ เรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกรอบของอ�านาจ 

ที่สามารถกระท�าได้

10. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติ การแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งผู้เช่ียวชาญ

ภายนอก เพื่อให้ความเห็นและด�าเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของ 

บริษัทฯ

11. คณะกรรมการบรหิารสามารถมอบอ�านาจและแต่งตัง้ให้คณะท�างานพเิศษ คณะบคุคล ผู้บรหิาร 

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปด�าเนินการแทนในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่  

คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

12. การมอบอ�านาจช่วงให้คณะบริหารงาน คณะท�างานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใด

บคุคลหนึง่ มอี�านาจในการด�าเนนิการในเรือ่งใด ๆ  นัน้ ต้องไม่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่กีย่วโยง

กนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีม่ส่ีวนได้เสยี ตามทีก่�าหนด

ในข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายระเบียบปฎิบัติ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับ 
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ตลาดทนุ ซึง่การอนมุตัริายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอื ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ เพือ่พจิารณาและอนมุตัริายการดงักล่าวตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 

หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก�าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นลกัษณะการด�าเนนิธรุกรรม

การค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาอนุมัติไว้

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดแนว

นโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

14. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  

ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารเป็นประจ�าทุกปี 

(1) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริหารได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตรฯ

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ  

ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

(3) จ�านวนครั้งของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริหาร แต่ละท่าน รวมทั้งการรับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งใน 

แต่ละท่าน 

15. ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารอาจขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาวชิาชพี

อื่นใดเมื่อเห็นว่าจ�าเป็นก็ได้ ทั้งนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

16. ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและจ�าเป็น โดยจะ

มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะอนกุรรมการแต่ละชดุไว้อย่างชดัเจน เพ่ือท�าหน้าทีเ่ฉพาะในเรือ่งทีต้่องการ

การดูแลอย่างใกล้ชิด ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพของคณะกรรมการเนื่องจากคณะอนุกรรมการสามารถเข้าถึง

ประเด็นที่พิจารณาได้ใกล้ชิดกว่า
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22.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การเลือกคณะกรรมการบริษัท 

ในการคัดเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรษิทั จะคดัเลอืกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ 

และความน่าเชื่อถือ รวมท้ังเป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้อง

เป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายก�าหนด 

2. การเลอืกตัง้กรรมการโดยทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้นัน้ ให้ใช้วธิเีสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ดังนี้

2.1  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

2.2  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

2.3  บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

เท่าจ�านวน กรรมการท่ีจะพงึมหีรือจะพึงเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการ

เลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี  

ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนหนึ่ง 

ในสามของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่ง

ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป 

ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต�าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระ

นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ  

ซึ่งอาจก�าหนดเป็นจ�านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป 
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หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ก็ได้ และนอกจากน้ันให้ได้รับเบ้ียเล้ียง

และสวสัดกิารต่าง ๆ  ตามระเบยีบของบรษิทั ทัง้นีส้ทิธดิงักล่าวจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิอง

พนกังานหรอืลกูจ้างของบรษิทั ซึง่ได้รบัเลอืกต้ังเป็นกรรมการในอันทีจ่ะได้รบัค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่

ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ

กรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน 

ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 

เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่า

วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นเข้ามาแทน โดยมตขิองคณะกรรมการดงักล่าวยงัประกอบ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ 

ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิ

ออกเสียง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลอืกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

เป็น ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซ่ึงจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจาก

คณะกรรมการอสิระของบรษิทั และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รบั

การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจ

สอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถท�าหน้า 

ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ อีกทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทาง

ด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท 
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การเลือกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในส่วนของการเลอืกคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น

ของบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการซึง่จะประกอบด้วยกรรมการอสิระทัง้คณะซ่ึงไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกบับรษิทั 

เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้ความเหน็และตรวจสอบบรษิทัด้วยความเป็นธรรมและ

โปร่งใส ก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ประสบการณ์ทางด้านการก�ากับดูแลกิจการ และ 

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการก�าหนดนโยบายและให้ค�าชี้แนะต่อบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

การเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหารและ 

ผูบ้รหิาร 2 ท่าน โดยกรรมการบรหิารจะเป็นผูท้ีท่ราบความเสีย่งในองค์กรเป็นอย่างดี ส�าหรบักรรมการอสิระ

จะเป็นผูท้ีส่ามารถให้ค�าชีแ้นะในรปูแบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นสากลต่อองค์กร ก�าหนดให้คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการบริหารความเส่ียง จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้

ในธรุกจิของบรษัิท ทกัษะความเชีย่วชาญในด้านการบญัชแีละการเงนิ มคีวามเชีย่วชาญในการก�าหนดนโยบาย

และให้ค�าชี้แนะต่อบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือ 

ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ของบริษทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการซึง่จะประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 ท่าน และผู้บรหิาร 

1 ท่าน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานส�านักบริหารที่ดูแลด้านงานทรัพยากรบุคคล ก�าหนด

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ

กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ด�ารงต�าแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผล

ตอบแทน จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย 

ความเชีย่วชาญในการก�าหนดโครงสร้างการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยบรษิทัฯ ได้มกีารใช้ฐานข้อมลู
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จากบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประกอบการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล 

การเลือกคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งก�าหนดให้มีจ�านวน

ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ  

โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีเพือ่ให้ท�าหน้าทีดู่แลบรหิารกิจการของ

บริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับ

ผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

 ทัง้นี ้การเลอืกสรรคณะกรรมการทุกชุด บรษัิทฯ จะพจิารณาจากกรรมการทีไ่ด้รบัการคดัเลือกจาก

ผูท้รงคณุวฒุ ิและมคีณุสมบตัใินหลากหลายทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพะด้าน ความรอบรู้ในธรุกจิของ

บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับแนวนโยบาย ค�าแนะน�า และพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามหลักสากล 

“นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด” ถูกจัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและ

แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 

เหมาะสมตรงกับความต้องการและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งให้เกิดการ

บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ น�าพา บรษิทัฯ ให้เตบิโตก้าวหน้าและพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้กรรมการหรอื

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายในที่บริษัท 

ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้ง

1) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

 ก�าหนดคณุสมบตัใิห้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุ และมคีณุสมบตัทิีส่อดคล้อง

ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ 

2) คุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุด 

- มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มี 

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

- มีภาวะความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

- มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
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3) เป็นที่ยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้ง

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดียึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยก�าหนดขั้นตอนในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการ และ/หรือ  

ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุขององค์กร ตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุว้ในหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตัง้

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน น�าเสนอประวัติพร้อมคุณสมบัติดังกล่าวต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

4) หากต�าแหน่งท่ีสรรหาดังกล่าวเป็นต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ หรือ 

แต่งต้ังกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นั้น 

เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

 ทั้งนี้ ในกระบวนการสรรหาบริษัทฯ มีนโยบายในการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search 

Firm) หรอืฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่เพือ่เข้าสูก่ระบวนการพจิารณา

คัดเลือกและแต่งตั้ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยบริษัทฯ 

จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหาร

 คณะกรรมการก�าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ และนโยบาย 

ในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ โดยมี

กระบวนการสรรหาที่ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม 

และความเป็นผู้น�า และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู ้

มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ 
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 กรรมการผู ้จัดการ ได้รับมอบอ�านาจให้เป็นผู ้สรรหาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท ตามคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกที่ก�าหนดไว้ของบริษัท

22.4 การจัดท�ารายงานซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดให้บริษัทฯ จัดท�ารายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ขอ

งบรษิทัฯ รายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและคณะกรรมการบรษิทัทราบทกุครัง้เมือ่

มีการประชุม โดยก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ และก�าหนดไว้ใน 

“นโยบายเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ” และ “นโยบายเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้รับทราบถึงการ

แนวปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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22.4 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 

ล�าดับที่
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง

(A)
ความสัมพันธ์

ประเภท

หลักทรัพย์

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ต้นปี1) 

 ปันผลหุ้นสามัญ : มติ AGM 

2561 
 จ�านวนหุ้นที่ซื้อระหว่างปี  จ�านวนหุ้นที่ขายระหว่างปี 

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ปลาย

ปี 2) 

 เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

 (หุ้น) 

 % ของหุ้น

ช�าระแล้ว 3) วันจ่ายปันผล

(มีเฉพาะ

ปันผลเงนิสด)

 จ�านวน 

 (มติ: ไม่มี

ปันผลหุ้น) 

 วันที่ซื้อหุ้น  จ�านวน  วันที่ขายหุ้น  จ�านวน 

1 นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท หุ้นสามัญ 309,592,726 15 พ.ค. 61  -  -  - 309,592,726  -  4.1732 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

309,592,726  -  -  - 309,592,726  -  4.1732 

2 ดร. ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ  1,728,400 15 พ.ค. 61  -  -  -  1,728,400  -  0.0233 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 1,728,400  -  -  -  1,728,400  -  0.0233 

3 ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

4 รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

5 นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ  2,858,333 15 พ.ค. 61  -  - (2,108,300)  750,033 -2,108,300  0.0101 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 2,858,333  -  - (2,108,300)  750,033 (2,108,300)  0.0101 
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ล�าดับที่
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง

(A)
ความสัมพันธ์

ประเภท

หลักทรัพย์

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ต้นปี1) 

 ปันผลหุ้นสามัญ : มติ AGM 

2561 
 จ�านวนหุ้นที่ซื้อระหว่างปี  จ�านวนหุ้นที่ขายระหว่างปี 

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ปลาย

ปี 2) 

 เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

 (หุ้น) 

 % ของหุ้น

ช�าระแล้ว 3) วันจ่ายปันผล

(มีเฉพาะ

ปันผลเงนิสด)

 จ�านวน 

 (มติ: ไม่มี

ปันผลหุ้น) 

 วันที่ซื้อหุ้น  จ�านวน  วันที่ขายหุ้น  จ�านวน 

6 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

7 ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  28,000,000 15 พ.ค. 61  -  -  -  28,000,000  -  0.3774 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  3,397,333 15 พ.ค. 61  -  -  -  3,397,333  -  0.0458 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 31,397,333  -  -  -  31,397,333  -  0.4232 

8 นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  359,328 15 พ.ค. 61  -  -  -  359,328  -  0.0048 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 359,328  -  -  -  359,328  -  0.0048 

9 นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

10 นายเฉลิมพล ศรีเจริญ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 
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ล�าดับที่
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง

(A)
ความสัมพันธ์

ประเภท

หลักทรัพย์

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ต้นปี1) 

 ปันผลหุ้นสามัญ : มติ AGM 

2561 
 จ�านวนหุ้นที่ซื้อระหว่างปี  จ�านวนหุ้นที่ขายระหว่างปี 

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ปลาย

ปี 2) 

 เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

 (หุ้น) 

 % ของหุ้น

ช�าระแล้ว 3) วันจ่ายปันผล

(มีเฉพาะ

ปันผลเงนิสด)

 จ�านวน 

 (มติ: ไม่มี

ปันผลหุ้น) 

 วันที่ซื้อหุ้น  จ�านวน  วันที่ขายหุ้น  จ�านวน 

11 ดร.พงษ์สกร ด�าเนิน ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  31,811,728 15 พ.ค. 61  -  -  -  31,811,728  -  0.4288 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  280,000 15 พ.ค. 61  -  -  -  280,000  -  0.0038 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 32,091,728  -  -  -  32,091,728  -  0.4326 

12 นายชัยศิริ วัฒนชาญญรงค์ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

13 นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ ผู้บริหารระดับสูง / เลขานุการคณะ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

14 นายธ�ารงค์ จันทรไกรทอง ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 

15 นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง ผู้บริหารระดับสูง / เลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 
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ล�าดับที่
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง

(A)
ความสัมพันธ์

ประเภท

หลักทรัพย์

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ต้นปี1) 

 ปันผลหุ้นสามัญ : มติ AGM 

2561 
 จ�านวนหุ้นที่ซื้อระหว่างปี  จ�านวนหุ้นที่ขายระหว่างปี 

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ปลาย

ปี 2) 

 เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

 (หุ้น) 

 % ของหุ้น

ช�าระแล้ว 3) วันจ่ายปันผล

(มีเฉพาะ

ปันผลเงนิสด)

 จ�านวน 

 (มติ: ไม่มี

ปันผลหุ้น) 

 วันที่ซื้อหุ้น  จ�านวน  วันที่ขายหุ้น  จ�านวน 

16 ดร. ไพโรจน์ ภานุกาญจน์ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

17 นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

18 นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

19 นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง ผู้บริหารระดับสูง / เลขานุการบริษัท หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

20 นางสาวศุทธิรัตน์ ตั้งนรกุล ผู้บริหาร หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 
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ล�าดับที่
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง

(A)
ความสัมพันธ์

ประเภท

หลักทรัพย์

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ต้นปี1) 

 ปันผลหุ้นสามัญ : มติ AGM 

2561 
 จ�านวนหุ้นที่ซื้อระหว่างปี  จ�านวนหุ้นที่ขายระหว่างปี 

 จ�านวนหุ้นที่

ถือ ณ ปลาย

ปี 2) 

 เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) 

 (หุ้น) 

 % ของหุ้น

ช�าระแล้ว 3) วันจ่ายปันผล

(มีเฉพาะ

ปันผลเงนิสด)

 จ�านวน 

 (มติ: ไม่มี

ปันผลหุ้น) 

 วันที่ซื้อหุ้น  จ�านวน  วันที่ขายหุ้น  จ�านวน 

21 นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้บริหาร / เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

คู่สมรส หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

หมายเหตุ 

 1) หุ้นสามัญ ณ วันปิด XO วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 2) หุ้นสามัญ ณ วันปิด XO วันที่ 21 ธันวาคม 2561

 3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,854,655,373 บาท และมีหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,418,621,493 หุ้น

 A กรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2557-2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีประจ�าปี และ   ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส และค่าบริการอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2561 1,700,000.00

ปี 2560 1,480,000.00

ปี 2559 1,100,000.00

ปี 2558 940,000.00

ปี 2557 892,000.00



ทัง้นีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกับผูส้อบบญัชแีละส�านกังานสอบบญัชสี�าหรบัปี 2561 คอื บรษิทั 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่

มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง 

มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ก�าหนด ซ่ึงผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 

2.  ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)

บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ๆ อาทิ ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้าเล่มเอกสาร  

ค่ายืนยันยอด และค่าส่งเอกสาร รวมเป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 413,355.00 บาท ซ่ึงได้ช�าระภายในปี 2561 

เรียบร้อยแล้ว

21.4  การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องอื่น ๆ

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดวาระแจ้งเพือ่ทราบจากประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ เสนอ

รายงานความคืบหน้าของการท�างานของคณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นราย

ไตรมาส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและด�าเนินไปตามครรลอง

ของหลักธรรมาภิบาล 

 บริษัทฯ มุง่ม่ันในการน�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีปสูก่ารด�าเนนิการในภาคปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กร

อย่างเป็นรูปธรรมโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการ (Good Corporate  

Governance “CGR”) ในระดับคะแนนดีเลิศ 91.5 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ได้รับในปี 2560 

ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน อีกท้ังในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561  ในระดับดีเย่ียม 96 คะแนน เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 

2560 ในระดับคะแนนดีเยี่ยม 97.5

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติแบบสมัครใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้าน

จริยธรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมไทยโดยรวม โดยใน  

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ได้ประเมนิบรษิทัฯ และมมีตใิห้การรบัรองบรษิทัฯ เข้าเป็นสมาชกิ
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ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action  

Coalition Against Corruption: CAC) ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี (จนถึงวันที่ 18 

สงิหาคม 2563) บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิการก�าหนดแนวทางการปฏบิตับินหลักการดงักล่าวทัว่ทัง้องค์กร ซึง่สะท้อน

ให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่

จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างยั่งยืน

อกีทัง้ ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จดัท�าแผนงานเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบั

บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Code for Listed Companies “CG Code”) ตาม

แนวทางข้อเสนอแนะจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้น�าเข้าสู่ท่ี

ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท เพื่อก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็น

รปูธรรม และพฒันาอย่างต่อเนือ่งต่อไป โดยหลกัการและแผนงานดงักล่าวได้ผ่านการรบัทราบ ทบทวน และ

พิจารณาจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2561 อย่างต่อเนื่อง
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รายงาน
การควบคุมภายใน
และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

23.

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงและมีหน้าที่รับผิดชอบ

โดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ

ของบรษัิทฯ ให้ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลเุป้าหมาย โดยได้ก�าหนดนโยบายและกรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ โดยก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ

ภายในบริษัทฯ ก�าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยง ระบบการรายงาน และกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน มีหน้าทีค่วามรบัผิดชอบการสอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน ทีฝ่่ายบรหิาร

จัดให้มีข้ึน รวมทั้งการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่าง

แท้จริง ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีป่ระเมนิความเส่ียงและประเมนิกจิกรรมควบคมุในระดบัปฏบิตักิาร

ภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเส่ียงโดยรายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย 

คณะกรรมการได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด เป็นไปตามกรอบของ COSO 2013 (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
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จากผลการประเมินโดยรวม คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า ระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 

มคีวามเพียงพอและเหมาะสม มสีภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อระบบการควบคมุภายใน อนัเกดิจากโครงสร้างองค์กร

และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทฯ รวมถึง

การก�าหนดอ�านาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ) ไว้ส�าหรับแต่ละ

ระดับของการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร 

อย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการ

ตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิงานให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการ

หรอืผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ รวมถงึการท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการบรษิทัยงัได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และฝ่ายจัดการ 1 ท่าน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�าหนด

นโยบายและกรอบการด�าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Risk Management Framework) 

ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ COSO รวมถึงก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

และมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมายเพื่อใช้ปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งก�ากับดูแลและประเมินความเสี่ยงของ

กจิกรรมต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ ให้เกดิการปฏบิตังิานทีโ่ปร่งใส เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสียและผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

ทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจในแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารก�าหนดไว้ได้รับการ

ปฏิบัติตาม บริษัทฯ จึงก�าหนดดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI: Key Performance Indicator) ให้กับ

ทุกสายงาน โดยติดตามเปรียบเทียบผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ความแตกต่าง และก�าหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบและประเมิน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในด้านต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ เมือ่พบข้อบกพร่องหรอืสิง่ทีค่วรปรบัปรุงของระบบการควบคมุภายใน จะรายงาน

ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เก่ียวข้องและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารก�าหนดแนวทางการ

แก้ไขและด�าเนนิการ รวมถงึการจดัให้มช่ีองทางการร้องเรยีนและการแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการทจุรติ

จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
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ทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองและเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหา 

ข้อเท็จจริงและด�าเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้ 

 มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ สายงานตรวจ

สอบภายใน ให้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั และด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยนายธเนศศิริ ฝากมิตร มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public  

Accountant: CPA) และมีประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน24.

24.1 สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

• รายการระหว่าง GUNKUL กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เกิดขึ้นตามการด�าเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ GUNKUL มีสัดส่วนการถือครองหุ้นของ 

บริษัทย่อยและ บริษัทร่วม ดังนี้ 

ประเภทบรษิทั
ลงทนุ 4)

สดัส่วนการถอืครองหุน้ในบรษิทัย่อย/บริษัทร่วม 1) 

GUNKUL ถือหุน้ทางตรง 2) GUNKUL ถือหุน้ทางอ้อม 2)

100% 100% 99.99% 99.97% 99.94% 74.90% 70.00% 67.00% 51.00% 48.98% 40.00% 25.01% 100% 99.99% 74.90% 67.00% 51.00%

บรษิทัย่อย GK Sendai GIM GKA, GKP GTRC GBE GOB IAE ECO BMPS GIS GSP-1 OGA 3) RNS GKMCP-1

GK Kimitsu GMP GSP-2 OGB 3)

GD Utsunomiya KNP, WED FAM FEC OGD

GK Solar 13 GSP-3 3) OGE 3)

GNP, KWE GSP-4 3) OGW-A 3)

GSP-5 3) OGW-B 3)

NKP, BGP GSP-6 3)

SGSE, SES

GSR-1, GSC

GPD, GES

GSP

บรษิทัร่วม/การร่วมค้า Kenyir GCPG GPS WHA GSR-1

SWE 3) WHA GSR-3

WHA GSR-6

WHA GSR-17



1) ชื่อเต็มของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทร่วมค้า ระบุใน ข้อ 15 “ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น”

2) GUNKUL ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทดังต่อไปนี้

- GUNKUL ถือหุ้นใน GIM สัดส่วน 100% / GIM ถือหุ้นใน GIS สัดส่วน 100% / GIS ถือหุ้นใน GMP 

100%

- GUNKUL ถือหุ้นใน GSP สัดส่วน 99.99% / GSP ถือหุ้นใน GSP-1 GSP-2 GSP-3 GSP-4 GSP-5 และ 

GSP-6 สัดส่วน 99.99%

- GUNKUL ถือหุ้นใน GPD สัดส่วน 99.99% / GPD ถือหุ้นใน FEC สัดส่วน 99.99%

- GUNKUL ถือหุ้นใน GOB สัดส่วน 74.90% / GOB ถือหุ้นใน OGA OGB OGD OGE OGW-A และ 

OGW-B สัดส่วน 99.99%

- GUNKUL ถือหุ้นใน IAE สัดส่วน 67.00% / IAE ถือหุ้นใน RNS สัดส่วน 99.99%

3) GSP-3 - GSP-6 และ OGB OGW-A OGW-B และ SWE จดทะเบียนเลิกกิจการและช�าระบัญชีเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว / OGA OGE จดทะเบียนเลิกกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอจดช�าระบัญชี

4) GUNKUL ลงทุนในบริษัทที่ระบุข้างต้นผ่าน GIM

•   ดังน้ัน การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้นไว้เป็นเหตุให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไปในอนาคต

24.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

• รายการซือ้ขายสนิค้าต่าง ๆ  ดังกล่าวก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ มคีวาม

สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

• การเช่าหรอืให้เช่าพืน้ทีร่ะหว่างบรษิทัฯ และบริษทัย่อย กบั บคุคลทีเ่กีย่วข้องกนั บรษิทัฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�าสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดย 

ผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าส�าหรับที่ดินและอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการของ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่ากับ

บุคคลภายนอก มีความสมเหตุสมผลและเกิดขึ้นตามความจ�าเป็น

• การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจัดการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม  

กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�าสัญญาด้วยอัตราราคาที่ตกลงร่วมกัน เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อการด�าเนินงานของ บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและมีความสมเหตุสมผล

• กลุม่บริษทัฯ ได้ท�าสญัญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนกบับรษิทัทีเ่กีย่วข้อง

กนัด้วยราคายตุธิรรมสมเหตสุมผล สามารถเทยีบเคยีงราคาด้วยการเปรยีบเทยีบราคากบัผูข้าย
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รายอื่น และ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ซึง่ในกรณทีีร่ายการดงักล่าวถกูพจิารณาว่าไม่เป็น “ธรุกจิปกต”ิ ของกลุม่บรษิทัฯ (ดรูายละเอยีด

ใน “คูม่อืบรษิทัจดทะเบยีน” หวัข้อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั) และมขีนาดรายการมากกว่า 1 ล้าน

บาท หรือ มากกว่า 0.03% ของ NTA บริษัทฯ จะต้องด�าเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าท�ารายการ (ขึ้นอยู่กับขนาดรายการ)

• กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ระหว่างกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และตกลงร่วมกัน

• การซือ้สนิทรพัย์จากบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ กบั บคุคลทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ามาใช้งานในบรษิทัฯ 

และกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจ�าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อ

ทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก

• การกูย้มืเงินระหว่างกันดงักล่าวมกีารคดิอตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราทีกู่จ้ากสถาบันการเงนิ 

ซึ่งเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีใช้ในการกู้ยืมระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องทุก

บริษทั โดยอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวโดยเฉลีย่แล้วเป็นอตัราดอกเบีย้ทีใ่กล้เคยีงกับเงนิกูจ้ากสถาบนั

การเงิน ซึ่งรายการกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจ�าเป็น มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
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วงเงินสินเชื่อและหลักประกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เป็นวงเงินกู้รวมทั้งสิ้น 6,591.64 ล้านบาท และ 265.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทวงเงิน
วงเงิน 

(ล้านบาท) 

วงเงิน 

(ล้านเหรียญ 

 ดอลลาร์สหรัฐ) 

 จ�านวนวงเงินที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทในเครือ ใช้วงเงินร่วมได้ (ล้านบาท) 

 GKA  GKP  KNP  WED  GNP  NK  GPD GES  RNS  GCPG  GPS  FEC 

1. วงเงินเบิกเกินบัญชี  34.00  -  1.00  1.00  1.00  -  -  -  1.00  1.00  -  -  -  2.00 

2. วงเงินหนังสือค�้าประกัน  567.14  -  180.00  -  50.00  -  -  -  -  -  1.21  -  -  - 

3. วงเงินหนังสือค�้าประกัน และ วงเงินเล็ตเตอร์

ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท (Multi) *

 1,245.00  15.00  190.00  190.00  193.15  -  12.00  -  213.92  190.00  -  0.45  -  - 

4. วงเงินหนังสือค�้าประกัน และ วงเงินเล็ตเตอร์

ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท/ วงเงินกู้ระยะสั้น (Multi) *

 1,500.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5. วงเงินเล็ตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสรีซีท  790.00  -  80.00  170.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6. วงเงินกู้ระยะสั้น  450.00  20.00  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

7. วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  2,005.50  230.00  25.00  29.00  20.00  -  -  -  20.00  20.00  -  -  -  - 

รวม  6,591.64  265.00  476.00  390.00  264.15  -  12.00  -  234.92  211.00  1.21  0.45  -  2.00 

* เป็นวงเงินประเภท Multi ที่ได้รับจากธนาคารหลายแห่ง บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือ บริษัทในเครือ สามารถใช้วงเงินร่วมได้ โดยขออนุมัติต่อธนาคารเป็นคราว ๆ ไป บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการเงินขององค์กร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ



 

ประเภทวงเงิน  วงเงิน (ล้านบาท) 

1. บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด  3,675.00 

2. บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด  4,080.00 

3. บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด  4,455.00 

4. บริษัท โคราช วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด  3,048.75 

5. บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด  48.00 

6. บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด  2,276.10 

7. บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด  2,200.00 

8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จ�ากัด  33.00 

9. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จ�ากัด  42.43 

10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จ�ากัด  42.43 

11. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จ�ากัด  46.91 

รวม  19,947.62 

ซึง่วงเงนิทัง้หมดนัน้ค�า้ประกนัโดยสทิธเิรยีกร้องในบญัชเีงนิฝาก สทิธเิรยีกร้องในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

และสญัญาทีเ่กีย่วข้องการจดจ�านองทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง การจ�าน�า/จ�านองเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ และการ

จ�าน�าใบหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการค�้า

ประกันโดยการน�าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าววางค�้าประกันไว้

รายงานประจ�าปี 2561296
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24.3 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 

Gunkul International (Mauritius) GIM ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GIM ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

Gunkul Investment (Sigapore) Pte. Ltd. GIS ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GIM เป็นผู้ถือหุ้นของ GIS ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Ple, Ltd. GMP ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GIS เป็นผู้ถือหุ้นของ GMP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100

Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha GK Sendai ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Sendai รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha GK Kimitsu ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GIM และ BGP ลงทุนใน GK Kimitsu รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00

GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha GD Utsunomiya ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย GIM และ BGP ลงทุนใน GD Utsunomiya รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00

East Japan Solar 13 Godo Kaisha GK ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Solar 13 เพื่อจ�าหน่าย GIM และ BGP ลงทุนใน GK Solar 13 รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100.00

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด GKA ผลิตอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�าหรับระบบไฟฟ้า - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GKA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005

- GKA มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน



รายงานประจ�าปี 2561298

บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด GKP ผลิตอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�าหรับระบบไฟฟ้า - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- GKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001

- GKP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณอารีวรรณ เฉลิมแดน

บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จ�ากัด KNP จ�าหน่ายอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส�าหรับระบบไฟฟ้า - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- KNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002

- KNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด WED ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WED ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- WED มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน 

WED ร้อยละ 0.00001

- WED มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์

และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 

- WED มีกรรมการร่วมกันกับ GCPG และ GPS ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด GNP ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GNP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- GNP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

ซึ่งถือหุ้นใน GNP ท่านละร้อยละ 0.00001

- GNP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด KWE ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ KWE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- KWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

ซึ่งถือหุ้นใน KWE ท่านละร้อยละ 0.00001 

- KWE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด GSP ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- GSP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ซึ่งถือหุ้นใน GSP ร้อยละ 0.00001

- GSP มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากัด GSP-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-1 ผ่าน GSP

- GSP-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSP-1 ร้อยละ 0.0001

- GSP-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด GSP-2 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-2 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-2 ผ่าน GSP

- GSP-2 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSP-2 ร้อยละ 0.0001

- GSP-2 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จ�ากัด GSP-3 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-3 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-3 ผ่าน GSP

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 18 กรกฎาคม 2561 - GSP-3 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จ�ากัด GSP-4 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-4 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-4 ผ่าน GSP

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 18 กรกฎาคม 2561 - GSP-4 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ�ากัด GSP-5 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-5 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-5 ผ่าน GSP

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 18 กรกฎาคม 2561 - GSP-5 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จ�ากัด GSP-6 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GSP เป็นผู้ถือหุ้นของ GSP-6 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-6 ผ่าน GSP

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 6 มิถุนายน 2561 - GSP-6 มผีูถื้อหุน้ร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ซึง่ถอืหุน้ใน GSP-6 ร้อยละ 0.0001 

- GSP-6 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด BGP ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BGP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด SGSE ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SGSE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- SGSE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.0002

- SGSE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด SES ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- SES มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณสมบูรณ์ 

เอื้ออัชฌาสัย

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด GSR-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- GSR-1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSR-1 ร้อยละ 0.0005

- GSR-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด GSC ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GSC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- GSC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001 และ  

คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001 

- GSC มกีรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ ์คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์และคณุสมบรูณ์ 

เอื้ออัชฌาสัย

- GSC มีกรรมการร่วมกันกับ GNP ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด GPD รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- GPD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.0002

- GPD มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด NKP ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้น NKP ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- NKP มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน NKP ร้อยละ 0.0038

- NKP มกีรรมการร่วมกันกับ GUNKUL และ GPS ได้แก่ คณุโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ ์และคณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสัย 

- NKP มีกรรมการร่วมกันกับ GCPG ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และคุณพงษ์สกร ด�าเนิน 

บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด GES ผลิตหลอดไฟฟ้า LED ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ชื่อเดิม บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จ�ากัด เพื่อจ�าหน่าย และรับเหมาติดตั้ง

อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน

- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

จดเปลี่ยนแปลง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) - GES มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GES ร้อยละ 0.0001

- GES มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ซึ่งถือหุ้นใน GES ร้อยละ 0.0001

- GES มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด FEC รับเหมาก่อสร้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(GPD เข้าซื้อหุ้น 3 กรกฎาคม 2561) - GPD เป็นผู้ถือหุ้นของ FEC ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน FEC ผ่าน GPD

- FEC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GPD ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์, คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ซึ่งถือหุ้นใน FEC 

ร้อยละ 0.00001

- FEC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์, คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

- FEC มีกรรมการร่วมกันกับ GPD ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์, คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97

บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด GTRC บริการทางการศึกษา การจัดการ

สัมมนา การจัดการผึกอบรม ฯลฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(ชื่อเดิม บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จ�ากัด - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GTRC ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

จดเปลี่ยนแปลง 16 มีนาคม 2560) - GTRC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ถือหุ้นใน GTRC ร้อยละ 0.01

- GTRC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94

บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด GBE ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GBE ในสัดส่วนร้อยละ 99.94

- GBE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ซึ่งถือหุ้นใน GBE ร้อยละ 0.02

- GBE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90

บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด GOB ลงทุนในบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้า

เพื่อจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GOB ในสัดส่วนร้อยละ 74.90

- GOB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน GOB ร้อยละ 0.0003 

- GOB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จ�ากัด OGA ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGA ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGA ผ่าน GOB

2. อยู่ระหว่างรอจดช�าระบัญชี - OGA มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGA ร้อยละ 0.0013 

- OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

- OGA มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ 

คุณพงษ์สกร ด�าเนิน 

บริษัท เอาท์โกรว์ บี จ�ากัด OGB ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGB ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGB ผ่าน GOB

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ธันวาคม 2561 - OGB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGB ร้อยละ 0.0013 

- OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

- OGB มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ  

คุณพงษ์สกร ด�าเนิน 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จ�ากัด OGD ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGD ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGD ผ่าน GOB

- OGD มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGD ร้อยละ 0.0013 

- OGD มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

- OGD มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ  

คุณพงษ์สกร ด�าเนิน

บริษัท เอาท์โกรว์ อี จ�ากัด OGE ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 26 มิถุนายน 2561 เพื่อจ�าหน่าย - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGE ผ่าน GOB

2. อยู่ระหว่างรอจดช�าระบัญชี - OGE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGE ร้อยละ 0.0013 

- OGE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

- OGE มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ  

คุณพงษ์สกร ด�าเนิน 

บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซัพพลาย เอ จ�ากัด OGW-A กิจการเกี่ยวเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 กับโรงไฟฟ้า - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGW-A ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGW-A ผ่าน GOB

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 26 กรกฎาคม 2561 - OGW-A มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGW-A ร้อยละ 0.0100 

- OGW-A มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

- OGW-A มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒ์ิ และ  

คุณพงษ์สกร ด�าเนิน 

บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซัพพลาย บี จ�ากัด OGW-B กิจการเกี่ยวเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 กับโรงไฟฟ้า - GOB เป็นผู้ถือหุ้นของ OGW-B ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGW-B ผ่าน GOB

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 18 กรกฎาคม 2561 - OGW-B มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณพงษ์สกร ด�าเนิน ซึ่งถือหุ้นใน OGW-B ร้อยละ 0.0100 

- OGW-B มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

- OGW-B มีกรรมการร่วมกันกับ GOB ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ  

คุณพงษ์สกร ด�าเนิน 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. Kenyir ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ Kenyir ในหุ้นสามัญสัดส่วนร้อยละ 49.00 และในหุ้นบุริมสิทธิสัดส่วน 

ร้อยละ 70.00

- Kenyir มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67.00

บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด IAE ลงทุนในบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้า

เพื่อจ�าหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ IAE ในสัดส่วนร้อยละ 67.00 

- IAE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด RNS ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - IAE เป็นผู้ถือหุ้นของ RNS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน RNS ผ่าน IAE

- RNS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ECO ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ ECO ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 

- ECO มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. GMCP-1 ลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GMP เป็นผู้ถือหุ้นของ GMCP-1 ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.98

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด BMPS ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ BMPS ในสัดส่วนร้อยละ 48.98

- BMPS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด GCPG ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GCPG ในสัดส่วนร้อยละ 51.00

- GCPG มีครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.00005

- GCPG มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย 

- เมือ่วันที ่28 กมุภาพนัธ์ 2558 GCPG ได้จ�าหน่ายหุน้ให้แก่บรษิทั ชบู ุอเีลค็ทรคิ พาวเวอร์ จ.ีบ.ี (“CHUBU”) 

ร้อยละ 40.00 โดย GUNKUL มีอ�านาจควบคุมร่วม

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จาก “บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน 

จ�ากัด (GPG)” เป็น “บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด (GCPG)”

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด GPS ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ GPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 

- GPS มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด SWE ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 19 มิถุนายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ SWE ในสัดส่วนร้อยละ 40.00

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 2 สิงหาคม 2560 - SWE มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน SWE ร้อยละ 0.01

- SWE มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย โดย 

GUNKUL มีอ�านาจควบคุมร่วม

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จ�ากัด WHA_GSR-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

- WHA_GSR-1 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จ�ากัด WHA_GSR-2 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-2 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-2 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จ�ากัด WHA_GSR-3 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

- WHA_GSR-3 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จ�ากัด WHA_GSR-4 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-4 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-4 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จ�ากัด WHA_GSR-5 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-5 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-5 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จ�ากัด WHA_GSR-6 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

- WHA_GSR-6 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จ�ากัด WHA_GSR-8 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-8 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-8 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จ�ากัด WHA_GSR-9 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-9 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-9 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จ�ากัด WHA_GSR-10 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-10 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-10 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จ�ากัด WHA_GSR-16 ผลิตกระแสไฟฟ้า ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 12 กันยายน 2560 เพื่อจ�าหน่าย - GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-16 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 12 ตุลาคม 2560 - WHA_GSR-16 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จ�ากัด WHA_GSR-17 ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- GUNKUL เป็นผู้ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัดส่วนร้อยละ 25.01

- WHA_GSR-17 มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กันกุล กรุ๊พ จ�ากัด GKG ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ - GKG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.97 

- GKG มีกลุ่มครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.73 

- GKG มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์, คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และนางสาว 

นฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ (จดทะเบียนเพิ่มกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2560)

บริษัท กุลนที จ�ากัด KNT เดินเรือระหว่างประเทศ

ในเขตทวีปเอเชีย

- KNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวศรีเจริญ ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยครอบครัว 

ศรีเจริญ ถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 98 

บริษัท กันกุลเทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จ�ากัด GKT ขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ - GKT มผีูถื้อหุน้ใหญ่ได้แก่ ครอบครวัด�ารงปิยวฒุิ ์ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ GKG โดยครอบครวัด�ารงปิยวฒุิถ์อื

หุ้น ใน GKT ร้อยละ 67.00

- GKT มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท กันกุล มารีนไลน์ จ�ากัด GKM หยุดประกอบธุรกิจ - GKM มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์ ซึ่งถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 

- GKM มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (2000) จ�ากัด GK2000 ให้เช่าทรัพย์สิน - GK2000 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG และ ครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 

- GK2000 มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท จี.เอ็ม. ซัพพลายแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ากัด GMS ให้เช่าทรัพย์สิน - GMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.00 

- GMS มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท สยามกันกุล พาวเวอร์ จ�ากัด SGP กิจการไฟฟ้า - SGP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 3 กรกฎาคม 2560 - SGP มีกรรมการร่วมกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 18 สิงหาคม 2560

บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ จ�ากัด SF กิจการไฟฟ้า - SF มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ GKG โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 

- SF มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นใน

สัดส่วน ร้อยละ 0.0001 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล 

ด�ารงปิยวุฒิ์ 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท แฮปปี้ กรีน 2558 จ�ากัด HPG ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ - HPG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94

- HPG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒื และคุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล 

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เทค-กรีน จ�ากัด TG ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ - TG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94

- TG มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นใน

สัดส่วน ร้อยละ 0.02 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บจก. ทองหล่อ 9 TL9 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - TL9 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99

(ชื่อเดิม บจก. ธนทรัพย์ 2558 จดเปลี่ยนแปลง วันที่ 9 ม.ค. 2560) - TL9 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 0.000625 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ  

คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จ�ากัด ETS ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ - ETS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94

- ETS มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล 

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท กันกุล เทค จ�ากัด GTC ทางด้านเทคโนโลยี - GTC ม ีGKG ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 และมคุีณสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถอืหุน้ในสดัส่วน ร้อยละ 0.005

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 3 กรกฎาคม 2560 - GTC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 18 สิงหาคม 2560

บริษัท นพกุล จ�ากัด NPK สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - NPK มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.00 และมีครอบครัวศรีเจิญ 

ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 18.00 

- NPK มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี JV-FEC

&SAC

รับเหมาก่อสร้าง - กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ เอสเอซี เป็นกิจการร่วมค้าซึ่งมี FEC เป็นหุ้นส่วน ประกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง

บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด Greenfield อสังหาริมทรัพย์ - Greenfield มีผู้ถือหุ้น คือ คุณคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์ เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท พี.เอ็ม. บิลดิ้ง กรุ๊ป จ�ากัด PMBG ให้เช่าทรัพย์สิน - PMBG มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ คุณฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย เป็นเครือญาติ กับ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด GMA สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-1 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-1 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 1 จ�ากัด GMA-1 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-1 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 4 ธันวาคม 2560

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 23 มกราคม 2561

- GMA-1 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จ�ากัด GMA-2 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-2 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-2 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จ�ากัด GMA-3 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-3 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-3 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จ�ากัด GMA-4 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-4 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-4 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ�ากัด GMA-5 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-5 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-5 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 6 จ�ากัด GMA-6 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-6 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 4 ธันวาคม 2560

2. จดทะเบียนช�าระบัญชี 23 มกราคม 2561

- GMA-6 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ,คุณโศภชา 

ด�ารงปิยวุฒิ์และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จ�ากัด GMA-7 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-7 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-7 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จ�ากัด GMA-8 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-6 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.02 

- GMA-6 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ , คุณโศภชา 

ด�ารงปิยวุฒิ์และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จ�ากัด GMA-9 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-9 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-9 มผีูถ้อืหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ ์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จ�ากัด GMA-10 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-10 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-10 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา  

ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จ�ากัด GMA-11 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-11 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-11 มีผูถ้อืหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ด�ารงปิยวฒุิ ์โดยถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 12 จ�ากัด GMA-12 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-12 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 0.000001 
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บริษัท ชื่อย่อ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จ�ากัด GMA-13 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-13 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณปวิช ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-13 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา  

ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จ�ากัด GMA-14 สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - GMA-6 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- GMA-6 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และคุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒ์ิ ,คุณโศภชา 

ด�ารงปิยวุฒิ์และ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัท ปราณบุรี บูเลอวาร์ด จ�ากัด PB สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ - PB มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

- PB มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 

และ มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และ คุณนฤชล  

ด�ารงปิยวุฒิ์ 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ - กรรมการ - คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และ ครอบครัว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 49.97 ใน GKG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 

GUNKUL และ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ GUNKUL 

คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ - กรรมการ - คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ เป็นภรรยาของ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และเป็นประธานกรรมการบริหาร (CEO) 

ของ GUNKUL

คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ - กรรมการ - คุณนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ และเป็นกรรมการของ GUNKUL

คุณปวิช ด�ารงปิยวุฒิ์ - บุตรคุณกัลกุล - คุณปวิช ด�ารงปิยวุฒิ์ เป็นบุตรของ คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ 

ด�ารงปิยวุฒิ์

คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ - กรรมการ - คุณเฉลิมพล ศรีเจริญ เป็นน้องชายของ คุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ และเป็นกรรมการของ GUNKUL
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24.4. สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 และปี 2561

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

(1) รายการขายสินค้าและให้บริการ

GUNKUL GKA ขายสินค้า  8.63  11.55 GUNKUL จ�าหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GKA เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

ขายทรัพย์สิน  0.08  - 

ลูกหนี้การค้า  0.95  - 

ลูกหนี้อื่น  0.02  0.49 

GKP ขายสินค้า  -  2.68 GUNKUL จ�าหน่ายวัตถุดิบประเภทชิ้นส่วนรอประกอบให้แก่ GKP เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

ขายทรัพย์สิน  0.01  - 

ลูกหนี้อื่น  0.88  - 

KNP ขายสินค้า  -  1.34 GUNKUL จ�าหน่ายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ KNP เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

ลูกหนี้การค้า  -  1.44 

ลูกหนี้อื่น  -  0.01 

GES ขายสินค้า  0.04  - GUNKUL ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GES (เดิม GLED) เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

 (เดิม GLED) ลูกหนี้การค้า  -  - 

GPD ขายสินค้า  126.02  2.41 GUNKUL ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  133.27  1.18 

ลูกหนี้อื่น  0.34  2.30 

RNS ขายสินค้า  3.89  0.97 GUNKUL ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ RNS เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  -  1.44 

รายได้ค่าบริการ (S&A)  5.04  5.04 GUNKUL ได้ท�าสัญญาบริการ (SERVICE AGREEMENT) กับ RNS เพื่อบริหารจัดการ โรงไฟฟ้า 11 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี  

เริม่ 1/1/2559 ถงึ 31/12/2563 มลูค่างานจ้างปีละ 5,040,000 บาท (ก่อน VAT) รวมมลูค่าทัง้หมดตลอดสญัญาทัง้ปี 25,200,000 บาท

ลูกหนี้อื่น  0.45  0.02 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

WED ขายสินค้า  -  0.01 GUNKUL ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ WED เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

GPS-5 ลูกหนี้อื่น  -  0.03 

KWE ลูกหนี้อื่น  -  0.02 

SES  รายได้จากการขาย  3.11  - 

ลูกหนี้การค้า  3.33  - 

ลูกหนี้อื่น 

(เงินทดรองจ่าย)

 0.04  - 

ECO  รายได้บรหิารจดัการ (การให้บริการ 

S&A)

 0.37  0.36 GUNKULได้ท�าสัญญาบริการ (SERVICE AGREEMENT) กับ ECO ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 1 มกราคม 

2565 มูลค่าตามสัญญา 1,949,876.00 บาท

ขายทรัพย์สิน  0.01  - 

ลูกหนี้การค้า  -  0.06 

ลูกหนี้อื่น  0.03  - 

NK รายได้ค่าบริการ O&M  1.58  1.58 GUNKUL ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ NK ระยะเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ถึง 

15 พฤศจิกายน 2561 ปีละ 1.50 ล้านบาท ไซต์บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ขนาด 0.94 MW มูลค่า 7.65 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า  0.21  - 

ลูกหนี้อื่น  -  0.16 

GPS รายได้ค่าบริการ O&M  0.51  9.10 GUNKUL ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GPS โรงไฟฟ้า 4 แห่งขนาด 6.5 MW x 4 แห่ง ไซค์ตา

ชีด ไซค์ตาสัง ไซค์ดงคอน และไซค์บึงสามพัน ระยะเวลา 5 ปี มูลค่ารวม 104.30 ล้านบาท

GNP ขายทรัพย์สิน  0.01  - 

BMPS ขายทรัพย์สิน  0.01  - 

FEC ขายสินค้า  4.16  10.48 GUNKUL ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ขายทรัพย์สิน  0.07  - 

ลูกหนี้การค้า  2.80  7.66 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GSC ขายสินค้า  3.00  - 

ลูกหนี้การค้า  3.20  - 

GCPG รายได้ค่าบริการ O&M  8.56  26.25 GUNKUL ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG โรงไฟฟ้า 4 แห่ง ระยะเวลา 5 ปี ไซต์วิเชียรบุรี

ขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์ศรีจุฬาขนาด 8 MW มูลค่า 40.80 ล้านบาท ไซค์เนินปอขนาด 4.5 MW มูลค่า 25.50 

ล้านบาท และไซค์บึงสามพัน ขนาด 3 MW มูลค่า 20.40 ล้านบาท

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า O&M  -  8.56 

รายได้ค่าบริการ S&A  5.11  4.91 GUNKUL ได้ท�าสัญญาค่าบริหารจัดการกับ GES ระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

อัตราค่าบริการ 375,000.00 บาทต่อเดือน 

ลูกหนี้การค้า  -  4.93 

ลูกหนี้อื่น  0.46  - 

ลูกหนี้เงินทดรอง  -  0.01 

GKT ขายทรัพย์สิน  0.03  0.01 ราคาตามบัญชี

ขายสินค้า  0.01  - 

ลูกหนี้อื่น  0.03  - 

KNT ขายสินค้า  -  0.04 GUNKUL ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ KNT เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  -  0.02 

GKA GKP ขายสินค้า  21.42  20.39 GKA ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GKP เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

ลูกหนี้การค้า  4.33  5.02 

GES ขายสินค้า  0.44  0.47 GKA ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GES (เดิม GLED) เพื่อใช้ในการด�าเนินงานด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

(เดิม GLED) ลูกหนี้การค้า  -  0.32 

GPD ขายสินค้า  0.36  1.00 GKA ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  -  0.69 

GNP ขายสินค้า  0.10  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

KWE ขายสินค้า  0.24  - 

FEC ขายสินค้า  21.43  37.03 GKA ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

รายได้อื่น  0.05  0.42 

ลูกหนี้การค้า  2.88  21.58 

GKP GES ขายสินค้า  0.07  0.89 GKP ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GES เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

 (เดิมGLED) ลูกหนี้การค้า  0.08  0.09 

GPD ขายสินค้า  14.11  1.15 GKP ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ GPD เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  -  1.23 

RNS ขายสินค้า  0.81  1.17 GKP ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ RNS เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  0.29  1.26 

FEC ขายสินค้า  0.33  0.01 GKP ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้แก่ FEC เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ลูกหนี้การค้า  -  0.01 

BMPS ขายสินค้า  0.08  - 

GPD GES ขายสินค้า  0.28  - 

WED ขายสินค้า  -  0.30  GPD ขายสินค้าส�าเร็จรูปให้กับ WED ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

KWE ขายสินค้า  0.03  - 

ECO รายได้ค่าบริการ O&M  2.50  2.50 GPD ได้ท�าสญัญาบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ ECO เป็นเวลา 5 ปี วนัเริม่สญัญาวนัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 

2565 รวมมูลค่าสัญญา 12,500,000 บาท

BMPS ลูกหนี้การค้า  -  0.05 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ BMPเป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง  

30 เมษายน 2565 รวมมูลค่าสัญญา 500,000 บาท

รายได้ค่าบริการ O&M  0.10  0.07 

รายได้รับล่วงหน้า O&M  0.03  0.03 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

SES รายได้ค่าก่อสร้าง  48.06  3.26 ตามสัญญาที่ตกลงกัน

ขายสินค้า  0.33  - 

ลูกหนี้การค้า  0.36  3.49 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 21.52 -

RNS รายได้ค่าบริการ O&M  56.22  54.63 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ RNS รวม 10 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 10 พฤศจิการยน 

2558 – 10 ตุลาคม 2563 รวมมูลค่าสัญญาทั้ง 10 ฉบับ คือ 259.09 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้า  2.81  - 

 ค่าบริการค้างรับ O&M  1.22  - 

รายได้รับล่วงหน้า O&M  4.01  1.86 

FEC ขายสินค้า  0.01  - 

GPS รายได้ค่าบริการ O&M  26.83  20.15 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ GPS เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญา เดือนมีนาคม 2560 – 31 ธันวาคม 

2564 รวมมูลค่าสัญญา 127,543,217.00 บาท

ลูกหนี้การค้า  1.59  1.19 

GCPG รายได้ค่าบริการ O&M  16.89  4.23 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) กับ GCPG เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง  

31 ธันวาคม 2564 รวมมูลค่าสัญญา 21,137,575 บาท

ลูกหนี้การค้า  3.42  - 

รายได้รับล่วงหน้า O&M  6.13  - 

WHA_GSR-1 รายได้ค่าบริการ O&M  0.57  0.55 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 

รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้า  0.05  0.05 

WHA_GSR-3 รายได้ค่าบริการ O&M  0.75  0.72 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 

รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้า  0.07  0.07 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

WHA_GSR-6 รายได้ค่าบริการ O&M  0.75  0.72 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 

รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้า  0.07  0.07 

WHA_GSR-17 รายได้ค่าบริการ O&M  0.90  0.87 GPD ได้ท�าสัญญาบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์โรงไฟฟ้า (O&M) กับ WHA_GSR-1 WHA_GSR-3 WHA_GSR-6 WHA_GSR-17 

รวม 5 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี วันเริ่มสัญญาวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 มูลค่าสัญญา 14.13 ล้านบาท 

ลูกหนี้การค้า  0.08  0.08 

GSC ขายสินค้า  1.71  - 

ลูกหนี้การค้า  1.83  - 

FEC RNS ลูกหนี้อื่น  9.42  - 

(2) รายการซื้อสินค้าและรับบริการ

GUNKUL GKA ซื้อสินค้า  276.81  255.93 GUNKUL ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GKA เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ซื้อทรัพย์สิน  0.03  - 

เจ้าหนี้การค้า  50.97  119.59 

GKP ซื้อสินค้า  244.55  149.90 GUNKUL ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GKP เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30% 

ซื้อทรัพย์สิน  0.01  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริการ  -  0.10 

เจ้าหนี้การค้า  127.69  58.51 

KNP ซื้อสินค้า  -  1.41 GUNKUL ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก KNP เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

ซื้อทรัพย์สิน  -  0.20 

เจ้าหนี้การค้า  -  1.51 

GES ซื้อสินค้า  0.37  2.11 GUNKUL ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GES (เดิม GLED) เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

(เดิม GLED) ซื้อทรัพย์สิน  0.04  - 

เจ้าหนี้การค้า  0.01  2.21 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GPD ต้นทุนงานก่อสร้าง  -  0.13 GUNKUL ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GPD เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

ซื้อสินค้า  0.02  - 

เจ้าหนี้อื่น  -  1.50 

RNS ซื้อทรัพย์สิน  -  0.97 GUNKUL ซื้อทรัพย์สินจาก RNS เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาตามบัญชี

เจ้าหนี้อื่น  -  0.99 

GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  1.16  0.16 

GPS-5 เจ้าหนี้อื่น  -  0.10 

FEC ค่าก่อสร้าง/บริการ  -  1.52 GUNKUL ได้ท�าสญัญาจ้างเหมา งานก่อสร้างสถานไีฟฟ้าและสาธารณปูโภคโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม ขนาด 60 เมกกะวัตต์ 

(Subplu1 : 8 MW, Subplu2 : 2 MW, Wayu : 50 MW ) ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มูลค่าตามสัญญา 340  

ล้านบาท

ซื้อทรัพย์สิน  0.10  - 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  1.76  2.36 

GKA GKP ซื้อสินค้า  1.01  1.35 GKA ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GKP เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

เจ้าหนี้การค้า  0.06  0.58 

GES ซื้อสินค้า  2.35  0.03 GKA ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GES (เดิมGLED) เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

 (เดิมGLED) ซื้อทรัพย์สิน  0.03  - 

เจ้าหนี้การค้า  0.92  - 

FEC ซื้อทรัพย์สิน  0.01  - 

เจ้าหนี้การค้า  -  8.92 

GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.78  - 

GKP GES ซื้อสินค้า  0.05  - 

(เดิมGLED) เจ้าหนี้การค้า  0.02  - 

GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.18  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

WED GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.01  - 

GPD FEC ซื้อสินค้าและบริการ  3.50  - 

ต้นทุนงานก่อสร้าง  4.96  45.19 

เจ้าหนี้การค้า  0.97  39.20 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  0.17  - 

GES ซื้อสินค้า  0.50  1.93 GPD ซื้อสินค้าส�าเร็จรูปจาก GES เพื่อใช้ในการด�าเนินการ ด้วยราคาทุนบวกก�าไร 5-30%

(เดิม GLED)  เจ้าหนี้การค้า  -  0.84 

GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  3.22  - 

RNS FEC ซื้อสินค้าและบริการ  10.02  - RNS ได้จ้างเหมาเพ่ิมเติมงานระบบป้องกันน�้าท่วม งานติดตั้งสถานีสูบ งานทดสอบโยธาและสาธารูปโภค และระบบสายส่ง 

115kV กับ FEC มูลค่าสัญญา 93.12 ล้านบาท

เจ้าหนี้ประกันผลงาน  -  6.04 

KWE FEC ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ค่าสายส่ง)  -  255.55 KWE ได้จ้างเหมาก่อสร้างระบบสายส่ง 115KV และงานก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน กับ FEC ตามราคาสัญญาทีต่กลงร่วม

กัน

เจ้าหนี้การค้า  -  144.50 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  27.40  12.42 

GNP FEC ซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ค่าสายส่ง)  -  371.01 GNP ได้ว่าจ้างให้ FEC ในการก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทน ตามราคาสัญญาที่ ตกลงร่วมกัน

 เจ้าหนี้การค้า  -  55.58 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  -  33.13 

ECO GES

(เดิม GLED)

ซื้อสินค้าและบริการ  0.02  - 

GES 

(เดิม GLED)

GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.23  - 

FEC GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.40  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GES ซื้อสินค้าและบริการ  0.44  - 

(เดิม GLED)  เจ้าหนี้การค้า  0.47 

GCPG GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.01  - 

GKT GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.05  - 

KNT GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  -  - 

BGP GTRC ค่าฝึกอบรมสัมมนา  0.03  - 

GIM FEC ซื้อทรัพย์สิน  -  - 

(3). รายการซื้อ-จ�าหน่ายสินทรัพย์ และค่าเช่า

GUNKUL GK2000 ค่าเช่า  -  6.45 GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจาก คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ได้ให้ GUNKUL เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นส�านักงาน

และคลังจัดเก็บสินค้า(ร่วมจิตต์) และที่ดินซึ่งเป็นที่ต้ังของคลังสินค้า (พิชัย) โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่  

1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 467,000.00 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 565,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% 

จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 และวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่เช่าเพื่อใช้

เป็นส�านักงาน และคลังจัดเก็บสินค้า(ร่วมจิตต์) และที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังสินค้า(พิชัย) ดังกล่าว ได้เปล่ียนเป็นของ บริษัท  

เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด และ บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จ�ากัด และ บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จ�ากัด ตาม

ล�าดับ GUNKUL จึงได้ปรับเปลี่ยนคู่สัญญาโดยมีผลตั้งแต่วันที่จดแจ้งเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

GMS ค่าเช่า  -  1.46 GMS ซึ่งเป็นผู ้เช่าที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างจากคุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์จ�านวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่  

(331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยให้ GUNKUL เช่าช่วง

เพ่ือใช้เป็นส�านักงาน และลานจอดรถ ระยะสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 

119,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 

128,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่มเฉลี่ย 8% จากราคาค่าเช่าปีที่แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินโดย

ผู้ประเมินอิสระ ต่อมา GUNKUL ได้ยกเลิกการเช่าพื้นที่ส�านักงานบางส่วน อัตราค่าเช่าปรับลดลงเป็น 115,400.00 บาทต่อ

เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่เช่าเพื่อใช้เป็นส�านักงาน และลานจอดรถดังกล่าว ได้เปลี่ยนเป็นของ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ�ากัด GUNKUL จึงได้ปรับเปลี่ยนคู่สัญญาโดยมีผลตั้งแต่วันที่จดแจ้งเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

NK รายได้ค่าเช่า  0.23  0.23 NK ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 86 เล่มที่ 10 หน้าที่ 18 หมู่ 8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จ�านวนเนื้อที่ 19 

ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา จาก GUNKUL เพื่อเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 0.94 MW โดยท�าสัญญาเช่า 26 ปี เริ่ม

ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2556 รวมเป็นเงิน 6.06 ล้านบาท 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ  0.20  0.16 

GSR-1 รายได้ค่าเช่า  0.02  0.02 GUNKUL ได้ให้ GSR-1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพ่ือใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี 

ขนาดพื้นที่ 600 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้า 

เข้าสู่ระบบ (เริ่มวันที่ 3 กันยายน 2557) 

GMA ค่าเช่า  3.08  0.14 GUNKUL เช่าทีด่นิและอาคารส�านกังานใหญ่ โดยท�าสญัญาเช่าระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ มกราคม 2561 – ธนัวาคม 2561 ในอตัรา

ค่าเช่าระหว่างเดือนมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 236,500 บาท และระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - ธันวาคม 

2561 เดือนละ 260,300 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

เจ้าหนี้อื่น  -  0.14 

GMA-2 ค่าเช่า  2.18  0.17  GUNKUL เช่าที่ดินที่เป็นที่ตั้งของคลังเก็บสินค้า (พิชัย) โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ มกราคม 2561 – ธันวาคม 

2563 ในอัตราค่าเช่าระหว่างเดือนมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561เดือนละ 167,500 บาท และระหว่างเดือนมีนาคม 2561 

ถึง ธันวาคม 2563 เดือนละ 184,500 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

เจ้าหนี้อื่น  -  0.17 

GMA-3 ค่าเช่า  1.13  0.15  GUNKUL เช่าที่ดินและคลังเก็บสินค้า (ร่วมจิตต์)โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563 ใน

อตัราค่าเช่าระหว่างเดอืนมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 176,000 บาท และระหว่างเดือนมนีาคม 2561 - ธันวาคม 

2563 เดือนละ 193,600 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ต่อมาได้ปรับ

ระยะเวลาการเช่าเป็นจนถึง มิถุนายน 2561

เจ้าหนี้อื่น  -  0.15 

GMA-5 ค่าเช่า  -  0.07 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 บริษัท GUNKUL และ GMS ได้จัดท�าบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าฉบับเดิม เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ให้เช่า

ช่วงรายเดิม GMS เป็นผู้ให้เช่ารายใหม่ บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ�ากัด โดยคิดอัตราค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม (อายุ

สัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560) ส�าหรับที่ดินส�านักงาน และลานจอดรถ เนื้อที่รวม 0-3-31 ไร่ 

(331 ตารางวา) ซอยวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เจ้าหนี้อื่น  -  0.07 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GMA-8
ค่าเช่า  0.92  -  GUNKUL เช่าที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสาร โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน ตั้งแต่ มีนาคม 2561 – 

ธนัวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่า 91,700 บาทต่อเดอืน ทัง้นี ้อตัราค่าเช่าดงักล่าวเทยีบเคยีงจากราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ 

เจ้าหนี้อื่น  -  - 

GKA GKP รายได้ค่าเช่า  1.08  1.00 GKA ได้ให้ GKP เช่าพ้ืนที่อาคารโรงงานบางส่วนเพื่อใช้เป็นที่ประกอบสินค้า โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2555– 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราค่าเช่า 100,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราค่าเช่าเดิม และต่อมาได้ต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - 

ธันวาคม 2563 โดยจ�านวนเนื้อที่เช่าที่ลดลง ในอัตราค่าเช่าระหว่างมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 83,000 บาท 

และระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - ธันวาคม 2563 เดือนละ 91,800 บาท 

GES รายได้ค่าเช่า  0.44  0.40 GKA ได้ให้ GES (เดมิ GLED) เช่าพืน้ทีอ่าคารโรงงานบางส่วนเป็นทีป่ระกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายหลอดแสงสว่างแอลอดี ีโดย

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่า 48,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ มี

การแก้ไขราคาค่าเช่า (ใหม่) เป็น 33,000 บาทต่อเดือน ตามราคาประเมิน โดยสัญญาใหม่มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 

ธนัวาคม 2560 เป็นต้นไป และต่อมาได้ต่อสญัญาเช่าอกี 3 ปี ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2561 - ธนัวาคม 2563 ในอตัราค่าเช่าระหว่าง

เดือนมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 33,000 บาท และระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - ธันวาคม 2563 เดือนละ 

37,200 บาท 

(เดิม GLED) รายได้ค่าเช่าค้างรับ  0.04  - 

GSR-1 รายได้ค่าเช่า  0.12  0.12 GKA ได้ให้ GSR-1 เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโรงงานเพื่อใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดพื้นที่ 3,456 ตารางเมตร โดยท�า

สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าเช่ารายเดือนร้อยละ 3 บาทต่อตารางเมตร นับแต่วันแรกที่ผู้เช่าเร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่

ระบบ (เริ่มวันที่ 2 กันยายน 2557) 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ  0.01  0.02 

กรรมการ ค่าเช่า  -  0.66 GKA ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดิน 3,472 ตารางเมตร บนโฉนด 2 แปลง ตั้งอยู่บนถนนปลายบาง นนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน GKA เช่า

จากคุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 

– 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 30 

มิถุนายน 2560 ในอัตราค่าเช่า 57,800 บาทต่อเดือน และ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 

63,600 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้าดังกล่าว ได้เปลี่ยนเป็นของ บริษัท เกรท มิรา

เคิล แอสเซท 9 จ�ากัด GUNKUL จึงได้ปรับเปลี่ยนคู่สัญญาโดยมีผลตั้งแต่วันที่จดแจ้งเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
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เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GMA-9 ค่าเช่า  0.83  0.06  GKA เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่พักวางวัสดุและสินค้า โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563 

ในอัตราค่าเช่าระหว่าง มกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 63,600 บาท และระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - ธันวาคม 

2563 เดือนละ 70,000 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

เจ้าหนี้อื่น  -  0.06 

GKP GMS ค่าเช่า  -  0.56 GMS ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ได้ให้ GKP เช่าช่วงที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นส�านักงาน อาคาร

ทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า โดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2558 ในอัตรา

ค่าเช่า 42,000 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา

ค่าเช่า 51,000 บาทต่อเดอืน ทัง้น้ี อตัราค่าเช่าดงักล่าวได้บวกเพิม่เฉลีย่ 10% จากราคาค่าเช่าปีทีแ่ล้ว ซึง่อ้างองิจากราคาประเมนิ

โดยผู้ประเมินอิสระ 

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่เช่าเพื่อใช้เป็นส�านักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้าดังกล่าว 

ได้เปลีย่นเป็นของ บริษัท เกรท มริาเคลิ แอสเซท 7 จ�ากัด GUNKUL จงึได้ปรบัเปล่ียนคูสั่ญญาโดยมผีลตัง้แต่วันทีจ่ดแจ้งเปล่ียน

กรรมสิทธิ์

GMA-7 ค่าเช่า  0.67  0.05 GKP เช่าที่ดินและอาคารเพ่ือใช้เป็นส�านักงาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้าโดยท�าสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 

มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าระหว่างเดือนมกราคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2561 เดือนละ 51,000.00 บาท 

และระหว่างเดือนมีนาคม 2561 - ธันวาคม 2563 เดือนละ 56,300.00 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จาก

ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 

เจ้าหนี้อื่น  -  0.05 

KNP GK2000 ค่าเช่า  -  1.06 GK2000 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินและอาคารจากคุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ได้ให้ KNP เช่าช่วงพื้นที่ดิน อาคาร และคลังสินค้า(รัชนีกร) 

เพ่ือใช้เป็นส�านักงาน อาคารทดสอบและคลงัจดัเกบ็สนิค้า โดยท�าสญัญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2555 – 30 

ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าเช่าทั้งหมดเท่ากับ 88,500 บาทต่อเดือน และได้ต่อสัญญาเช่าระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2559 – 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าเช่า 107,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคาค่าเช่า

ปีทีแ่ล้ว ซึง่อ้างอิงจากราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระ ต่อมา KNP ได้ยกเลกิเฉพาะการเช่าพืน้ทีส่�านกังาน อตัราค่าเช่าปรบัลด

ลงเป็น 92,000.00 บาทต่อเดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารที่เช่าเพื่อใช้เป็นอาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้า (รัชนีกร) ดังกล่าว 

ได้เปลีย่นเป็นของ บริษัท เกรท มริาเคลิ แอสเซท 4 จ�ากัด GUNKUL จงึได้ปรบัเปล่ียนคูสั่ญญาโดยมผีลตัง้แต่วันทีจ่ดแจ้งเปล่ียน

กรรมสิทธิ์
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GMA-4 ค่าเช่า  0.59  0.09  GKP เช่าทีด่นิและและคลงัเกบ็สินค้า (รัชนกีร) เพ่ือใช้เป็นส�านกังาน อาคารทดสอบและคลังจัดเก็บสินค้าโดยท�าสัญญาเช่าระยะ

เวลา 3 ปี ตัง้แต่ มกราคม 2561 – ธันวาคม 2563 ในอตัราค่าเช่าระหว่างเดอืนมกราคม - กุมภาพนัธ์ 2561 เดอืนละ 92,000.00 

บาท และระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2563 เดือนละ 101,300 บาท ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าดังกล่าวได้บวกเพิ่ม 10% จากราคา

ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ต่อมาได้ปรับระยะเวลาการเช่าเป็นจนถึง มิถุนายน 2561

เจ้าหนี้อื่น  -  0.09 

GES PMBG ค่าเช่าและบริการ  0.11  0.68 GES (เดิม GLED) ได้เช่าพื้นที่ส�านักงานอาคาร PM กับ PMBG เพ่ือใช้เป็นส�านักงานใหญ่ ขนาดพ้ืนที่ 225 ตารางเมตร  

เลขที ่23 ถนนร่วมจติต์ แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพฯ โดยท�าสญัญาเช่าระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วันที ่9 มกราคม 2558 

- 8 มกราคม 2561 ในอัตราค่าเช่า 28,125.00 บาทต่อเดือน พร้อมสัญญาบริการในอาคาร ในอัตราค่าบริการ 28,125.00 บาท

ต่อเดือน

(เดิม GLED) ค่าเช่าค้างจ่าย  -  0.06 

(4) รายการรับ-ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

GUNKUL GPD เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GPD กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 2.65-2.73 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด  254.50  124.00 

รับช�าระคืน  (197.43) (124.00)

ยอดคงเหลือ  57.07  - 

ดอกเบี้ยรับ  2.62  0.44 

ดอกเบี้ยค้างรับ  0.02  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินกู้ยืมต้นงวด

 -  - GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GPD เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันใน อัตราร้อยละ 2.73 ต่อปี ซึ่งอัตรา

ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

กู้ยืมระหว่างงวด  -  100.00 

จ่ายช�าระคืน  - (100.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.22 

GES เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GES กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 2.60-3.13 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

(เดิม GLED) เงินให้กู้ยืมต้นงวด  44.00  47.00 

เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด  10.00  - 

รับช�าระคืน  - (3.00)

ยอดคงเหลือ  54.00  44.00 

ดอกเบี้ยรับ  1.53  1.34 

ดอกเบี้ยค้างรับ  3.85  2.32 

BGP เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ BGP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าต๋ัวสัญญาใช้เงินและคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 0 ต่อปีซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  40.33  40.33 

เงินให้กู้ยืมระหว่างงวด  3.50  - 

รับช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  43.83  40.33 

ดอกเบี้ยรับ  -  - 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

RNS เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ RNS กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 4.70 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  345.00 

รับช�าระคืน  - (345.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  -  3.97 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  - 

WED เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ WED กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 3.06 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

รับช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  -  - 

GIM เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GIM กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  517.81 

แปลงหนี้เป็นเงินลงทุน  -  - 

รับช�าระคืน  - (517.81)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  -  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้กู้ยืมเงินจาก GIM เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  352.12  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  349.06 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 (2.49)  3.06 

ยอดคงเหลือ  349.63  352.12 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  - 

ECO เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ ECO กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 5.00 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  125.00 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  57.00 

จ่ายช�าระคืน  - (182.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  -  6.51 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  0.78 

BMPS เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ BMP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 3.01 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  440.98  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  460.98 

รับช�าระคืน  (52.50) (20.00)

ยอดคงเหลือ  388.48  440.98 

ดอกเบี้ยรับ  13.05  7.86 

ดอกเบี้ยค้างรับ  7.33  7.86 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GNP เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GNP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 2.80-3.27 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  480.00  500.00 

จ่ายช�าระคืน  (348.00) (500.00)

ยอดคงเหลือ  132.00  - 

ดอกเบี้ยรับ  1.22  1.38 

ดอกเบี้ยค้างรับ  0.11  - 

GSP เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GSP กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 2.97 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  0.50  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  0.50 

จ่ายช�าระคืน  (0.50)  - 

ยอดคงเหลือ  -  0.50 

ดอกเบี้ยรับ  0.01  0.01 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  0.01 

เงินกู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้กู้ยืม GSP เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 

2.85 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  80.00  - 

จ่ายช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  80.00  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  1.01  - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  1.01  - 
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บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GSP-1 เงินกู้ยืมระยะสั้น GSP-1 ได้ให้ GUNKUL กูย้มืเงนิเพือ่ใช้ในการประกอบธรุกจิโดยมกีารจัดท�าตัว๋สญัญาใช้เงิน และคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัรา

ร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  34.00 

จ่ายช�าระคืน  - (34.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.14 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  - 

GSP-2 เงินกู้ยืมระยะสั้น GSP-2 ได้ให้ GUNKUL กูย้มืเงนิเพือ่ใช้ในการประกอบธรุกจิโดยมกีารจัดท�าตัว๋สญัญาใช้เงิน และคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัรา

ร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  23.00 

จ่ายช�าระคืน  - (23.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.16 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  - 

GSP-3 เงินกู้ยืมระยะสั้น GSP-3 ได้ให้ GUNKUL กูย้มืเงนิเพือ่ใช้ในการประกอบธรุกจิโดยมกีารจัดท�าตัว๋สญัญาใช้เงิน และคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัรา

ร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  30.00 

จ่ายช�าระคืน  - (30.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.13 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  - 



รายงานประจ�าปี 2561330

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GSP-4 เงินกู้ยืมระยะสั้น GSP-4 ได้ให้ GUNKUL กูย้มืเงนิเพือ่ใช้ในการประกอบธรุกจิโดยมกีารจัดท�าตัว๋สญัญาใช้เงิน และคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัรา

ร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  37.00 

จ่ายช�าระคืน  - (37.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.17 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  - 

GSP-5 เงินกู้ยืมระยะสั้น GSP-5 ได้ให้ GUNKUL กูย้มืเงนิเพือ่ใช้ในการประกอบธรุกจิโดยมกีารจัดท�าตัว๋สญัญาใช้เงิน และคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัรา

ร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  36.00 

จ่ายช�าระคืน  - (36.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.17 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  - 

GSP-6 เงินกู้ยืมระยะสั้น GSP-6 ได้ให้ GUNKUL กูย้มืเงนิเพือ่ใช้ในการประกอบธรุกจิโดยมกีารจัดท�าตัว๋สญัญาใช้เงิน และคดิดอกเบีย้ระหว่างกนัในอตัรา

ร้อยละ 2.65 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  40.00 

จ่ายช�าระคืน  - (40.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.17 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  - 



รายงานประจ�าปี 2561 331

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

SES เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ SES กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 2.77 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  31.00  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  31.00 

จ่ายช�าระคืน  (31.00)  - 

ยอดคงเหลือ  -  31.00 

ดอกเบี้ยรับ  0.39  0.41 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  0.41 

เงินกู้ยืมระยะสั้น  GUNKUL ได้กู้ยืม SES เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 

2.73 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  -  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  54.00  - 

จ่ายช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  54.00  - 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.81  - 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  0.81  - 

GOB เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GOB กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตรา

ร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  8.00 

จ่ายช�าระคืน  - (8.00)

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  -  0.05 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  - 



รายงานประจ�าปี 2561332

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

KWE เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ KWE กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.67- 2.98 ต่อปี 

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  1,224.07  - 

จ่ายช�าระคืน  (155.00)  - 

ยอดคงเหลือ  1,069.07  - 

ดอกเบี้ยรับ  5.88  - 

ดอกเบี้ยค้างรับ  5.44  - 

GTRC เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ GTRC กูย้มืเงนิเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมกีารคดิดอกเบีย้ระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.66 ต่อปี ซ่ึงอัตรา

ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  3.54  - 

จ่ายช�าระคืน  (3.54)  - 

ยอดคงเหลือ  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  0.01  - 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  - 

FEC เงินให้กู้ยืมระยะสั้น GUNKUL ได้ให้ FEC กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.51 ต่อปี ซึ่งอัตรา

ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินให้กู้ยืมต้นงวด  -  - 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  10.00  - 

จ่ายช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  10.00  - 

ดอกเบี้ยรับ  0.02  - 

ดอกเบี้ยค้างรับ  0.02  - 



รายงานประจ�าปี 2561 333

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GPD GSP-1 เงินกู้ยืมระยะสั้น GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP-1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  15.00  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  15.00 

จ่ายช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  15.00  15.00 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.43  0.03 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  0.46  0.03 

GSP-2 เงินกู้ยืมระยะสั้น GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP-2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  17.00  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  17.00 

จ่ายช�าระคืน  -  - 

ยอดคงเหลือ  17.00  17.00 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.49  0.04 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  0.53  0.04 

GSP-3 เงินกู้ยืมระยะสั้น GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP-3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  14.00  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  14.00 

จ่ายช�าระคืน  (14.00)  - 

ยอดคงเหลือ  -  14.00 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.07  0.03 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.03 



รายงานประจ�าปี 2561334

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GSP-4 เงินกู้ยืมระยะสั้น GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP-4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  18.00  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  18.00 

จ่ายช�าระคืน  (18.00)  - 

ยอดคงเหลือ  -  18.00 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.09  0.04 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.04 

GSP-5 เงินกู้ยืมระยะสั้น GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP-5 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  18.00  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  18.00 

จ่ายช�าระคืน  (18.00)  - 

ยอดคงเหลือ  -  18.00 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.12  0.04 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.04 

GSP-6 เงินกู้ยืมระยะสั้น GPD กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก GSP-6 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  18.00  - 

กู้ยืมระหว่างงวด  -  18.00 

จ่ายช�าระคืน  (18.00)  - 

ยอดคงเหลือ  -  18.00 

ดอกเบี้ยจ่าย  0.07  0.04 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.04 



รายงานประจ�าปี 2561 335

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

GOB OGA เงินกู้ยืมระยะสั้น  - GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGA เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าต๋ัวสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  3.50  3.50 

จ่ายช�าระคืน  (3.50)  - 

ยอดคงเหลือ  -  3.50 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.23 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.12 

OGB เงินกู้ยืมระยะสั้น GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGB เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  2.60  2.60 

จ่ายช�าระคืน  (2.60)  - 

ยอดคงเหลือ  -  2.60 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.17 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.09 

OGD เงินกู้ยืมระยะสั้น GOB กู้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGD เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าต๋ัวสัญญาใช้เงิน และคิด

ดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  0.60  0.60 

จ่ายช�าระคืน  (0.60)  - 

ยอดคงเหลือ  -  0.60 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.04 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.02 
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 (ล้านบาท) 
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 (ล้านบาท) 

OGE เงินกู้ยืมระยะสั้น GOB กู ้ยืมเงินระยะสั้นจาก OGE เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ โดยมีการจัดท�าตั๋วสัญญาใช้เงิน  

และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.30 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  0.40  0.40 

จ่ายช�าระคืน  (0.40)  - 

ยอดคงเหลือ  -  0.40 

ดอกเบี้ยจ่าย  -  0.03 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  -  0.01 

FEC KNT เงินให้กู้ยืม FEC ได้ให้ KNT กู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจโดยมีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกันในอัตราร้อยละ 1.55 - 4.55 ต่อปี  

ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  29.00  29.00 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  -  - 

รับช�าระคืน  (29.00)  - 

ยอดคงเหลือ  -  29.00 

ดอกเบี้ยรับ  0.25  1.01 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  - 

กรรมการ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น FEC ได้ให้ กรรมการ กู้ยืมเงินโดยมีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 1.50 -4.85 ต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็น

ไปตามกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

เงินกู้ยืมต้นงวด  392.39  217.49 

ให้กู้ยืมระหว่างงวด  63.50  212.30 

รับช�าระคืน  (455.89) (37.40)

ยอดคงเหลือ  -  392.39 

ดอกเบี้ยรับ  2.91  10.21 

ดอกเบี้ยค้างรับ  -  - 
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(5) รายการอื่น ๆ

GUNKUL GKP รายได้เงินปันผล  14.54  14.49 -   ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงนิปันผลจาก GKP ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จากจ�านวนหุ้นทีถ่อืครอง 99,998 หุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 14.49 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน

มกราคม 2561

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงนิปันผลจาก GKP ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จากจ�านวนหุ้นทีถ่อืครอง 99,998 หุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับท้ังส้ินจ�านวน 14.54 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่ง

เดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

GKA รายได้เงินปันผล  50.00  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในป ี2561 GUNKUL ได้รบัเงินปันผลจาก GKA ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จากจ�านวนหุ้นทีถ่อืครอง 1,999,998 

หุน้ (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100.00 บาท) รวมเงนิปันผลทีไ่ด้รบัทัง้สิน้จ�านวน 50 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลภายในหนึง่เดือน

นับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

KNP รายได้เงินปันผล  -  10.00 - ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงนิปันผลจาก KNP ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั จากจ�านวนหุน้ทีถ่อืครอง 499,998 หุน้ 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 10.00 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน

เดือน ตุลาคม 2560 

-   ในปี 2561 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

GPS รายได้เงินปันผล  50.41  70.12 -   ในปี 2560 GUNKUL ได้รบัเงนิปันผลจาก GPS ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจ�าปี 2560 และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิ�ท 

จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 70.12 ล้าน

บาท 

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รบัเงินปันผลจาก GPS ตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2561 และมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 3,719,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 50.41 

ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

เงินปันผลค้างรับ  115.80  115.80 
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GCPG รายได้เงินปันผล  155.32  107.10 -  ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงนิปันผลจาก GCPG ตามมติทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 และมติทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษิทั จากจ�านวนหุน้ทีถ่อืครอง 5,059,195 หุ้น (มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลทีไ่ด้รับทัง้ส้ินจ�านวน 107.10 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนเมษายน มิถุนายน สิงหาคม และพฤศจิกายน 2560

-  ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงนิปันผลจาก GCPG ตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 และทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษิทั จากจ�านวนหุน้ทีถ่อืครอง 5,059,195 หุ้น (มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลทีไ่ด้รับทัง้ส้ินจ�านวน 155.32 

ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

WHA_GSR-1 รายได้เงินปันผล  0.01  1.20 -   ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก WHA_GSR-1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 จากจ�านวนหุ้นที่ถือ

ครอง 287,615 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 1.20 ล้านบาท 

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก WHA_GSR-1 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 จากจ�านวนหุ้นที่ถือ

ครอง 287,615 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 0.01 ล้านบาท 

WHA_GSR-3 รายได้เงินปันผล  0.13  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก WHA_GSR-3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 จากจ�านวนหุ้นที่ถือ

ครอง 362,645 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 0.13 ล้านบาท 

WHA_GSR-6 รายได้เงินปันผล  0.13  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก WHA_GSR-3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 จากจ�านวนหุ้นที่ถือ

ครอง 362,645 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 0.13 ล้านบาท 

WHA_GSR-17 รายได้เงินปันผล  1.00  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

 - -   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก WHA_GSR-3 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 จากจ�านวนหุ้นที่ถือ

ครอง 400,160 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 1.00 ล้านบาท 

GSP-2 รายได้เงินปันผล  -  1.20 - ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GSP-2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 999,997 

หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้น 1.20 บาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 

2560 

-   ในปี 2561 ไม่มีจ่ายเงินปันผล
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GPD รายได้เงินปันผล  620.00  172.80 -  ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPD ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 499,997 

หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 172.80 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน

เดือน มีนาคม 2560 

-  ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก GPD ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 1,249,997 

หุ้น และ 2,999,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 620 ล้านบาท ก�าหนดจ่าย

เงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

IAE รายได้เงินปันผล  165.44  238.09 -  ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก IAE ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 10,652,999 

หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 238.09 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน

เดือน มีนาคม กรกฏาคม ตุลาคม และพฤศจิกายน 2560 ตามล�าดับ 

-  ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก IAE ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 10,652,999 

หุ้น และลดลงเหลือ 10,478,799 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 165.44 ล้านบาท 

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

NK รายได้เงินปันผล  12.00  20.00 -   ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก NK ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 2,940 หุ้น 

(มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับท้ังสิ้นจ�านวน 20 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

เมษายน และธันวาคม 2560

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก NK ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 2,940 หุ้น 

(มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100.00 บาท) รวมเงนิปันผลทีไ่ด้รับทัง้สิน้จ�านวน 12 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลภายในหนึง่เดอืนนบั

แต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

SES รายได้เงินปันผล  -  2.04 -   ในปี 2560 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก SES ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 203,997 

หุน้ (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100.00 บาท) รวมเงนิปันผลทีไ่ด้รบัทัง้สิน้จ�านวน 2.04 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืน 

เมษายน 2560 

-   ในปี 2561 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

SGSE รายได้เงินปันผล  -  6.03 -   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก SGSE ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 408,997 

หุน้ (มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 100.00 บาท) รวมเงนิปันผลทีไ่ด้รบัทัง้สิน้จ�านวน 6.03 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืน 

เมษายน 2560 

-   ในปี 2561 ไม่มีจ่ายเงินปันผล



รายงานประจ�าปี 2561340

บริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ

เหตุผลและความจ�าเป็น ปี 2561 

 (ล้านบาท) 

 ปี 2560 

 (ล้านบาท) 

WED รายได้เงินปันผล  389.02  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก WED ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และมติที่ประชุมกรรมการ

บริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 157,499,987 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 

398.02 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

ECO รายได้เงินปันผล  6.96  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รบัเงนิปันผลจาก ECO ตามมติทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2561 และมติท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 390,150 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 6.96 

ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

BMPS รายได้เงินปันผล  27.00  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในปี 2561 GUNKUL ได้รับเงินปันผลจาก BMPS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นบุริมสิทธิ  

จ�านวน 48,010 หุน้ โดยตามข้อบงัคบัของบรษิทั ผูถ้อืหุน้บริุมสิทธจิะได้รบัเงนิปันผลก่อนผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราร้อยละ 99 ของ

เงินปันผลทั้งหมด รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 27 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อ

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

IAE RNS รายได้เงินปันผล  259.75  378.72 -   ในปี 2560 IAE ได้รับเงินปันผลจาก RNS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 13,549,997 หุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่ได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 378.72 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

กุมภาพันธ์ มิถุนายน กันยายน และพฤศจิกายน 2560 

 -  - -   ในปี 2561 IAE ได้รับเงินปันผลจาก RNS ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 13,549,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 

259.75 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

GSP GSP-2 รายได้เงินปันผล  1.80  - -   ในปี 2560 ไม่มีจ่ายเงินปันผล

-   ในปี 2561 GSP ได้รับเงินปันผลจาก GSP-2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากจ�านวนหุ้นที่ถือครอง 999,997 หุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) รวมเงินปันผลที่จะได้รับทั้งสิ้นจ�านวน 1.80 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่ง

เดือนนับแต่วันที่มีมติเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด



24.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

การเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่

เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับเหตุผลและความจ�าเป็น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์บริษัทฯ เป็นส�าคัญ  

ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึงกระท�า

และสามารถเทียบเคียงได้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศส�านักงานคณะกรรมการ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่าง

กัน โดยจะก�าหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการ 

ดังกล่าว ในกรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็น 

ความจ�าเป็นจะต้องท�ารายการ และอยู่นอกเหนืออ�านาจของฝ่ายจัดการที่จะท�ารายการ บริษัทฯ จะเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการท�ารายการโดยขึ้นกับขนาด

รายการ

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 

โดยเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการดังนี้ 

- เป็นรายการทีผ่่านกระบวนการอนมุตัทิีโ่ปร่งใสโดยกรรมการและผู้บรหิารด้วยความรบัผิดชอบ

ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

- เป็นรายการที่กระท�าโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท�ารายการกับบุคคล

ภายนอก

- มรีะบบการตดิตามและตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการท�ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนทีถ่กูต้อง

- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม 

นโยบายของบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันจ�าแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

- รายการธรุกจิปกติและรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต ิอาท ิการซือ้และขายสนิค้า การว่าจ้างผลติ 

เป็นต้น 

การท�ารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยง ได้รับอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให ้

ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตักิารท�าธรุกรรมดงักล่าวได้ หากรายการนัน้มข้ีอตกลงทางการค้าในลักษณะเดยีวกบั

ที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยได้ก�าหนดตาราง
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อ�านาจอนุมัติเป็นล�าดับชั้นตามขนาดรายการเพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส 

- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น 

รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ  

(เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง 

การเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายที่ก�าหนดอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ 

หรอืบรษัิทย่อย เพือ่ให้การตดัสนิใจเข้าท�ารายการดงักล่าวไม่ก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็น

ประโยชน์สงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ 

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

24.6 นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต 

1. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน 

บรษิทัฯ ยงัคงมกีารท�ารายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อยอย่างต่อเนือ่งส�าหรบั การซือ้ขายสนิค้า 

การซื้อขายสินทรัพย์ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน รวมถึงการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้

บริษัทย่อย และการน�าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

• ธรุกจิผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงัานทดแทน บรษัิทฯ ยงัคงมีการท�ารายการระหว่าง

กันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าอย่างต่อเนื่องส�าหรับ การขายสินค้า การ 

ให้บริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า การซื้อขายสินทรัพย์ การให้การสนับสนุนด้านการเงิน  
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รวมถึงการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการน�าสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมา 

ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานระบบ บริษัทฯ ยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

อย่างต่อเนือ่งส�าหรบั การขายสนิค้า บรกิารก่อสร้างและรบัเหมางานระบบ การให้การสนบัสนนุ

ด้านการเงิน รวมถึงการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้บริษัทย่อยและการน�าสินทรัพย์ของบริษัท

ย่อยมาค�้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

• ธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศและโครงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงมีการ 

ท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องส�าหรับการให้การ

สนับสนุนด้านการเงิน

• บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีการเช่าอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ในการประกอบ

กิจการจากกลุ่มบริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน

2. นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน โดยก�าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ โดยก�าหนดตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่ท�ากับบุคคล

ภายนอก และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง บรษิทัฯ ได้ก�าหนดมาตรการ

และขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน โดยจะก�าหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะ 

ไม่สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการอนมุตัริายการดังกล่าว ในกรณทีีร่ายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายจัดการเห็นความจ�าเป็นจะต้องท�ารายการ และอยู่นอกเหนืออ�านาจของฝ่าย

จดัการทีจ่ะท�ารายการ บรษิทัฯ จะเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา และ/หรอืทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณา

อนมุตักิารท�ารายการโดยขึน้กบัขนาดรายการ เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายและตารางอ�านาจอนมุติัทีไ่ด้ก�าหนด

ไว้เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินการเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันพร้อมท้ัง

จดัท�ารายงานสรปุการท�าธรุกรรมดงักล่าวเพือ่รายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บรษิทัในทกุไตรมาส โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

25.

ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543  

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ เรือ่ง 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดท�างบการเงินเพื่อแสดงฐานะ 

การเงิน ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของ ผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสดในรอบปีที่ผ่านมาที ่

เป็นจริงและสมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการจัดท�า

รายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�าหน้าที่ 

สอบทานนโยบายการบญัชี และคณุภาพของรายงานทางการเงนิ สอบทานระบบการควบคมุภายใน การตรวจ

สอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้

อย่างมเีหตผุลว่าข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้องครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สิน ตลอดจน

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญตลอดจนการพิจารณาการ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการ

เงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัต ิ

อย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดท�า รวมท้ังให้มีการ 

เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ 

นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส

งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั 

ในการตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบรษัิท ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ  เพือ่ให้ผู้สอบบญัชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
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จากการก�ากบัดแูลและปฏบิตัดิงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่างบการเงนิรวมและ

งบการเงินเฉพาะบริษัท ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน การ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ เช่ือถือได้ เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และปฏิบตัถิกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

(นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์) 

ประธานกรรมการบริษัท

20 กุมภาพันธ์ 2562
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สรุปฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน 26.

งบการเงิน

(1) รายงานการสอบบัญชี

• รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดย นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 จาก บริษัท เอส พี ออดิท จ�ากัด ได้แสดงความเห็นแบบ

ไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุล 

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการด�าเนินงานรวมและ 

ผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

• รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ได้แสดง

ความเหน็แบบไม่มเีงือ่นไขว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ

กิจการของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท 

กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ ผลการด�าเนนิงานรวมและ

ผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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• รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะ บริษัท กันกุล 

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัย

วัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จ�ากัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและ

บริษัท ตามล�าดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงาน

เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 โดยมวีรรคเน้นในข้อมลูและเหตกุารณ์ทีเ่น้น ดงันีค้อื ให้สงัเกตหมายเหตุประกอบการเงนิข้อที่ 

4 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ตัวเลข

เปรียบเทียบที่น�ามาแสดงนี้น�ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 4 ทั้งนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
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หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2559

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  892,652,654  1,158,017,322  2,670,103,053  273,762,813  240,328,765  1,043,943,100 

เงินลงทุนชั่วคราว  606,089,344  645,019,982  964,357,175  529,906,475  550,020,906  949,668,647 

เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้น

 ที่ใช้เป็นหลักประกัน  1,501,020,586  964,049,692  585,106,438  -  -  - 

ลูกหนี้การค้า  1,068,798,910  1,153,979,661  712,268,159  388,885,965  223,096,299  472,975,037 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  225,175,687  759,609,883  336,760,467  -  12,148,598  12,294,188 

ลูกหนี้อื่น  405,733,234  370,171,541  275,131,574  178,641,960  171,580,815  138,475,797 

ลูกหนี้กรมสรรพากร  298,960,074  100,734,948  348,773,321  -  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  402,390,094  227,490,094  1,754,452,670  556,807,750  557,327,750 

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  -  19,000,000  -  -  -  - 

สินค้าคงเหลือ  540,167,019  408,985,378  442,867,990  284,332,577  194,904,660  226,817,716 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,538,597,508  5,981,958,501  6,562,858,271  3,409,982,460  1,948,887,793  3,401,502,235 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว

 ที่ใช้เป็นหลักประกัน  592,003,707  40,770,206  47,008,111  -  -  45,572,105 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  19,000,000  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  426,852,710  381,407,019  356,891,224  397,594,800  397,594,800  397,694,800 

เงินลงทุนในการร่วมค้า  1,078,764,354  1,005,233,337  939,043,106  576,610,150  520,050,150  521,281,892 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  12,884,624,101  12,272,402,201  10,135,282,120 

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น  302,916,885  413,048,266  409,254,153  273,070,614  273,070,614  330,923,338 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  -  -  3,143,658  3,143,658  3,143,658 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  23,018,092,750  18,072,860,859  13,556,883,394  74,184,502  70,572,269  70,861,343 

ค่าความนิยม 163,476,324 163,476,324 220,950,087 - - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,213,228,830 4,068,134,786  3,074,606,387 4,928,514 4,091,404  4,663,578

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น  - - 180,000,000  -  - 180,000,000 

เงินมัดจ�าค่าสินทรัพย์ - 362,141,578 384,815,570  -  -  - 

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า 215,351,112 215,440,843 209,441,988 - - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 75,465,591 21,933,011 37,353,056 61,100,361 9,392,391 6,666,921

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,086,152,263 24,744,496,229 19,435,247,076 14,275,256,700 13,550,317,487 11,696,089,755

รวมสินทรัพย์ 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347 17,685,239,160 15,499,205,280 15,097,591,990

(2) ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 

หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2559

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  2,306,788,075  2,271,966,942  3,985,544,240  2,012,489,398  1,957,821,723  3,922,101,802 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  -  483,630,656  352,121,984  - 

เจ้าหนี้การค้า  340,646,726  770,710,822  563,545,136  246,918,703  259,998,139  310,963,054 

รายได้รับล่วงหน้า  104,217,170  258,756,368  232,261,387  16,166,890  14,813,972  1,844,128 

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์  454,767,934  1,496,735,070  715,919,350  -  -  16,474 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  59,323,015  22,799,576  15,777,028  3,310,866  1,171,368  6,359,001 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  532,589,874  274,237,683  236,479,884  9,617,538  10,113,851  27,603,885 

เจ้าหนี้อื่น  315,094,448  353,570,840  202,792,956  119,595,334  98,421,099  65,579,772 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  1,546,994,980  632,315,625  528,346,274  28,443,981  -  - 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี  2,765,500,000  280,000,000  300,000,000  2,765,500,000  280,000,000  300,000,000 

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 13,931,656  15,315,477  16,442,185  7,185,659  9,426,787  9,205,418 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  64,806,817  55,027,127  23,939,764  -  -  1,762,540 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  8,504,660,695  6,431,435,530  6,821,048,204  5,692,859,025  2,983,888,923  4,645,436,074 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 14,129,849,292  9,750,699,546  6,781,774,331  393,486,850  -  - 

หุ้นกู้  2,819,000,000  3,765,500,000  1,780,000,000  2,819,000,000  3,765,500,000  1,780,000,000 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  146,051,080  280,406,769  180,967,606  133,298  170,031  17,273,980 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน  18,866,326  28,233,539  39,475,883  7,615,657  14,230,162  20,012,632 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  188,230,332  188,595,429  212,161,982  -  -  - 

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน  52,889,050  45,781,071  23,326,674  34,690,365  30,038,092  15,136,780 

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า  203,979,259  5,305,520  5,125,205  -  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  61,175,854  46,638,128  26,251,481  25,326,970  15,285,122  19,656,204 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,620,041,193 14,111,160,002  9,049,083,162  3,280,253,140  3,825,223,407  1,852,079,596 

รวมหนี้สิน 26,124,701,888 20,542,595,532 15,870,131,366  8,973,112,165  6,809,112,330  6,497,515,670 
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)

2559

(ปรบัปรงุใหม่)
2561 2560 2559

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทนุเรอืนหุน้

 ทนุจดทะเบยีน  1,854,655,373 1,982,967,060 1,699,686,359 1,854,655,373 1,982,967,060 1,699,686,359

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  1,854,655,373 1,854,655,373 1,589,693,963 1,854,655,373 1,854,655,373 1,589,693,963

 หุ้นทุนซื้อคืน (304,674,256)  -  - (304,674,256)  -  - 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  5,179,473,454 5,179,473,454 5,179,217,075 5,179,473,454 5,179,473,454  5,179,217,075 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว

 ทุนส�ารองตามกฎหมาย  198,300,000  198,300,000  159,000,000 198,300,000  198,300,000  159,000,000 

 ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน  304,674,256  -  - 304,674,256  -  - 

 ยังไม่ได้จัดสรร  2,452,439,992  2,005,777,871  2,110,804,503 1,479,522,211  1,457,643,217  1,672,165,282 

ส่วนเกนิจากการรวมธรุกจิ

 ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (464,752,542)  93,622,450  93,622,450  -  -  - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (309,604,699)  (362,631,882)  (90,160,466) 175,957  20,906  - 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 8,910,511,578 8,969,197,266 9,042,177,525 8,712,126,995 8,690,092,950 8,600,076,320

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ  - 616,557,891 444,503,878  -  -  - 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  589,536,305 598,104,041 641,292,578  -  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  9,500,047,883 10,183,859,198 10,127,973,981  8,712,126,995  8,690,092,950  8,600,076,320 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347 17,685,239,160 15,499,205,280 15,097,591,990
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หน่วย : บาท

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2559 2561 2560 2559

รายได้

รายได้จากการขาย  1,344,964,976  1,159,981,559  1,351,394,673  1,212,462,215  1,079,644,994  1,203,428,170 

รายได้จากการขายไฟฟ้า  1,762,808,281  1,114,880,961  778,977,757  -  -  - 

รายได้จากการให้บริการ  68,541,412  68,088,980  80,074,234  28,309,677  44,485,943  87,424,815 

รายได้จากการก่อสร้าง  1,887,242,809  2,045,042,136  909,497,080  60,852,900  25,549,214  484,387,200 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  1,166,941,762  420,683,775  88,950,089  -  -  - 

รายได้เงินปันผล  -  -  -  1,491,947,483  641,879,081  232,628,903 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -  7,266,458  -  6,380,350  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  14,266,266  38,740,077  84,225,961  26,844,921  42,851,382  105,953,249 

รายได้อื่น  216,121,172  58,800,362  73,714,107  50,502,901  43,039,588  67,110,815 

รวมรายได้  6,460,886,678  4,913,484,308  3,366,833,901  2,877,300,447  1,877,450,202  2,180,933,152 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย  943,583,114  795,831,255  930,260,549  944,887,737  826,499,809  892,774,492 

ต้นทุนขายไฟฟ้า  901,674,319  490,256,740  277,932,210  -  -  - 

ต้นทุนการให้บริการ  42,241,899  64,568,671  51,547,864  21,251,070  33,681,167  41,241,578 

ต้นทุนการก่อสร้าง  1,282,474,222  1,710,546,458  834,476,370  47,683,757  25,744,897  413,122,248 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  63,205,732  57,953,686  40,801,778  46,564,007  46,644,733  31,138,007 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ  679,832,705  592,148,697  492,743,564  344,421,150  325,676,108  300,849,874 

ค่าธรรมเนียมยกเลกิสญัญาสทิธิเลือกซือ้ขายเงนิตราต่าง

ประเทศ

 588,109,119  95,278,978  588,109,119  60,278,978 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  146,810,278  -  24,336,792  -  13,689,898  7,438,025 

รวมค่าใช้จ่าย  4,647,931,388  3,806,584,485  2,652,099,127  1,992,916,840  1,332,215,590  1,686,564,224 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า  269,402,971  269,262,917  271,815,171  -  -  - 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษีเงินได้  2,082,358,261  1,376,162,740  986,549,945  884,383,607  545,234,612  494,368,928 

ต้นทุนทางการเงิน  800,452,148  570,284,549  329,800,388  275,702,662  191,465,116  132,762,852 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  1,281,906,113  805,878,191  656,749,557  608,680,945  353,769,496  361,606,076 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  103,496,017  91,089,954  41,379,419 (51,707,970)  (241,807)  26,625,205 

ก�าไรส�าหรับปี  1,178,410,096  714,788,237  615,370,138  660,388,915  354,011,303  334,980,871 

หน่วย : บาท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2559 2561 2560 2559

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  52,216,056  (272,491,787)  (109,809,980)  -  -  - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย  826,812  20,371  -  155,051  20,906  - 

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

 ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  53,042,868  (272,471,416)  (109,809,980)  155,051  20,906  - 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่

ก�าหนดไว้

 -  (18,848,974)  -  -  (12,418,314)  - 

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

 -  3,768,771  -  -  2,483,663  - 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุ

ในภายหลัง

 -  (15,080,203)  -  -  (9,934,651)  - 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี  53,042,868 (287,551,619) (109,809,980)  155,051  (9,913,745)  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,231,452,964  427,236,618  505,560,158  660,543,966  344,097,558  334,980,871 

การแบ่งปันก�าไร 

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,085,172,042  465,794,332  537,717,353  660,388,915  354,011,303  334,980,871 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ  5,067,117  172,800,522  -  -  -  - 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  88,170,937  76,193,382  77,652,785  -  -  - 

ก�าไรส�าหรับปี 1,178,410,096  714,788,236  615,370,138  660,388,915  354,011,303  334,980,871 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,138,199,225  178,989,222  427,907,373  660,543,966  344,097,558  334,980,871 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ  5,067,117  172,054,013  -  -  -  - 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  88,186,622  76,193,382  77,652,785  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 1,231,452,964  427,236,617  505,560,158  660,543,966  344,097,558  334,980,871 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.15  0.06  0.07  0.09 0.05 0.05 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น 

- ข้อมูลแสดงในหน้า 385 -388
หน่วย : บาท
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รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี  1,178,410,096  714,788,237  615,370,138  660,388,915  354,011,303  334,980,871 

ปรับรายการที่กระทบก�าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  103,496,017  91,089,954  41,379,419  (51,707,970)  (241,807)  26,625,205 

ต้นทุนทางการเงิน  800,452,148  570,284,549  329,800,388  275,702,662  191,465,116  132,762,852 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  762,809,614  472,418,121  264,535,188  15,090,095  13,631,544  12,264,034 

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน  7,694,195  5,830,122  3,435,811  4,664,594  4,304,947  2,285,560 

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  2,106,223  (26,864,540)  34,063,951  8,309,632  18,133,716  6,901 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและการร่วมค้า  (269,402,971)  (269,262,917)  (271,815,171)  -  - 

(ขาดทนุ) จากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบริษทัย่อยบริษัท

ร่วมและกิจการร่วมค้า

 -  -  (131,727)  -  614,038  - 

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจักรเพื่อ

การลงทุน

(34,552,697)  (41,158,080)  (47,980,456)  (34,552,697)  (41,158,080)  (47,980,456)

เงินปันผลรับ  -  -  (1,491,947,483)  (641,879,081)  (232,628,903)

(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,189,735)  -  (248,488)  -  - 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 1,358,873  2,801,346  (2,580,478)  2,480,263  (337,460)  (5,094,843)

(ก�าไร) ขาดทุน จากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ์

8,242,027  3,823,232  2,945,354  (75,454)  (1,125)  (32,939)

ก�าไรจากจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (1,974,744)  -  -  (1,925,655)  -  - 

ดอกเบี้ยรับ (14,266,266)  (38,740,077)  (84,225,961)  (26,844,921)  (42,851,382)  (105,953,249)

 2,543,182,780  1,485,009,947  884,547,968  (640,418,019)  (144,308,271)  117,235,033 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (1,098,180,584) (372,705,349)  (341,238,002)  -  45,572,105  149,830,823 

ลูกหนี้การค้า 86,370,486  (441,711,503)  174,582,675  (165,789,666)  249,881,056  110,775,326 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 534,434,196  (422,849,416)  (8,662,860)  12,148,598  145,590  167,689,169 

ลูกหนี้อื่น (50,976,783) (105,125,674)  5,440,351  7,287,378  (7,915,100)  51,483,550 

ลูกหนี้กรมสรรพากร (198,225,126)  248,038,373  23,043,671  -  -  1,898,355 

สินค้าคงเหลือ (132,540,514)  31,081,266  (34,641,485)  (91,908,180)  32,250,516  (1,081,771)

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 113,226,714  (3,794,113)  (87,280,317)  -  57,852,724  (47,245,384)

เจ้าหนี้การค้า (429,554,738)  207,165,686  (11,908,306)  (12,741,717)  (50,907,204)  (140,280,953)

รายได้รับล่วงหน้า (154,539,198)  26,494,980  120,892,549  1,352,918  12,969,844  (97,811,455)

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 36,523,439  7,022,548  7,069,040  2,139,498  (5,187,633)  6,359,001 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 140,440,649  154,529,593  379,791,390  (533,046)  (34,593,983)  20,020,633 

เจ้าหนี้อื่น (115,965,624)  337,930,138  (11,757,435)  5,835,607  (10,560,966)  (7,160,296)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2559 2561 2560 2559

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน (586,216)  (2,224,699)  -  (12,321)  (1,821,949)  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14,537,726  20,566,962  25,855,101  (14,028,927)  (4,371,082)  18,675,168 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด�าเนินงาน  1,288,147,207  1,169,428,739  1,099,238,122  (896,667,877)  139,005,647  350,387,199 

ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) (163,759,102)  (95,258,107)  (136,195,649)  (9,480,432)  (14,442,422)  (66,115,306)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  1,124,388,105  1,074,170,632  963,042,473  (906,148,309)  124,563,225  284,271,893 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินlfจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา  (573,628,353)  -  (455,549)  -  -  1,874,975 

เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (629,641,900)  (1,926,122,245)  (2,920,954,190)

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  17,420,000  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจาก

การลงทุนในบริษัทย่อย

 (8,580,000) -  -  - -  - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า

 -  717,704  -  -  717,704  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - (4,059,900) - - (4,059,900) -

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า  (56,560,000)  -  -  (56,560,000)  - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  1,968,784,038  604,999,854  -  1,801,746,980  1,560,550,603  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (1,927,051,843)  (989,668,647)  (597,131,351)  (1,779,551,843)  (1,160,881,956)  (582,442,823)

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจักรเพื่อ

การลงทุน

35,147,322  45,502,708  60,484,888  35,147,322  45,502,708  60,484,888 

เงินสดจ่ายพื่อมัดจ�าค่าสินทรัพย์  -  22,673,992  (398,183,623)  -  -  - 

เงินสดจายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า (2,105,743)  (16,978,091)  -  -  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,167,793,747)  (4,060,582,578)  (6,698,647,204)  (17,820,463)  (8,330,875)  (4,720,153)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (135,311,376)  (654,938,080)  (600,510,612)  (1,993,870)  (449,850)  (397,880)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 713,784  414,382  46,350  288,855  6,000  40,187 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

421,390,094  28,400,000  -  787,958,290  1,689,806,414  814,055,286 

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

 -  (203,300,000)  -  (1,985,603,210)  (1,689,286,414)  (1,567,343,669)

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - - (180,000,000) - - (180,000,000)

เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น - - (388,800,000) - - (388,800,000)

เงินปันผลรับ 206,986,264 177,255,128 187,504,251 1,491,947,483 617,475,894 311,383,043

ดอกเบี้ยรับ 46,129,984 48,825,784 86,603,094 21,443,700 50,399,905 21,197,051

กระแสเงินสดสุทธิให้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,191,879,576) (5,000,737,744) (8,529,089,756) (315,218,656) (824,672,012) (4,365,623,285)

หน่วย : บาท
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รายการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  -  -  943,738,111  -  -  906,361,430 

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ตามสิทธิ  -  270,401  -  -  270,401  - 

จ่ายช�าระหุ้นทุนซื้อคืน (304,674,256)  -  -  (304,674,256)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 37,795,883  -  103,857,584  55,151,096  -  265,162,051 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้น  -  (1,713,087,422)  -  (1,964,227,273)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  -  134,000,000  649,060,352  - 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  -  (300,000,000)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 6,140,207,783  3,658,803,291  4,325,509,574  428,760,000  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว (848,101,466)  (550,753,000)  (6,852,000)  (7,200,000)  -  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,819,000,000  2,265,500,000  1,780,000,000  1,819,000,000  2,265,500,000  1,780,000,000 

เงินสดจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้ (280,000,000)  (300,000,000)  -  (280,000,000)  (300,000,000)  - 

เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจ�านวนหนี้สินซ่ึงเกิดขึ้นจาก

สัญญาเช่าการเงิน

(15,942,293)  (17,649,130)  (18,175,305)  (8,855,633)  (9,572,021)  (12,967,817)

เงินปันผลจ่าย (333,793,403)  (254,320,025)  (289,669,715)  (333,793,403)  (254,320,025)  (289,669,715)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (88,174,358)  (117,270,472)  -  -  -  - 

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนของผู ้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับ

โครงสร้างธุรกิจ

(562,000,000)  -  -  -  -  - 

ดอกเบี้ยจ่าย (756,770,609)  (545,305,743)  (291,157,423)  (235,964,690)  (178,510,463)  (117,581,772)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา

เงิน

 4,807,547,281  2,426,187,900  6,547,250,826  1,266,423,114  (91,799,029)  2,531,304,177 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (259,944,290)  (1,500,379,212)  (1,018,796,457)  45,056,149  (791,907,816)  (1,550,047,215)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด

และรายการ เทียบเท่าเงินสด

(5,420,378)  (11,706,519)  (9,632,156)  (11,622,101)  (11,706,519)  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 1,158,017,322  2,670,103,053  3,496,664,553  240,328,765  1,043,943,100  2,593,990,315 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 892,652,654  1,158,017,322 2,494,732,158  273,762,813  240,328,765  1,043,943,100 

หมายเหตุ - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 1,854,655,375.25 บาท มีทุนช�าระแล้วเป็นเงิน 1,854,655,373.25 บาท

  เป็นหุ้นสามัญทั้งจ�านวน 7,418,621,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

- ในปี 2559 แสดงตัวเลขที่ยังไม่นับรวมผลกระทบจากการได้มาซึ่ง บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

หน่วย : บาท
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

(3) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

รายการ
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2559 2561 2560 2559

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.65 0.93 0.96  0.60 0.65 0.73

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.59 0.87 0.90  0.55 0.59 0.68

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.10 0.18 0.39 0.05 0.08 0.22

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.88 3.25 2.60 4.17 3.19 2.42

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 93.95 112.44 140.41 87.51 114.37 150.58

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.20 6.29 4.10  3.57 4.55 5.94

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 86.92 58.06 89.00  102.37 80.30 61.46

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 4.08 3.85 3.33 4.00 3.10 3.30

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 89.42 94.71 109.48 91.25 117.62 110.55

Cash Cycle (วัน) 91.46 75.79 119.92 98.62 77.06 101.48

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 49.12% 36.34% 34.74% 22.11% 22.94% 24.12%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) 33.42% 28.62% 30.74% 67.94% 47.42% 27.85%

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 18.91% 14.86% 19.18% 50.74% 30.79% 18.87%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  12.40% 7.02% 6.08% 7.58% 4.07% 3.90%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.31% 2.33% 2.37% 3.73% 2.28% 2.22%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 3.92% 2.89% 3.17% 4.63% 2.61% 2.91%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.17 0.16 0.12 0.07 0.07 0.12

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.75 2.02 1.57 1.03 0.78 0.76

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 2.60 2.41 2.99 3.21 2.85 3.72

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 40.00% 75.00% 102.13% 66.67% 90.00% 163.40%

อัตราส่วนอื่นๆ

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2) 0.16 0.10 0.10 0.09 0.05 0.05

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (บาท) 1) 0.15 0.06 0.07 0.09 0.05 0.05

มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น(บาท) 2) 1.28 1.37 1.59 1.17 1.17 1.35

หมายเหตุ 1) ก�าไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย ค�านวณด้วยจ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วทั้งหมด

2) ก�าไรสุทธิต่อหุ้นและมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ค�านวณด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวดและค�านวณ

โดยใช้มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 



ค�าอธิบายฐานะทางการเงนิ
และผลการด�าเนินงาน27.

• ผลการด�าเนินงาน

รายได้

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2559 – ปี 2561 มาจากรายได้ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่  

รายได้ของธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และรายได้

จากการก่อสร้าง ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,460.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ�านวน 

4,913.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,547.41 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.49 และมีก�าไรส�าหรับงวด  

(ส่วนทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่) จ�านวน 1,085.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกันกับปีก่อนแสดงจ�านวน 638.59 

ล้านบาท (แสดงเป็น ก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่ท่ีน�ามาเปรียบเทียบ 465.79 ล้านบาทและส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นเดิมจากการปรับโครงสร้างธุรกิจจ�านวน 172.80 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 446.58 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 69.93 และเม่ือเปรียบเทียบโดยไม่นับรวมผลกระทบส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมจากการ 

ปรบัโครงสร้างธรุกจิจะแสดงผลก�าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 

2560 แสดงจ�านวน 1,085.17 ล้านบาทและ 465.79 ล้านบาทตามล�าดบั ซึง่เพิม่ขีน้จ�านวน 619.38 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 132.97 เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เติบโตขึ้นในทุกภาคส่วนดังนี้

รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงจ�านวน 2,929.75 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ�านวน 

1,535.56 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 1,394.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.79 โดยรายได้ที ่

เพิม่ขึน้อย่างมสีาระส�าคญัเกดิจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากงัหงัลมครบทัง้ 3 โครงการ รวม 170 MW 

ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนที่จ�าหน่ายเพียง 60 MW

บรษัิทฯ มรีายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง แสดงในงบการเงนิรวม ส�าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 จ�านวน 1,887.24 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ�านวน 2,045.04 ล้านบาท

ซึ่งถือว่ามียอดรายได้ในสัดส่วนคงเดิม 
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บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 แสดงจ�านวน 1,344.96 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนักบัปีก่อนแสดงจ�านวน 1,159.98 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 184.98 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.95 เติบโตเพิ่มขึ้นจากการได้รับแต่งตั้ง

เป็นผู้แทนจ�าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับภาครัฐเพิ่มขึ้น

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ประเภทรายได้
2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากธุรกิจผลิต จัดหา และจ�าหน่ายอุปกรณ์

ส�าหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

1.1 การจัดหาเพื่อจ�าหน่าย 791.97 24.68 480.68 10.00  573.03 9.20

1.2 การผลิตเพื่อจ�าหน่าย 559.42 17.43  679.30 14.13  771.93  12.39 

2. รายได้จากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานทดแทน

- ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 867.93 27.05 1,535.56 31.93 2,929.75 47.02

3. รายได้จากธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงาน

ทดแทน

909.50 28.34 2,045.04 42.53 1,887.24 30.29

4. รายได้จากการให้บริการ 80.07  2.50  68.09  1.42  68.54  1.10 

รวมรายได้ 3,208.89  100.00 4,808.67  100.00 6,230.49  100.00 

หมายเหต ุ: รายได้ในปี 2559 แสดงยอดรายได้ท่ียงัไม่นบัรวมผลกระทบจากการได้มาซึง่บรษิทัฟิวเจอร์ อิเลค็ทรคิอล คอนโทรล จ�ากดั

รายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 โดยลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่

หน่วยงานราชการและเอกชน และลูกค้าธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า

ประเภทรายได้
2559 2560 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ

- รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบ

ไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนและรายได้ 

จากการให้บริการ

504.89 15.73 683.81 14.22 768.44 12.33

- รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 867.93 27.05 1,535.56 31.93 2,929.75 47.02

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

- รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบ

ไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน

894.33 27.87 507.11 10.55 620.46 9.96

- รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 909.50 28.34 2,045.04 42.53 1,887.24 30.29

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 32.24 1.00 37.15  0.77 24.60  0.39 

รวมรายได้ 3,208.89 100.00 4,808.67  100.00 6,230.49  100.00 

หมายเหต ุ: รายได้ในปี 2559 แสดงยอดรายได้ท่ียงัไม่นบัรวมผลกระทบจากการได้มาซึง่บรษิทัฟิวเจอร์ อิเลค็ทรคิอล คอนโทรล จ�ากดั

ต้นทุนขาย และก�าไรขั้นต้น 

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 49.12 และ ร้อยละ 36.34 ในปี 2561 และปี 2560 

ตามล�าดบัตามงบการเงินรวม ซึง่แนวโน้มของก�าไรขัน้ต้นดังกล่าวเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการเพ่ิมขึน้ของ

สัดส่วนรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการเพิ่มขึ้น

ของรายได้จากการก่อสร้างที่รับรู้ความส�าเร็จของงานครบตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงิน ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปกติและผันแปร

ตามยอดรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

บรษิทัมต้ีนทนุทางการเงนิ ส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แสดงจ�านวน 800.45 ล้านบาท 

เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจ�านวน 570.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 230.17 ล้านบาท คิดเป็น
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เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.36 เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาสินเชื่อโครงการเพิ่มขึ้นจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ในโครงการลมเพิ่มขึ้นครบ 170 MW

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรสุทธิงบการเงินรวมของบริษัทฯปี 2561 เท่ากับ 1,178.41 ล้านบาท ปี 2560 เท่ากับ 714.79 

และ ปี 2559 เท่ากับ 615.37 ล้านบาท(ปี 2559 แสดงก�าไรที่ยังไม่นับรวมผลกระทบจากการได้มา ซึ่งบริษัท 

ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด) ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 463.62 ล้านบาท หากพิจารณาผลการด�าเนินงาน

อนัเป็นปกตขิองบรษัิทฯ และบรษิทัย่อยตามงบการเงนิรวม ส�าหรบั ปี 2561 เปรยีบเทยีบกับผลการด�าเนนิงาน

งวดเดยีวกันกบัปีก่อน เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้มกีารจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการลมขนาด 110 เมกะวตัต์ 

เข้ามาในระบบ และต้นทุนในการผลิตกระแสไฟไม่สูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับ จึงท�าให้มีอัตราก�าไรที่

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับยอดรายได้

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สนิทรัพย์รวมของบรษิทัฯ ณ สิน้ปี 2561 2560 และ ปี 2559 ตามงบการเงนิรวมเท่ากบั 35,624.75 ล้าน

บาท 30,726.45 ล้านบาท และ 25,595.83 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยรายการหลกัของสนิทรพัย์หมนุเวยีนได้แก่ลกูหนี้

การค้าและสินค้าคงเหลือซึ่งผันแปรไปตามยอดขาย และงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

ให้กบับรษัิทภายนอก และความสามารถในการเรยีกช�าระเงนิจากลูกค้าของกลุ่มบรษิทัฯ เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 

เพิม่ขึน้ ตลอดจนกระแสเงินสดทีก่จิการต้องส�ารองไว้ส�าหรบัการลงทนุ การด�าเนนิงาน และ จ่ายเงนิปันผล ส�าหรบั

รายการหลกัของสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนได้แก่ อาคารและอปุกรณ์ซึง่กลุม่บรษิทัฯ ลงทนุเพิม่เพือ่ผลผลติกระแสไฟฟ้า

ในการจดัหาแหล่งเงนิทนุเพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนและลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรนัน้ กลุ่มบรษิทัฯ มกีาร

จัดหาแหล่งเงนิทุนทัง้จากการเพิม่ทนุจดทะเบยีนและการกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ มอีตัราส่วน

หน้ีสนิต่อทนุเท่ากบั 2.75 เท่า 2.02 เท่า และ 1.57 เท่า ตามงบการเงนิรวม ณ สิน้ปี 2561 2560 และปี 2559  

ตามล�าดบั
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ลูกหนี้การค้า

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการให้สนิเชือ่แก่ลกูค้าโดยพจิารณาจากฐานะการเงนิของลกูค้า 

ประวตักิารช�าระเงนิ ความถีใ่นการสัง่ซือ้ และมลูค่าการสัง่ซือ้ โดยมกีารให้เครดติเทอมเฉลีย่ประมาณ 30-90 

วันส�าหรับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนและกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และเครดิตเทอม 30-60 วัน ส�าหรับกลุ่มลูกค้า 

ต่างประเทศ 

ณ สิ้นปี 2561 2560 และ ปี 2559 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ารวมและราย

ได้ที่ยังไม่เรียกช�าระเท่ากับ 1,293.98 ล้านบาท 1,913.59 ล้านบาท และ 1,049.03 ล้านบาท (ไม่รวมลูกหนี้

อืน่ ๆ  และค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู) ตามล�าดบั โดยมรีะยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ ณ สิน้ปี 2561 2560 และ ปี 2559 

เท่ากับ 94 วัน 112 วัน และ 140 วัน ตามล�าดับ ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ลดลง อันสืบเนื่องมาจาก

มีการรับช�าระหนี้จาก ลูกหนี้ค่าก่อสร้าง กลุ่มพลังงาน และกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้า ได้ทันภายในก�าหนดเวลา

รายละเอียดของอายุลูกหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 12.81 23.54 6.38 99.84  5.28 100.00

เกินก�าหนดช�าระ

- ไม่เกิน 3 เดือน 41.61 76.46 0.01 0.16  -  - 

- ระหว่าง 3-6 เดือน  - - - -  -  - 

- ระหว่าง 3-6 เดือน  -  -  -  -  -  - 

- เกินกว่า 12 เดือน  -  -  -  -  -  - 

รวมลูกหนี้การค้า 54.42  100.00 6.39  100.00  5.28  100.00 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  -  -  -  - 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 54.42  100.00 6.39  100.00  5.28  100.00 

รายงานประจ�าปี 2561 361



ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561.

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 462.48 68.36 666.03 57.93 858.19 80.63

เกินก�าหนดช�าระ

- ไม่เกิน 3 เดือน 196.12 28.99 457.56 39.80 161.07 15.13

- ระหว่าง 3-6 เดือน 10.25 1.51 8.96 0.78 31.68 2.98

- ระหว่าง 3-6 เดือน 0.53 0.08 3.52 0.31 0.77 0.07

- เกินกว่า 12 เดือน 7.20 1.06 13.60 1.18 12.69 1.19

รวมลูกหนี้การค้า 676.58 100.00 1,149.67 100.00 1,064.40 100.00

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.89) (0.00) (2.08) (0.00) (0.89) (0.00)

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 675.69 100.00 1,147.59 100.00 1,063.51 100.00

หมายเหต ุ: ลกูหนีใ้นปี 2559 แสดงยอดรายได้ทีย่งัไม่นบัรวมผลกระทบจากการได้มาซ่ึงบรษิทัฟิวเจอร์ อิเลค็ทรคิอล คอนโทรล จ�ากดั

สินค้าคงเหลือ

 เมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2561 2560 และ ปี 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือ

เท่ากับ 540.17 ล้านบาท 408.98 ล้านบาท และ 402.34 ล้านบาท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินค้าส�าเร็จรูป 260.59 61.89 244.64 56.82 374.65 66.54

สินค้าระหว่าผลิต 39.54 9.39 43.88 10.19 0.72 0.13

วัตถุดิบ 99.47 23.63 85.47 19.85 146.08 25.94
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

วัสดุสิ้นเปลือง 1.07 0.25 1.01 0.23 1.71 0.30

งานระหว่างก่อสร้าง 0.09 0.02 30.35 7.05 11.34 2.01

สินค้าระหว่างทาง 20.27 4.81 25.18 5.85 28.57 5.07

รวม 421.03 100.00 430.53 100.00 563.07 100.00

หัก ค่าเพิ่มจากการลดมูลค่าสินค้า (18.69) (4.44) (21.55) (5.01) (22.90) (4.07)

สินค้าคงเหลือสุทธิ 402.34 95.56 408.98 94.99 540.17 95.93

หมายเหตุ : สินค้าคงเหลือในปี 2559 แสดงยอดที่ยังไม่นับรวมผลกระทบจากการได้มาซึ่งบริษัทฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล 

คอนโทรล จ�ากัด โดยหากเม่ือรวมรายการดงักล่าวสนิค้าคงเหลอืสทุธิหลงัปรบัปรงุจะเท่ากบั 442.87 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายในการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าส�าหรับสินค้าที ่

เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และค้างนานโดยจะพิจารณาตามสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้า

ที่ใช้ส�าหรับระบบไฟฟ้าพ้ืนฐานของประเทศท่ีมักไม่ค่อยมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีมากนัก ส่งผลให้สินค้า 

ของบริษัทฯ สามารถน�ามาจ�าหน่ายได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ล้าสมัย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีค่าเผื่อจากการ

ลดมูลค่าสินค้าจ�านวน 22.90 ล้านบาท 21.55 ล้านบาท และ 18.69 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560  

และ ปี 2559 ตามล�าดับ

บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 87 วัน 58 วัน และ 89 วัน ในปี 2561 ปี 2560 และปี 

2559 ส่วนใหญ่จะเป็นสนิค้าท่ีเก่ียวกบัจดัหาเพือ่จ�าหน่าย และเพือ่โครงการรบัเหมาก่อสร้างพลงังานทดแทน
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีโครงสร้างของการลงทุนในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ดังนี้

ช่ือบริษัท
ทุนช�าระแล้ว (พนับาท) สดัส่วนเงนิลงทนุ (%) วธิรีาคาทนุ (พนับาท) เงนิปันผล (พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559

บรษิทั จี.เค.พาวเวอร์โปรดักส์ จ�ากดั 100,000 100,000 100,000 100 100 100 80,425 80,425 80,425 14,540 14,488 25,000

บรษิทั จี.เค.แอสแซมบลี ้จ�ากัด 200,000 200,000 200,000 100 100 100 163,188 163,188 163,188 50,000 - -

บรษิทั เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จ�ากดั 50,000 50,000 50,000 100 100 100 41,408 41,408 41,408 -  10,000 -

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด 1,485,000 1,485,000 1,138,100 100 100 100 1,916,500 1,916,500 1,569,600 - - -

บรษิทั พฒันาพลงังานลม จ�ากดั 1,575,000 1,575,000 1,575,000 100 100 100 2,226,150 2,226,150 2,226,150 389,025 - -

บรษิทั เอ็นเค เพาวเวอร์ โซล่า จ�ากดั 2,600 2,600 2,600 100 100 100 40,854 40,854 40,854 12,000  20,000 -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด 21,000 21,000 21,000 100 100 100 21,000 21,000 21,000 - - -

บรษิทั กนักลุ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ�ากดั (บรษัิท กนักลุ 

โซลาร์ รูฟ 2 จ�ากดั)

1,000 250 250 100 100 100 1,000 250 250 - - -

บรษิทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ�ากดั 140,300 20,400 20,400 100 100 100 140,300 20,400 20,400 -  2,040 -

บรษิทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด 120,000 102,850 89,900 100 100 100 120,000 102,850 89,900 - - -

บรษัิท กนักุล พาวเวอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 300,000 23,750 15,000 100 100 100 300,000 23,749 23,749 619,999  172,799 -

Gunkul International (Mauritius) Ltd. 4,740,445 4,740,445 3,239,983 100 100 100 4,740,445 4,740,445 3,239,983 - - -

บรษิทั กนักลุ เอ็นเนอร์จี โซลช่ัูน แอนด์ ไลท์ติง้ จ�ากดั 40,600 40,600 40,600 100 100 90 40,600 40,600 36,540 - - -
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ช่ือบริษทั
ทุนช�าระแล้ว (พนับาท) สดัส่วนเงนิลงทนุ (%) วธิรีาคาทนุ (พนับาท) เงนิปันผล (พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ คอมมนูต้ีิ จ�ากัด 10,000 2,750 2,750 100 100 100 10,000 2,750 2,750 - - -

บรษิทั สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ย ีจ�ากดั 40,900 40,900 40,900 100 100 100 40,899 40,899 40,899 -  6,033 -

บรษิทั กนักลุ ไบโอเอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด 499 125 125 100 100 100 499 125 125 - - -

บรษิทั กนักลุ แอนด์ ยซูไีอ เพาเวอร์ จ�ากดั - - - - - - - - - - - -

บรษิทั โคราชวนิด์เอ็นเนอร์ย ีจ�ากัด 1,017,138 809,170 778,360 100 100 100 1,448,887 1,240,920 1,210,110 - - -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากดั 179,250 179,250  - 100 100  - 179,250 179,250  - -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากดั  -  - 25,000 100  -  - 25,000 - - -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากดั  -  - 54,250 100  -  - 54,250 1,200 -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จ�ากดั  -  - 25,000 100  -  - 25,000 - - -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จ�ากดั  -  - 25,000 100  -  - 25,000 - - -

บรษิทั กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ�ากดั  -  - 25,000 100  -  - 25,000 - - -

บรษิทั อนิฟินทิ อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย ีจ�ากดั 1,564,000 1,590,000 1,590,000 67 67 67 1,088,576 1,105,996 1,105,996 165,436  238,094 -

บรษิทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี ่จ�ากัด 34,300 34,300 34,300 75 75 75 25,690 25,690 25,690 - - -

บรษิทั อโีค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี ่จ�ากดั 76,500 76,500 76,500 51 51 51 42,015 42,015 42,015 6,964 - -

บรษิทั บีเอ็มพี โซลาร์ จ�ากัด 980 980  - 100 100 - 216,938 216,938 - 26,997 - -

รวม 12,884,624 12,272,402 10,135,282 1,284,961 464,654 25,000



ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับ 74.18 ล้านบาท 70.57 ล้านบาท และ 70.86 ล้านบาท 

ในปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทฯได้มีการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น

ในส่วนของยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องใช้ส�านักงาน จากการเพิ่มขึ้นของพนักงานและ 

ผู้บริหาร จากการขยายตัวของบริษัทฯ 

ส�าหรับในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิ้นสุด ปี 2561 ปี 2560 และ ปี 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 

23,018.09 ล้านบาท 18,072.86 ล้านบาท และ13,556.88 ล้านบาท ตามล�าดับ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิตามงบการเงินรวมเม่ือเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ นั้น  

เนือ่งมาจากการรวมมลูค่าทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ของบริษทัย่อย ทีม่กีารก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลม 2 โครงการที่ จังหวัดนครราชสีมา และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อีก 1 โครงการ  

ณ เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น โดยรายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด

ปี 2555 ได้มีการซื้อสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดิน ส�าหรับประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นจ�านวนเงิน 378 ล้าน

บาท เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 60 MW 

ในปี 2560 บริษัทย่อยดังกล่าว ได้มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครบ 3 โครงการ

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด

ในปี 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

พลังงานลม โดยมีการซ้ือสินทรัพย์ซ่ึงเป็นท่ีดิน ส�าหรับประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า เป็นจ�านวน 204  

ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมีนาคม 

2561

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด

ในปี 2561 บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมิถุนายน 

2561

โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2561 โครงการดังกล่าวได้มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในเดือน พฤศจิกายน 

2561
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หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 2560 และปี 2559 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 26,124.70 

ล้านบาท 20,542.60 ล้านบาท และ 15,870.13 ล้านบาท ตามล�าดับ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มมีหนี้สิน

รวมเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากในปี 2561 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย ได้มเีตบิโตและมกีารขยายตวัมากขึน้ โดยบรษิทัฯ 

ได้มกีารเบกิเงนิกูโ้ครงการพลงังานทดแทน ส่งผลให้บรษิทัฯ มโีครงการใช้เงนิกูย้มืระยะส้ัน เงนิกูยื้มระยะยาว 

และเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท เพื่อรองรับการลงทุน การขาย และการก่อสร้างดังกล่าว ที่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 

จนถึง ปี 2561

หนีส้นิรวมของบรษิทัฯ ประกอบด้วยหนีห้มนุเวยีนโดยส่วนใหญ่ได้แก่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.83 ของหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่า

สินทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.04 ของหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่

ถงึก�าหนดช�าระภายใน 1 ปีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีค่้าทรพัย์สินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.51 ของหนีสิ้นรวม

ของกลุม่บรษัิทฯ ซึง่ทัง้ 4 รายการดงักล่าว บรษัิทฯ ใช้เป็นแหล่งเงนิทนุในการจดัหาวตัถุดบิและสินเชือ่ทางการ

ค้าและก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทย่อย

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมระหว่างปี 2561-2559 เท่ากับ 0.65 เท่า 

0.93 เท่า และ 0.96 เท่า ตามล�าดับ ส�าหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.59 เท่า 0.87 เท่า และ 0.90 

เท่า ระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 89 วัน 95 วัน และ 109 วัน บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) 

เท่ากับ 91 วัน 76 วัน และ 120 วัน ตามล�าดับ ระยะเวลาการขายสินค้า เท่ากับ 87 วัน 58 วัน และ 89 วัน 

ระยะเวลาเกบ็เงนิได้ เท่ากบั 94 วนั 112 วนั และ 140 วนั ตามล�าดบั โดยระยะเวลาในการเกบ็ลดลงเนือ่งจาก

สัดส่วนรายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น และมีวิธีการรับรู้รายได้ ตลอดจนการเรียกช�าระเงิน ซึ่งมีลักษณะแตกต่าง

จากกรณีการซื้อมาจ�าหน่ายไป 

ในปี 2561 และ ปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจากระดับ 

2.02 เท่า มาที่ระดับ 2.75 เท่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเบิกเงินกู้โครงการ

ก่อสร้างจากพลังงานทดแทน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 8,712.13 ล้านบาท 8,690.09 ล้านบาท และ 8,600.08 ล้าน

บาท ณ สิ้นปี 2561 สิ้นปี 2560 และสิ้นปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล�าดับ

ส�าหรับงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับเท่ากับ 9,500.05 ล้านบาท 
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10,183.86 ล้านบาท และ 10,127.97 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ปี 2560 และปี 2559 ตามล�าดับ

โดยส่วนของผูถ้อืหุน้ได้นบัรวมก�าไร(ขาดทุน) ส�าหรบัปีไว้แล้ว โดยปรากฎรายการทีม่ผีลกระทบท�าให้

ส่วนผู้ถือหุ้นลดลงดังนี้

- Treasury stock จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จ�านวน 304.67 ล้านบาท

- ผลกระทบจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั (การเข้าซือ้บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ บรษิทั 

ฟิวเจอร์ อิเล็ทริคอล คอนโทรล จ�ากัด “FEC”) จ�านวน 558.37 ล้านบาท

- บริษัทสั่งจ่ายปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2560 จ�านวน 333.84 ล้านบาท

กระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการด�าเนินงานสุทธิ 1,124.39 ล้านบาท เนื่องจาก 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวของรายได้ที่สูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานทดแทน 

เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเก่ียวกับด้านพลังงานทดแทน ในส่วนของกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 6,191.88  

ล้านบาท และการเพิ่มทุน มีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น การออกหุ้นกู้และ เงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ธนาคาร ในการลงทุนก่อสร้างโครงการพลังงานลมจ�านวน 170 เมกะวัตต์และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ประเทศญี่ปุ่นที่ทยอยเบิกในปี 2561

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ต้องใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 6,191.88 ล้านบาท จากเงินสด

จ่ายเพื่อซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณของบริษัทย่อย ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากใน

ประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 4,807.55 ล้านบาท 

กระแสเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ และจ่ายเงินปันผล คงเหลือกระแสเงินสด 

ประมาณ 892.65 ล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารกิจการในปี 2562

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการด�าเงินงานสุทธิ 1,074.17 ล้านบาทเนื่องจากในปี 

2560 บริษัทฯ ได้มีการขยายตัวของรายได้ที่สูงขึ้น จากการลงทุนในบริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานทดแทน เพื่อ

ลงทุนในบริษัทย่อยเกี่ยวกับด้านพลังงานทดแทน ในส่วนของกิจกรรมการลงทุน จ�านวน 5,000.74 ล้านบาท 

และการเพิม่ทนุ มกีระแสเงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ การออกหุน้กูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ในการลงทนุ

ก่อสร้างโครงการพลังงานลมจ�านวน 170 เมกะวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมการด�าเนินงานปกติ สุทธิ ประมาณ 963.04 

ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตค่อนข้างมากจากงานจ�าหน่ายอุปกรณ์และรับเงินล่วง

หน้าและเจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทฯ มีการกู้ยืมเพื่อมาใช้ในการลงทุน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์
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รายงานของ
ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต งบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

28.

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั 

(มหาชน) และ บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) 

ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหต ุ

ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิรวมและฐานะ

การเงนิเฉพาะกจิการของกลุม่บรษิทัและบรษิทั ตามล�าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงานรวม

และผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้ 

กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจ�าปี 2561 369



เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�า

เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 15

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจในอดีตเป็น

จ�านวนเงินที่มีนัยส�าคัญซึ่งมีความเส่ียงเก่ียวกับมูลค่าตาม

บัญชีของค่าความนยิมทีอ่าจสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื 

การทดสอบการด้อยค่าประจ�าปีของค่าความนิยมต้องใช้

ดุลยพินิจอย่างมากของผู้บริหารในการก�าหนดข้อสมมติที่ใช้

ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รวมถึงการ 

คาดการณ์ปริมาณขายและราคาขายในอนาคต ต้นทุนจาก

การด�าเนินงาน อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนักของเงินทุน (อัตราคิดลด) ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่อง

ดังกล่าวเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าว รวมถึง 

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้

รับคืน

• การประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลด รวมถึงการ

เปรียบเทียบอัตราส่วนถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของเงินลงทุน

ของกลุ่มบริษัทกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมท่ีกลุ่มบริษัท

ด�าเนินกิจการอยู่

• การประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติหลักในการ

ค�านวณ เช่น ปริมาณขาย ราคาขาย ต้นทุนจากการด�าเนินงาน 

และอัตราการเติบโตระยะยาว ตลอดจนการเปรียบเทียบ

ข้อสมมติหลักกับข้อมูลท่ีได้จากภายนอก รวมถึงการใช้

ความรู้ของข้าพเจ้าที่มีต่อกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรม

• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดยการประเมินผลกระทบ 

ที่อาจเป็นไปได้ในอัตราการเติบโต ประมาณการกระแส

เงินสด และอัตราคิดลด

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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รายได้และต้นทุนการก่อสร้าง

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3, 5 และ 9

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามขั้นความส�าเร็จ 

ของงานซึ่งประเมินโดยวิศวกรท่ีรับผิดชอบโครงการ และ

พิจารณาจากต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นและประมาณการ

ต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 

ผูบ้รหิารและวศิวกรโครงการต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างมากในการ

ประมาณการต้นทนุการก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จนกระท่ัง

งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาเพื่อก�าหนดขั้นความส�าเร็จ

ของงานก่อสร้าง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงก�าหนดให้ขั้นความส�าเร็จ

ของงานและการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างเป็น 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง

• ท�าความเข้าใจกระบวนการการประมาณการ และการ

ปรับปรุงประมาณการต้นทุนการก่อสร้าง 

• สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ

จากฝ่ายบรหิาร ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จริง รายได้จากการก่อสร้าง

และรายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ กับสัญญาและเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง 

• เปรยีบเทยีบขัน้ความส�าเร็จของงานทีป่ระมาณโดยวศิวกร

โครงการ กับอัตราส่วนของต้นทุนงานที่เกิดข้ึนแล้วกับ

ประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้งสิ้น รวมถึงสุ ่มทดสอบ 

ใบตรวจรับงานจากลูกค้า 

• เข้าร่วมสังเกตการณ์การประมาณความคืบหน้าของงาน

ก่อสร้างร่วมกับวิศวกรเพื่อดูความสอดคล้องของโครงการ

จริงกับขั้นความส�าเร็จของงาน

• ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้น

จริงกับประมาณการต ้นทุน วิ เคราะห ์ก�าไรขั้นต ้น  

ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และสอบถามฝ่ายบริหาร 

ถึงสาเหตุของผลต่าง

• ทดสอบการค�านวณข้ันความส�าเร็จของงาน และรายได้ที่

ยังไม่เรียกช�าระ

• สุ่มทดสอบต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นหลังวันสิ้นงวด  

กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4 ซึง่ได้อธบิายถงึผลกระทบต่อกิจการจากการ

รวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดยีวกนั ตวัเลขเปรยีบเทยีบทีน่�ามาแสดงนีน้�ามาจากงบการเงนิทีต่รวจสอบแล้ว 

ณ วนัที ่และส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และหลงัจากปรบัปรงุรายการตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 4 ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี 

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน  

ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ คือการอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�าแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี 

สาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและขอให้ท�าการแก้ไข

ความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารและผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน

ทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน 

ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อ
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เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ

ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ

ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่

ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญท่ีมอียู่

ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ 

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อ

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและ

สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญใน 

งบการเงินรวมและ งบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบ 

และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 

การสอบบญัชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความ

เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จรงิ

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
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• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณ

การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของ 

ผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่ว

กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ

ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่

แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให ้

ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือ

ถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ

ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและ

บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ

และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ

ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 

ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่

บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วง

เวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ทีเ่ก่ียวข้องกบั ความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอด

จนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้า

และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรือ่งทีส่ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุใน

การตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการ

ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่งเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผย

ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร

เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมี

ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6333

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2562
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สินทรัพย์ หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด

6  892,652,654  1,158,017,322  2,670,103,053  273,762,813  240,328,765 

เงินลงทุนชั่วคราว 7  606,089,344  645,019,982  964,357,175  529,906,475  550,020,906 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิระยะสัน้ 18  1,501,020,586  964,049,692  585,106,438  -  -

ที่ใช้เป็นหลักประกัน    

ลูกหนี้การค้า 5, 8  1,068,798,910  1,153,979,661  712,268,159  388,885,965  223,096,299 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 9  225,175,687  759,609,883  336,760,467  -  12,148,598 

ลูกหนี้อื่น 5  405,733,234  370,171,541  275,131,574  178,641,960  171,580,815 

ลูกหนี้กรมสรรพากร  298,960,074  100,734,948  348,773,321  -  - 

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5  -  402,390,094  227,490,094  1,754,452,670  556,807,750 

ส่วนของเงนิให้กูย้มืระยะยาวแก่

กิจการที่ เกี่ยวข ้องกัน ท่ีถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

5  -  19,000,000  -  -  - 

สินค้าคงเหลือ 10  540,167,019  408,985,378  442,867,990  284,332,577  194,904,660 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  5,538,597,508  5,981,958,501  6,562,858,271  3,409,982,460  1,948,887,793 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สินทรัพย์ หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินระยะ

ยาว ที่ใช้เป็นหลักประกัน

18  592,003,707  40,770,206  47,008,111  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

 -  -  19,000,000  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11  426,852,710  381,407,019  356,891,224  397,594,800  397,594,800 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 11  1,078,764,354  1,005,233,337  939,043,106  576,610,150  520,050,150 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12  -  -  -  12,884,624,101  12,272,402,201 

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 17  302,916,885  413,048,266  409,254,153  273,070,614  273,070,614 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  -  -  3,143,658  3,143,658 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  23,018,092,750  18,072,860,859  13,556,883,394  74,184,502  70,572,269 

ค่าความนิยม 15  163,476,324  163,476,324  220,950,087  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15  4,213,228,830  4,068,184,786  3,074,606,387  4,928,514  4,091,404 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น  -  -  180,000,000  -  - 

เงินมัดจ�าค่าสินทรัพย์  -  362,141,578  384,815,570  -  - 

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า  215,351,112  215,440,843  209,441,988  -  - 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชี

16  75,465,591  21,933,011  37,353,056  61,100,361  9,392,391 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,086,152,263 24,744,496,229 19,435,247,076 14,275,256,700 13,550,317,487 

รวมสินทรัพย์ 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347 17,685,239,160 15,499,205,280 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18  2,306,788,075  2,271,966,942  3,985,544,240 2,012,489,398 1,957,821,723 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

5  -  -  -  483,630,656  352,121,984 

เจ้าหนี้การค้า 5, 19  340,646,726  770,710,822  563,545,136  246,918,703  259,998,139 

รายได้รับล่วงหน้า  104,217,170  258,756,368  232,261,387  16,166,890  14,813,972 

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 5  454,767,934  1,496,735,070  715,919,350  -  - 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  59,323,015  22,799,576  15,777,028  3,310,866  1,171,368 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 5  532,589,874  274,237,683  236,479,884  9,617,538  10,113,851 

เจ้าหนี้อื่น 5  315,094,448  353,570,840  202,792,956  119,595,334  98,421,099 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวท่ีถงึก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี

18  1,546,994,980  632,315,625  528,346,274  28,443,981  - 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน

หนึ่งปี

18  2,765,500,000  280,000,000  300,000,000 2,765,500,000  280,000,000 

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า

การเงนิท่ีถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี

18  13,931,656  15,315,477  16,442,185  7,185,659  9,426,787 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  64,806,817  55,027,127  23,939,764  -  - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  8,504,660,695 6,431,435,530 6,821,048,204 5,692,859,025 2,983,888,923 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 14,129,849,292 9,750,699,546 6,781,774,331  393,486,850  - 

หุ้นกู้ 18  2,819,000,000  3,765,500,000  1,780,000,000 2,819,000,000 3,765,500,000 

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 5  146,051,080  280,406,769  180,967,606  133,298  170,031 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 18  18,866,326  28,233,539  39,475,883  7,615,657  14,230,162 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16  188,230,332  188,595,429  212,161,982  -  - 

ประมาณการหนี้สินส�าหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน

20  52,889,050  45,781,071  23,326,674  34,690,365  30,038,092 

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรง

ไฟฟ้า

21  203,979,259  5,305,520  5,125,205  -  - 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  61,175,854  46,638,128  26,251,481  25,326,970  15,285,122 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,620,041,193 14,111,160,002  9,049,083,162 3,280,253,140 3,825,223,407 

รวมหนี้สิน 26,124,701,888 20,542,595,532 15,870,131,366 8,973,112,165 6,809,112,330 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

ทุนจดทะเบียน  1,854,655,373  1,982,967,060  1,699,686,359  1,854,655,373  1,982,967,060 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว  1,854,655,373  1,854,655,373  1,589,693,963  1,854,655,373  1,854,655,373 

หุ้นทุนซื้อคืน 23  (304,674,256)  -  -  (304,674,256)  - 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 24  5,179,473,454  5,179,473,454  5,179,217,075  5,179,473,454  5,179,473,454 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 24, 34  198,300,000  198,300,000  159,000,000  198,300,000  198,300,000 

ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน 23, 24  304,674,256  -  -  304,674,256  - 

ยังไม่ได้จัดสรร  2,452,439,992  2,005,777,871  2,110,804,503  1,479,522,211  1,457,643,217 

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

4  (464,752,542)  93,622,450  93,622,450  -  - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

 (309,604,699)  (362,631,882)  (90,160,466)  175,957  20,906 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  8,910,511,578  8,969,197,266  9,042,177,525  8,712,126,995  8,690,092,950 

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ

4  -  616,557,891  444,503,878  -  - 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 13  589,536,305  598,104,041  641,292,578  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  9,500,047,883 10,183,859,198 10,127,973,981  8,712,126,995  8,690,092,950 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,624,749,771 30,726,454,730 25,998,105,347 17,685,239,160 15,499,205,280 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2561380



หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

รายได้

รายได้จากการขาย 5  1,344,964,976  1,159,981,559  1,212,462,215  1,079,644,994 

รายได้จากการขายไฟฟ้า  1,762,808,281  1,114,880,961  -  - 

รายได้จากการให้บริการ 5  68,541,412  68,088,980  28,309,677  44,485,943 

รายได้จากการก่อสร้าง  1,887,242,809  2,045,042,136  60,852,900  25,549,214 

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  1,166,941,762  420,683,775  -  - 

รายได้เงินปันผล 5, 11, 12  -  -  1,491,947,483  641,879,081 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -  7,266,458  6,380,350  - 

ดอกเบี้ยรับ 5  14,266,266  38,740,077  26,844,921  42,851,382 

รายได้อื่น 5  216,121,172  58,800,362  50,502,901  43,039,588 

รวมรายได้  6,460,886,678  4,913,484,308  2,877,300,447  1,877,450,202 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 5, 10  943,583,114  795,831,255  944,887,737  826,499,809 

ต้นทุนขายไฟฟ้า  901,674,319  490,256,740  -  - 

ต้นทุนการให้บริการ 5  42,241,899  64,568,671  21,251,070  33,681,167 

ต้นทุนในการก่อสร้าง 5  1,282,474,222  1,710,546,458  47,683,757  25,744,897 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  63,205,732  57,953,686  46,564,007  46,644,733 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ 5, 26  679,832,705  592,148,697  344,421,150  325,676,108 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2561 381



หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

ค่าธรรมเนยีมยกเลิกสญัญาสทิธเิลอืกซือ้ขาย

เงินตราต่างประเทศ 

27  588,109,119  95,278,978  588,109,119  60,278,978 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  146,810,278  -  -  13,689,898 

รวมค่าใช้จ่าย  4,647,931,388  3,806,584,485  1,992,916,840  1,332,215,590 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า

11  269,402,971  269,262,917  -  - 

ก�าไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้  2,082,358,261  1,376,162,740  884,383,607  545,234,612 

ต้นทุนทางการเงิน 30  800,452,148  570,284,549  275,702,662  191,465,116 

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  1,281,906,113  805,878,191  608,680,945  353,769,496 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 31  103,496,017  91,089,954  (51,707,970)  (241,807)

ก�าไรส�าหรับปี  1,178,410,096  714,788,237  660,388,915  354,011,303 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่า

งบการเงิน

 52,216,056  (272,491,787)  -  - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ

ของเงินลงทุนเผื่อขาย

 826,812  20,371  155,051  20,906 

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 53,042,868  (272,471,416)  155,051  20,906 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2561382



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

20  -  (18,848,974)  -  (12,418,314)

ภาษเีงนิได้ของรายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภท

ใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

16  -  3,768,771  -  2,483,663 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ใน

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 -  (15,080,203)  -  (9,934,651)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - 

สุทธิจากภาษี

 53,042,868  (287,551,619)  155,051  (9,913,745)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,231,452,964  427,236,618  660,543,966  344,097,558 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  1,085,172,042  465,794,332  660,388,915  354,011,303 

ส ่วนของผู ้ถือหุ ้นเดิมก ่อนการปรับ

โครงสร้างธุรกิจ

4  5,067,117  172,800,522  -  - 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม

13  88,170,937  76,193,382  -  - 

ก�าไรส�าหรับปี  1,178,410,096  714,788,236  660,388,915  354,011,303 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  1,138,199,225  178,989,222  660,543,966  344,097,558 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2561 383



หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

ส ่วนของผู ้ถือหุ ้นเดิมก ่อนการปรับ

โครงสร้างธุรกิจ

4  5,067,117  172,054,013  -  - 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม

13  88,186,622  76,193,382  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,231,452,964  427,236,617  660,543,966  344,097,558 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 33  0.15 0.06 0.09 0.05 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�าปี 2561384



รายงานประจ�าปี 2561 385

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย      

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม

ทุนเรอืนหุ้น

ทีอ่อกและ

ช�าระแล้ว

ส่วนเกนิ

มูลค่า

หุน้สามัญ

ก�าไรสะสม
ส่วนต่างจาก

การรวมธุรกจิ

ภายใต้การ

ควบคมุเดยีวกัน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้อืหุ้น

รวมส่วนของ

บรษิทัใหญ่

ส่วนของ

ผูถ้อืหุน้เดิม

ก่อนการปรบั

โครงสร้างธุรกจิ

ส่วนได้เสยี

ทีไ่ม่มอี�านาจ

ควบคมุ

รวมส่วนของ

ผูถ้อืหุน้
ทนุส�ารอง

ตามกฎหมาย

ยงัไม่ได้

จดัสรร

ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงนิ

การเปลีย่นแปลง

ในมลูค่ายุตธิรรม

ของเงนิลงทนุ

เผือ่ขาย

รวมองค์

ประกอบอืน่ของ

ส่วนของ

ผูถ้อืหุน้

(บาท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 ตามท่ีรายงานในปีก่อน 1,589,693,963 5,179,217,075  159,000,000 2,176,589,681  93,622,450  (90,160,466)  -  (90,160,466) 9,107,962,703  -  641,292,578  9,749,255,281 

ผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างธุรกจิ 4  -  -  -  (65,785,178)  -  -  -  -  (65,785,178)  444,503,878  -  378,718,700 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 ปรบัปรงุใหม่ 1,589,693,963 5,179,217,075  159,000,000 2,110,804,503  93,622,450  (90,160,466)  -  (90,160,466) 9,042,177,525  444,503,878  641,292,578 10,127,973,981 

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถื้อหุ้น

เงนิทนุทีไ่ด้รับจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุน้ทนุออกให้ตามสทิธิ  14,022  256,379  -  -  -  -  -  -  270,401  -  -  270,401 

บรษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผล  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (117,270,472)  (117,270,472)

หุน้ปันผล  22, 34  264,947,388  -  -  (264,947,388)  -  -  -  -  -  -  -  - 

เงนิปันผลจ่ายให้ผูถ้อืหุน้ 34  -  -  -  (254,351,329)  -  -  -  -  (254,351,329)  -  -  (254,351,329)

รวมเงนิทนุท่ีได้รบัจากผูถ้อืหุน้และการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถื้อหุ้น  264,961,410  256,379  - (519,298,717)  -  -  -  - (254,080,928)  - (117,270,472)  (371,351,400)

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียในบรษิทัย่อย

การได้มาซึง่ส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี�านาจควบคุม

โดยอ�านาจควบคมุไม่เปลีย่นแปลง

 -  -  -  2,111,447  -  -  -  -  2,111,447  -  (2,111,447)  - 

รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสยีในบรษิทัย่อย  -  -  -  2,111,447  -  -  -  -  2,111,447  -  (2,111,447)  - 

รวมรายการกบัผูเ้ป็นเจ้าของทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของ

ผูถ้อืหุน้

 264,961,410  256,379  - (517,187,270)  -  -  -  - (251,969,481)  - (119,381,919)  (371,351,400)

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ส�าหรับปี (ปรบัปรงุใหม่)

ก�าไร (ขาดทนุ)  -  -  -  465,794,332  -  -  -  -  465,794,332  172,800,522  76,193,382  714,788,236 

ก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน่  -  -  -  (14,333,694)  -  (272,491,787)  20,371  (272,471,416)  (286,805,110)  (746,509)  -  (287,551,619)

รวมก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส�าหรบัปี (ปรบัปรุงใหม่)  -  -  -  451,460,638  - (272,491,787)  20,371 (272,471,416)  178,989,222  172,054,013  76,193,382  427,236,617 

โอนไปส�ารองตามกฏหมาย 34  -  -  39,300,000  (39,300,000)  -  -  -  -  -  -  -  - 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 (ปรบัปรงุใหม่) 1,854,655,373 5,179,473,454  198,300,000 2,005,777,871  93,622,450 (362,652,253)  20,371 (362,631,882) 8,969,197,266  616,557,891  598,104,041 10,183,859,198 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจ�าปี 2561386

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม

ทนุเรอืนหุน้

ทีอ่อกและ

ช�าระแล้ว

หุน้ทนุ

ซือ้คนื

ส่วนเกนิ

มลูค่า

หุน้สามญั

ก�าไรสะสม

ผลต่างการแปลง

ค่างบการเงนิ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวมส่วนของ

บรษิทัใหญ่

ส่วนของ

ผู้ถอืหุ้นเดิม

ก่อนการปรบั

โครงสร้างธรุกจิ

ส่วนได้เสยี

ท่ีไม่มอี�านาจ

ควบคุม

รวมส่วนของ

ผู้ถอืหุ้นทนุส�ารอง

ตามกฎหมาย

ส�ารอง

หุน้ทุน

ซือ้คนื

ยงัไม่ได้

จดัสรร

ผลต่างจากการ

เปลีย่นแปลง

ค่างบการเงนิ

การเปลีย่นแปลง

ในมลูค่ายติุธรรม

ของเงินลงทุน

เผ่ือขาย

รวมองค์

ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของ

ผู้ถอืหุ้น

(บาท)

ส�าหรบัปีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 ตามทีร่ายงานในปีก่อน 1,854,655,373  - 5,179,473,454 198,300,000  - 2,241,132,095  93,622,450 (362,652,253)  20,371 (362,631,882) 9,204,551,490  -  598,104,041 9,802,655,531 

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธรุกจิ 4  -  -  -  -  -  (235,354,224)  -  -  -  -  (235,354,224)  616,557,891  -  381,203,667 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 ปรบัปรงุใหม่ 1,854,655,373  - 5,179,473,454 198,300,000  - 2,005,777,871  93,622,450 (362,652,253)  20,371 (362,631,882) 8,969,197,266  616,557,891  598,104,041 10,183,859,198 

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนท่ีได้รบัจากผูถ้อืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผูถ้อืหุน้

การซ้ือหุน้ทุนซือ้คืน 23  - (304,674,256)  -  - 304,674,256 (304,674,256)  -  -  -  - (304,674,256)  -  -  (304,674,256)

บรษัิทย่อยจ่ายเงนิปันผล  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (562,000,000)  (88,174,358)  (650,174,358)

เงนิปันผลจ่ายให้ผูถ้อืหุ้น 34  -  -  -  -  -  (333,835,665)  -  -  -  -  (333,835,665)  -  -  (333,835,665)

รวมเงินทนุทีไ่ด้รบัจากผูถื้อหุน้และการจดัสรรส่วนทนุให้ผูถ้อืหุน้  - (304,674,256)  -  - 304,674,256 (638,509,921)  -  -  -  - (638,509,921) (562,000,000)  (88,174,358) (1,288,684,279)

การปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบรษัิทย่อย

บรษัิทย่อยลดหุ้นสามญั  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (8,580,000)  (8,580,000)

รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบรษิทัย่อย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (8,580,000)  (8,580,000)

 - 

การปล่ียนแปลงส่วนได้เสียจากการปรบัโครงสร้างธรุกิจ

ผลกระทบจากการปรบัโครงสร้างธรุกิจ 4  -  -  -  -  -  - (558,374,992)  -  -  - (558,374,992)  (59,625,008)  - (618,000,000)

รวมการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียจากการปรบัโครงสร้างธุรกจิ  -  -  -  -  -  - (558,374,992)  -  -  - (558,374,992)  (59,625,008)  - (618,000,000)

รวมรายการกบัผู้ถอืหุน้ท่ีบนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถื้อหุน้  - (304,674,256)  -  - 304,674,256 (638,509,921) (558,374,992)  -  -  - (1,196,884,913) (621,625,008)  (96,754,358) (1,915,264,279)

ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็ส�าหรบัปี

ก�าไร  -  -  -  -  -  1,085,172,042  -  -  -  -  1,085,172,042  5,067,117  88,170,937  1,178,410,096 

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่  -  -  -  -  -  -  -  52,216,056  811,127  53,027,183  53,027,183  -  15,685  53,042,868 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็ ส�าหรับปี  -  -  -  -  - 1,085,172,042  -  52,216,056  811,127  53,027,183  1,138,199,225  5,067,117  88,186,622  1,231,452,964 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 1,854,655,373 (304,674,256) 5,179,473,454 198,300,000 304,674,256 2,452,439,992 (464,752,542) (310,436,197)  831,498 (309,604,699)  8,910,511,578  -  589,536,305  9,500,047,883 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทนุเรอืนหุน้

ทีอ่อกและ

ช�าระแล้ว

หุน้ทนุซือ้คนื
ส่วนเกนิมลูค่า

หุน้สามญั

ก�าไรสะสม
องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้
รวมส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ทนุส�ารอง

ตามกฎหมาย

ส�ารอง

หุน้ทนุซือ้คนื
ยงัไม่ได้จดัสรร

การเปลีย่นแปลง

ในมลูค่ายตุธิรรมของ

เงนิลงทนุเผือ่ขาย

(บาท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2560 1,589,693,963  - 5,179,217,075  159,000,000  - 1,672,165,282  - 8,600,076,320 

รายการกบัผูถื้อหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผูถื้อหุน้และการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้อืหุ้น

หุน้ทนุออกให้

ตามสิทธิ

 14,022  -  256,379  -  -  -  -  270,401 

หุน้ปันผล 22, 34  264,947,388  -  -  -  -  (264,947,388)  -  - 

เงนิปันผลจ่ายให้ผูถ้อืหุน้ 34  -  -  -  -  -  (254,351,329)  -  (254,351,329)

รวมเงินทนุทีไ่ด้รับจากผูถื้อหุน้และการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้อืหุ้น  264,961,410  -  256,379  -  - (519,298,717)  - (254,080,928)

รวมรายการกับผูถื้อหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุ้น  264,961,410  -  256,379  -  - (519,298,717)  - (254,080,928)

ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จส�าหรับปี

ก�าไร  -  -  -  -  -  354,011,303  -  354,011,303 

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  -  -  -  -  -  (9,934,651)  20,906  (9,913,745)

รวมก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  344,076,652  20,906  344,097,558 

โอนไปส�ารองตามกฏหมาย 34  -  -  -  39,300,000  -  (39,300,000)  -  - 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 1,854,655,373  - 5,179,473,454  198,300,000  - 1,457,643,217  20,906 8,690,092,950 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ทนุเรอืนหุน้

ทีอ่อกและ

ช�าระแล้ว

หุน้ทนุซือ้คนื
ส่วนเกนิมลูค่า

หุน้สามญั

ก�าไรสะสม
องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้
รวมส่วนของ

ผูถ้อืหุน้ทนุส�ารอง

ตามกฎหมาย

ส�ารอง

หุน้ทนุซือ้คนื
ยงัไม่ได้จดัสรร

การเปลีย่นแปลง

ในมลูค่ายตุธิรรมของ

เงนิลงทนุเผือ่ขาย

(บาท)

ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,854,655,373  - 5,179,473,454  198,300,000  - 1,457,643,217  20,906 8,690,092,950 

รายการกบัผูถื้อหุน้

ทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถื้อหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผูถื้อหุน้และการจดัสรรส่วนทุนให้ผูถ้อืหุ้น

การซือ้หุน้ทุน

ซือ้คนื

23  -  (304,674,256)  -  -  304,674,256  (304,674,256)  -  (304,674,256)

เงนิปันผลจ่าย

ให้ผูถ้อืหุน้

34  -  -  -  -  -  (333,835,665)  -  (333,835,665)

รวมเงนิทนุทีไ่ด้รับจากผูถื้อหุน้และการจดัสรรส่วนทุนให้

ผูถ้อืหุน้

 - (304,674,256)  -  -  304,674,256 (638,509,921)  - (638,509,921)

รวมรายการกับผูถื้อหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผูถ้อืหุ้น  - (304,674,256)  -  -  304,674,256 (638,509,921)  - (638,509,921)

ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จส�าหรับปี

ก�าไร  -  -  -  -  -  660,388,915  -  660,388,915 

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน  -  -  -  -  -  -  155,051  155,051 

รวมก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จส�าหรบัปี  -  -  -  -  -  660,388,915  155,051  660,543,966 

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 1,854,655,373 (304,674,256) 5,179,473,454  198,300,000  304,674,256 1,479,522,211  175,957 8,712,126,995 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี  1,178,410,096  714,788,237  660,388,915  354,011,303 

ปรับรายการที่กระทบก�าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  103,496,017  91,089,954  (51,707,970)  (241,807)

ต้นทุนทางการเงิน  800,452,148  570,284,549  275,702,662  191,465,116 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  762,809,614  472,418,121  15,090,095  13,631,544 

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน  7,694,195  5,830,122  4,664,594  4,304,947 

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  2,106,223  (26,864,540)  8,309,632  18,133,716 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  (269,402,971)  (269,262,917)  -  - 

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า  -  -  -  614,038 

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน  (34,552,697)  (41,158,080)  (34,552,697)  (41,158,080)

เงินปันผลรับ  -  -  (1,491,947,483)  (641,879,081)

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยสูญ  (1,189,735)  -  -  - 

(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า  1,358,873  2,801,346  2,480,263  (337,460)

(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  8,242,027  3,823,232  (75,454)  (1,125)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว  (1,974,744)  -  (1,925,655)  - 

ดอกเบี้ยรับ  (14,266,266)  (38,740,077)  (26,844,921)  (42,851,382)

 2,543,182,780  1,485,009,947  (640,418,019)  (144,308,271)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (1,098,180,584)  (372,705,349)  -  45,572,105 

ลูกหนี้การค้า  86,370,486  (441,711,503)  (165,789,666)  249,881,056 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  534,434,196  (422,849,416)  12,148,598  145,590 

ลูกหนี้อื่น  (50,976,783)  (105,125,674)  7,287,378  (7,915,100)

ลูกหนี้กรมสรรพากร  (198,225,126)  248,038,373  -  - 

สินค้าคงเหลือ  (132,540,514)  31,081,266  (91,908,180)  32,250,516 

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น  113,226,714  (3,794,113)  -  57,852,724 

เจ้าหนี้การค้า  (429,554,738)  207,165,686  (12,741,717)  (50,907,204)

รายได้รับล่วงหน้า  (154,539,198)  26,494,980  1,352,918  12,969,844 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร  36,523,439  7,022,548  2,139,498  (5,187,633)

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  140,440,649  154,529,593  (533,046)  (34,593,983)

เจ้าหนี้อื่น  (115,965,624)  337,930,138  5,835,607  (10,560,966)

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน  (586,216)  (2,224,699)  (12,321)  (1,821,949)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  14,537,726  20,566,962  (14,028,927)  (4,371,082)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด�าเนินงาน  1,288,147,207  1,169,428,739  (896,667,877)  139,005,647 

ภาษีเงินได้จ่ายออก  (163,759,102)  (95,258,107)  (9,480,432)  (14,442,422)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  1,124,388,105  1,074,170,632  (906,148,309)  124,563,225 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (573,628,353)  -  -  - 

เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย  -  -  (629,641,900) (1,926,122,245)

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย  -  -  17,420,000  - 

เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจากการลดทุนใน

บริษัทย่อย

 (8,580,000)  -  -  - 

เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า  -  717,704  -  717,704 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -  (4,059,900)  -  (4,059,900)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า  (56,560,000)  -  (56,560,000)  - 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว  1,968,784,038  604,999,854  1,801,746,980  1,560,550,603 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (1,927,051,843)  (989,668,647) (1,779,551,843) (1,160,881,956)

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน  35,147,322  45,502,708  35,147,322  45,502,708 

เงินสดจ่ายพื่อมัดจ�าค่าสินทรัพย์  -  22,673,992  -  - 

เงินสดจ่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า  (2,105,743)  (16,978,091)  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (6,167,793,747) (4,060,582,578)  (17,820,463)  (8,330,875)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (135,311,376)  (654,938,080)  (1,993,870)  (449,850)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  713,784  414,382  288,855  6,000 

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  421,390,094  28,400,000  787,958,290  1,689,806,414 

เงนิสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั  -  (203,300,000)  (1,985,603,210)  (1,689,286,414)

เงินปันผลรับ  206,986,264  177,255,128  1,491,947,483  617,475,894 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

ดอกเบี้ยรับ  46,129,984  48,825,784  21,443,700  50,399,905 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (6,191,879,576) (5,000,737,744)  (315,218,656)  (824,672,012)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนให้ตามสิทธิ  -  270,401  -  270,401 

จ่ายช�าระหุ้นทุนซื้อคืน  (304,674,256)  -  (304,674,256)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น  37,795,883  -  55,151,096  - 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้น  -  (1,713,087,422)  -  (1,964,227,273)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  134,000,000  649,060,352 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  -  (300,000,000)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  6,140,207,783  3,658,803,291  428,760,000  - 

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว  (848,101,466)  (550,753,000)  (7,200,000)  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  1,819,000,000  2,265,500,000  1,819,000,000  2,265,500,000 

เงินสดจ่ายช�าระคืนหุ้นกู้  (280,000,000)  (300,000,000)  (280,000,000)  (300,000,000)

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจ�านวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่า

การเงิน

 (15,942,393)  (17,649,130)  (8,855,633)  (9,572,021)

เงินปันผลจ่าย  (333,793,403)  (254,320,025)  (333,793,403)  (254,320,025)

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (88,174,358)  (117,270,472)  -  - 

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง

ธุรกิจ

 (562,000,000)  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(บาท)

ดอกเบี้ยจ่าย  (756,770,609)  (545,305,743)  (235,964,690)  (178,510,463)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  4,807,547,181  2,426,187,900  1,266,423,114  (91,799,029)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (259,944,290) (1,500,379,212)  45,056,149  (791,907,816)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสด

 (5,420,378)  (11,706,519)  (11,622,101)  (11,706,519)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  1,158,017,322  2,670,103,053  240,328,765  1,043,943,100 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  892,652,654  1,158,017,322  273,762,813  240,328,765 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  61,495  - 61,495  - 

เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  454,767,934  1,496,735,070  -  - 

เจ้าหนี้ค่าหุ้น  -  22,000,000  -  22,000,000 

ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน  3,608,131  5,280,080  -  4,010,921 

ต้นทุนทางการเงินและค่าธรรมเนียมที่บันทึกเป็นต้นทุนของ

สินทรัพย์

 92,854,035  14,691,022  -  - 

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้าที่บันทึกเป็นต้นทุนของ

สินทรัพย์

 196,775,672  -  -  - 

จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ  -  264,947,389  -  264,947,389 

เงินปันผลค้างจ่าย  115,760  37,229  115,760  37,229 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และ

มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บรษิทั กนักลุ กรุพ๊ จ�ากดั (ถอืหุน้ร้อยละ 49.79) ซึง่เป็นนติบิคุคล

ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ผู้ถือหุ้นหลักของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ตระกูลด�ารงปิยวุฒิ์

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า การรับเหมาก่อสร้าง และ

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า รายละเอียดของบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

ชือ่กจิการ ลกัษณะธุรกจิ
ประเทศท่ี

กจิการจดัตัง้

ถอืหุ้นร้อยละ

2561 2560

บรษิทัย่อยทางตรง

บรษิทั จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

ส�าหรบัระบบไฟฟ้า

ไทย 99.99 99.99

บรษิทั จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ 

ส�าหรบัระบบไฟฟ้า

ไทย 99.99 99.99

บรษิทั เค.เอน็.พ.ีซัพพลาย จ�ากัด น�าเข้า-ส่งออกและจ�าหน่าย 

อปุกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า

ไทย 99.99 99.99

บรษิทั กรโีนเวชัน่ เพาเวอร์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั พฒันาพลงังานลม จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ชือ่กจิการ ลกัษณะธุรกจิ
ประเทศท่ี

กจิการจดัตัง้

ถอืหุ้นร้อยละ

2561 2560

บรษิทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั กันกลุ เทรนนิง่ เซน็เตอร์ จ�ากัด ให้บรกิารฝึกอบรม ไทย 99.97 99.97

บรษิทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั ไบร์ท กรนี พาวเวอร์ จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 99.99 99.99

บรษิทั กันกลุ พาวเวอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด รบัเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ คอมมนูต้ีิ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั โคราชวนิด์เอน็เนอร์ย ีจ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.99 99.99

บรษิทั กันกลุ เอน็เนอร์จ ีโซลูชัน่ แอนด์ ไลท์ต้ิง จ�ากัด

(เดมิช่ือ บรษิทั กนักุล แอลอดีี ไลท์ต้ิง จ�ากัด)

ผลิตและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 

ประหยดัพลงังาน

ไทย 99.99 99.99

บรษิทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี ่จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 74.90 74.90

บรษิทั อินฟินทิ อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด ลงทุนในบริษัทอ่ืน ไทย 67.00 67.00

บรษิทั อีโค่ ไทยเอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 51.00 51.00

บรษิทั กันกลุ ไบโอเอ็นเนอร์ยี ่จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 99.94 99.94

Gunkul International (Mauritius) ลงทุนในบริษัทอ่ืน มอริเชยีส 100.00 100.00

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย  99.99  99.99

บรษิทั บีเอม็พ ีโซล่าร์ จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 48.98 48.98

บรษิทัย่อยทางอ้อม

บรษิทั รางเงนิ โซลชัูน่ จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 67.00 67.00

บรษิทั เอาท์โกรว์ เอ จ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 74.90 74.90

บรษิทั เอาท์โกรว์ บ ีจ�ากดั(1) ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย - 74.90

บรษิทั เอาท์โกรว์ ด ีจ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 74.90 74.90
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ชือ่กจิการ ลกัษณะธุรกจิ
ประเทศท่ี

กจิการจดัตัง้

ถอืหุ้นร้อยละ

2561 2560

บรษิทั เอาท์โกรว์ อ ีจ�ากดั ผลิตและจ�าหน่ายพลงังาน ไฟฟ้า ไทย 74.90 74.90

บรษิทั เอาท์โกรว์ วูด้ ซพัพลาย เอ จ�ากัด(1) ตัวแทนจ�าหน่ายไม้เพ่ือเป็นวัตถุดบิ ไทย - 74.90

บรษิทั เอาท์โกรว์ วูด้ ซพัพลาย บี จ�ากัด(1) ตัวแทนจ�าหน่ายไม้เพ่ือเป็นวัตถุดบิ ไทย - 74.90

Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน สงิคโปร์ 100.00 100.00

Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอ่ืน สงิคโปร์ 100.00 100.00

Gunkul Myanmar Central Power 1 Company 

Limited

ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พม่า 51.00 51.00

Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญีปุ่น่ 100.00 100.00

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisa ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญีปุ่น่ 100.00 100.00

Future Asset Management Kabushiki Kaisha บรหิารจัดการสนิทรัพย์ ญีปุ่น่ 100.00 100.00

GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญีปุ่น่ 100.00 100.00

East Japan Solar 13 Godo Kaisha ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ญีปุ่น่ 100.00 100.00

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย  99.99  99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย  99.99  99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3จ�ากัด(1) ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย -  99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จ�ากัด(1) ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย -  99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ�ากัด(1) ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย -  99.99

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จ�ากัด(1) ผลิตและจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย -  99.99

บรษิทั ฟิวเจอร์ อเีลค็ทรคิอล คอนโทรล จ�ากัด(2) รบัเหมาก่อสร้าง ไทย 99.99 -

(1) ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในระหว่างปี 2561
(2) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
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2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่น้ัน มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทใน 

บางเรื่อง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ข้างต้น สภาวชิาชพีบัญชไีด้

ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวในการจดัท�างบการเงนิก่อนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 38

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่

ก�าหนดไว้ ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 (ฒ)
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(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน

งบการเงนินีจ้ดัท�าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทซ่ึงเป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทั

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้น

ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้วิจารณญาณ 

การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน

จ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ

ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส�าคัญซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี 

นัยส�าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจ�านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 5 และ 9 การก�าหนดขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้าง

หมายเหตุข้อ 15 การทดสอบการด้อยค่าเก่ียวกับการใช้ข้อสมมตทิีส่�าคญัในการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื

หมายเหตุข้อ 16 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก�าไรทางภาษีในอนาคตที่จะน�าขาดทุนทางภาษีไปใช้

ประโยชน์

หมายเหตุข้อ 20 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

หมายเหตุข้อ 21 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า

รายงานประจ�าปี 2561398



การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม

ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวม

ถงึกลุ่มผูป้ระเมินมลูค่าซ่ึงมคีวามรบัผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายติุธรรมทีม่นียัส�าคัญ รวมถงึการวดัมลูค่า

ยุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุม่ผู้ประเมนิมลูค่ามีการทบทวนข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ และปรบัปรงุการวดัมลูค่าทีม่นียัส�าคญั

อย่างสม�่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการ 

ตั้งราคากลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า

รวมถงึการจดัระดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมว่าเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอย่าง

เหมาะสม 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าทีม่นียัส�าคัญจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุม่บรษิทั

เมือ่วดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ กลุม่บรษิทัได้ใช้ข้อมลูทีส่ามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ่ด

เท่าที่จะท�าได้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลท่ีใช้ในการ

ประเมินมูลค่า ดังนี้

• ข้อมลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรบัปรงุ) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรัพย์

หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจาก

ราคา) ส�าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูล

ระดับ 1

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ 

(ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล�าดับช้ันของ

มูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตาม

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดัง

ต่อไปนี้

• หมายเหตุข้อ 35 เครื่องมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

นโยบายการบญัชทีีน่�าเสนอดงัต่อไปนีไ้ด้ถอืปฏบิตัโิดยสม�า่เสมอส�าหรบังบการเงนิทกุรอบระยะเวลา

ที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) 

และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ

กลุม่บริษทับนัทกึบญัชสี�าหรบัการรวมธรุกจิตามวธีิซือ้ เมือ่การควบคมุถกูโอนไปยงักลุม่บรษิทั ยกเว้น

ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับ

กจิการนัน้และมคีวามสามารถในการใช้อ�านาจเหนอืกจิการนัน้ท�าให้เกดิผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทน

ของกลุม่บริษัท วนัทีซ่ือ้กจิการคอืวนัทีอ่�านาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก�าหนดวนัท่ีซ้ือกจิการ

และการระบุเกี่ยวกับการโอนอ�านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันท่ีซ้ือ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึง

การรับรู้จ�านวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์

ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินท่ีรับมาซ่ึงวัดมูลค่า ณ วันท่ีซ้ือ ก�าไรจากการซื้อในราคาต�่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับ 

รู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที

สิง่ตอบแทนทีโ่อนให้ต้องวดัด้วยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์ทีโ่อนไป หนีส้นิทีก่ลุม่บรษิทัก่อขึน้เพือ่

จ่ายช�าระให้แก่เจ้าของเดมิ และส่วนได้เสยีในส่วนของเจ้าของทีอ่อกโดยกลุ่มบรษิทั ทัง้นีส่ิ้งตอบแทนทีโ่อนให้

ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทน

โครงการของผูถู้กซือ้เมือ่รวมธรุกิจ หากการรวมธรุกจิมผีลให้สิน้สดุความสมัพนัธ์ของโครงการเดมิระหว่างกลุม่

บริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาท่ีต�่ากว่าระหว่าง มูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่า

องค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซ้ือที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู ้ เป ็นหนี้สินหากม ี

ภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 

ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบัการซือ้ของกลุม่บรษิทัทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการรวมธรุกจิ เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกส�าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานท่ีการรวมธรุกจิเกดิข้ึน กลุม่บริษทัประมาณการมลูค่าของรายการซ่ึงข้อมลูทางบญัชยีงัไม่สมบรูณ์เพือ่

รายงาน มลูค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรบัปรงุ หรอืรบัรูส้นิทรพัย์ หรอืหนีส้นิเพิม่เตมิในระหว่างช่วงระยะ

เวลาในการวัดมูลค่า เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่

มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจ�านวนต่างๆ ที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อ

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย 

โดยวิธีการดังกล่าวผู้ซ้ือต้องรับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าว

ตามงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในล�าดับสูงสุด ณ วันท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ของธุรกิจที่ถูกน�ามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจ 

ภายใต้การควบคมุเดยีวกนัในส่วนของผูถ้อืหุน้ รายการส่วนเกนิหรอืส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก�าไรสะสมเมือ่มี

การขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ซื้อดังกล่าวไป 

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจที่ถูกซื้อจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผู้ซ้ือนับตั้งแต่วันที่ต้นงวดของ 

งบการเงินเปรียบเทียบหรือวันที่ธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า 

จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุด

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัท 

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ�านาจ

เหนือกิจการนั้นท�าให้เกิดผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้

รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
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ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ณ วนัทีซ่ือ้ธรุกจิ กลุม่บริษัทวดัมลูค่าส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุตามอตัราส่วนได้เสียในสินทรัพย์

สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท�าให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอ�านาจการ

ควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียการควบคุม

เมือ่กลุม่บริษัทสญูเสยีการควบคมุในบริษทัย่อย กลุม่บรษิทัตดัรายการสนิทรพัย์และหนีส้นิของบริษทั

ย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทย่อยนั้น ก�าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัท

ร่วมและการร่วมค้า

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญโดยมีอ�านาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบายทางการเงนิและการด�าเนนิงานแต่ไม่ถงึระดบัทีจ่ะควบคมุหรอืควบคมุร่วมในนโยบาย

ดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์

สุทธิของการร่วมการงานน้ันมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วม

การงานนั้น

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

ด้วยราคาทนุซึง่รวมถงึต้นทนุการท�ารายการ ภายหลงัการรบัรู้รายการเริม่แรก ส่วนแบ่งก�าไรหรอืขาดทนุและ

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงิน

รวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญ หรือการควบคุมร่วม 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลอืและรายการบญัชรีะหว่างกจิการในกลุ่ม รวมถงึรายได้ หรอืค่าใช้จ่ายทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ

ซึง่เป็นผลมาจากรายการระหว่างกจิการในกลุม่ ถกูตดัรายการในการจดัท�างบการเงนิรวม ก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้

จริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่ม
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บริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับก�าไร

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น 

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละบริษัท

ในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงนิ

ที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 

สนิทรพัย์และหนีส้นิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิซึง่เกดิจากรายการบัญชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่บนัทึกตาม

เกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

สินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่า

ยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นทีใ่กล้

เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดง

เป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นในส่วนของผูถ้อืหุ้น จนกว่ามกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุนัน้ออกไป ยกเว้น

ผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ�าหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท�าให้สูญเสียการ

ควบคมุความมอีทิธพิลอย่างมสีาระส�าคญั หรอืการควบคมุร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศน้ันต้องถูกจัดประเภทเป็นก�าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก�าไร

ขาดทนุจากการจ�าหน่าย หากกลุม่บรษัิทจ�าหน่ายส่วนได้เสียในบรษิทัย่อยเพยีงบางส่วนแต่ยงัคงมกีารควบคมุ 

ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ�าหน่ายเงินลงทุนใน
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บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส�าคัญ

อยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นก�าไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดังกล่าวมิได้

คาดหมายว่าจะมีแผนการช�าระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะช�าระเงินในอนาคตอันใกล้ ก�าไรและขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่นจากรายการทางการเงนิดงักล่าวจะถกูพจิารณาเป็นส่วนหนึง่ของเงนิลงทนุสุทธใินหน่วย

งานต่างประเทศ และรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนใน

ส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) ตราสารอนุพันธ์ 

ตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน 

ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการก�าหนดให้เป็นเครื่องมือ

ป้องกันความเสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกนัความเส่ียงทีเ่กดิจากการผันผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยนของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีจะมีในอนาคต จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท�ารายการดังกล่าวบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่

ภายหลงัการบนัทกึคร้ังแรกใช้มลูค่ายตุธิรรม ก�าไรหรอืขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหม่บันทกึในก�าไรหรอืขาดทนุ

ทันที 

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย 

เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ที่จะมีในอนาคต ซึ่งไม่ได้มีการรับรู้ในงบการเงิน ณ วันที่ท�าสัญญา ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง

ประเทศตามสัญญา และอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจะถูกบันทึกในก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้เป็นการป้องกันความเสีย่งทีเ่กดิจากการผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

ในอนาคต ซึ่งไม่ได้มีการรับรู้ในงบการเงิน ณ วันที่ท�าสัญญา ผลต่างที่จะได้รับหรือต้องจ่ายช�าระตามสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยปรับปรุงกับดอกเบี้ยจ่ายของภาระหนี้สินทางการเงินที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง

ในก�าไรหรือขาดทุน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝาก

ธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะห์ประวตักิารช�าระหนี ้และการคาดการณ์เกีย่วกบัการ

ช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนสินค้าท่ีซื้อ 

ต้นทุนในการแปลงสภาพ และต้นทุนอ่ืนเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ต้ังและสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้า

ส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม 

โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติ

มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายได้จากการด�าเนนิธุรกจิปกตหิกัด้วยประมาณการ

ต้นทุนที่จะผลิตให้เสร็จและพร้อมที่จะขาย

(ช) รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระแสดงถึงมูลค่างานท่ียังไม่เรียกเก็บซึ่งคาดว่าจะเก็บได้จากลูกค้าส�าหรับ

สัญญางานก่อสร้างที่มีอยู่ ณ วันนั้น ซึ่งวัดมูลค่าด้วยต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นบวกก�าไรที่รับรู้ (ดูหมายเหตุ
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ข้อ 9) หักด้วยจ�านวนที่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าและขาดทุนที่รับรู้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้

สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

(ซ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย บรษัิทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั บนัทกึบญัชี

โดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินรวมใช้วิธ ี

ส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุซึง่เป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดซึง่ถอืไว้เพือ่ค้า จดัประเภท

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึก 

ในก�าไรหรือขาดทุน

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือ 

จนครบก�าหนดเงนิลงทนุทีจ่ะถอืจนครบก�าหนด แสดงในราคาทนุตดัจ�าหน่ายหกัด้วยขาดทนุจากการด้อยค่า

ของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อ

ค้าหรอืตัง้ใจถอืไว้จนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงนิลงทนุเผือ่ขาย ภายหลงัการรบัรูม้ลูค่าในครัง้แรกเงนิลงทนุ

เผือ่ขายแสดงในมลูค่ายตุธิรรม และการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่ผลขาดทนุจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกลุเงนิ

ตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่า

และผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุน 

จะรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�าไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็น

เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุน

จากการด้อยค่า

มลูค่ายตุธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิส�าหรบัหลกัทรพัย์เพือ่ค้าและหลกัทรพัย์เผือ่ขายจะใช้ราคา

เสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

รายงานประจ�าปี 2561406



การจ�าหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึง

ก�าไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกใน

ก�าไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจ�าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรับเงินลงทุนท่ี

จ�าหน่ายไปและเงนิลงทนุทีย่งัถอือยูใ่ช้วธิเีข้าก่อนออกก่อน ปรบัใช้กบัมลูค่าตามบญัชีของเงนิลงทนุทีเ่หลืออยู่

ทั้งหมด

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุได้แก่ทีด่นิทีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรอืจากมลูค่า

ที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ท้ังน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้

บริการหรือใช้ในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงทีเ่กีย่วข้องกบัการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสินทรพัย์

ที่กิจการสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การ 

ขนย้าย การบรูณะสถานที่ตัง้ของสนิทรัพยแ์ละต้นทนุการกูย้มื นอกจากนีต้น้ทนุอาจรวมถึงก�าไรหรือขาดทุน

จากการป้องกนัความเสีย่งกระแสเงนิสดจากการซ้ือทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึง่ถกู

โอนจากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถท�างานได้

โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน

ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน
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ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ด้

รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึง่กลุม่บริษัทได้รบัส่วนใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัย์สนิที่

เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท�าสัญญาเช่าการเงิน

บันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว

แต่จ�านวนใดจะต�่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช�าระจะแยกเป็นส่วน

ที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อท�าให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตรา

คงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ลุม่บรษิทัจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจาก

รายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัด

จ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�า

จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคา

ทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
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อาคาร ส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภค 25-30 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-25 ปี

เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี

ยานพาหนะ 8-10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมูลค่าคงเหลอื ถกูทบทวนอย่างน้อย

ที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซ้ือกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่ม

แรกของค่าความนิยมได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3(ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่า

ความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัด

จ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมือ่ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต 

โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่

เกิดขึ้นภายในรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจ�าหน่าย 

ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยน�าราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่า

คงเหลือ
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ค่าตดัจ�าหน่ายรับรูใ้นก�าไรหรือขาดทนุโดยวิธเีส้นตรงซึง่โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรปูแบบทีค่าดว่าจะ

ได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากสนิทรพัย์นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์

ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้

ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 3-5 ปี

สิทธิในการเชื่อมโยงระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า 20 และ 25 ปี

สิทธิในสัญญาซื้อขาย/ประกอบกิจการไฟฟ้า 20 และ 25 ปี

วธิกีารตดัจ�าหน่าย ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์และมลูค่าคงเหลอื จะได้รบัการทบทวนทกุ

สิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฏ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการ

ด้อยค่าหรอืไม่ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะท�าการประมาณมลูค่าสินทรพัย์ทีค่าดว่าจะได้รบัคนื ส�าหรบัค่าความนยิม

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทนุจากการด้อยค่ารบัรูเ้มือ่มลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 

และมคีวามชดัเจนว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวมกีารด้อยค่า ยอดขาดทนุซึง่เคยบนัทกึในส่วนของผูถ้อืหุ้นจะถกูบนัทกึ

ในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก�าไรหรือ

ขาดทนุเป็นผลต่างระหว่างราคาทนุทีซ่ือ้กบัมลูค่ายตุธิรรมในปัจจบัุนของสนิทรพัย์ หกัขาดทนุจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน
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การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผ่ือขาย ค�านวณโดยอ้างอิง

ถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของ

สนิทรัพย์หรือมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมนิมลูค่า

จากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้

อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลา

และความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย์ ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสินทรพัย์อืน่ จะ

พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

เพิม่ขึน้ในภายหลงั และการเพิม่ข้ึนน้ันสมัพันธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าทีเ่คยรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุ 

ส�าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิทีบ่นัทกึโดยวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่ายและตราสารหนีท้ีจ่ดัประเภทเป็นหลกัทรพัย์

เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัด

ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงาน

ว่ามข้ีอบ่งชีเ้รือ่งการด้อยค่าหรอืไม่ ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมกีารเปล่ียนแปลงประมาณ

การที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่า

ตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ�าหน่าย เสมอืนหนึง่ไม่

เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน  

ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย ผลต่างระหว่าง

ยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้มือ่ครบก�าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกู้ยมืโดยใช้วธิี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
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(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถกูรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรอืขาดทนุ

ในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็น

รายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและ

งวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร ์

ประกนัภยัทีไ่ด้รบัอนญุาตเป็นประจ�าทกุปี โดยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ ผลจากการค�านวณอาจ

ท�าให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่

มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�านวณ

มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต�่าส�าหรับ 

โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวดัมลูค่าใหม่ของหน้ีสนิผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้สทุธ ิก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการ

ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัจะถกูรบัรูร้ายการในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทนัทกีลุ่มบรษัิทก�าหนดดอกเบีย้

จ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผล

ประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านงึถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ ในหนีส้นิผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้สทุธซิึง่เป็นผลมาจาก

การสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 

ผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผล

ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไร

หรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

รายงานประจ�าปี 2561412



ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

ภาระผูกพนัสทุธขิองกลุม่บรษิทัเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคต

ที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อ

ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่วนัใดวนัหนึง่ต่อไปนีเ้กดิขึน้ก่อน เมือ่กลุ่มบรษิทัไม่

สามารถยกเลกิข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวได้อกีต่อไป หรอืเมือ่กลุม่บรษิทัรบัรูต้้นทนุส�าหรับการปรบั

โครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผล

ประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่พนกังานท�างานให้ หนีส้นิรบัรูด้้วยมลูค่าที่

คาดว่าจะจ่ายช�าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอัน

เป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนีส้นิจะรับรูก้ต่็อเมือ่กลุม่บรษิทัมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการ

อนมุานทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนัอนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีซึง่สามารถประมาณจ�านวนของภาระผกูพันได้

อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระ

ภาระหนีส้นิดงักล่าว ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคิดลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัรา

คดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึถึงภาษีเงนิได้ เพือ่ให้สะท้อนจ�านวนทีอ่าจประเมนิได้ในตลาดปัจจบัุนซึง่แปร

ไปตามเวลาและความเสีย่งท่ีมต่ีอหนีส้นิ ประมาณการหนีสิ้นส่วนทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากเวลาทีผ่่านไปรบัรูเ้ป็นต้น

ทุนทางการเงิน

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า

กลุม่บรษัิทรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิค่ารือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างด้วยมลูค่าปัจจุบนัของประมาณ

การของต้นทุนค่ารื้อถอนที่จะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า หนี้สินค่ารื้อถอนที่รับรู้คิดมาจากประมาณการ
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ต้นทุนค่ารื้อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐานต่าง ๆ เช่น ต้นทุนประมาณการรื้อถอน ระยะเวลารื้อถอน อัตรา

คิดลด และอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ประมาณการหน้ีสินจากการรื้อถอนและการบูรณะดังกล่าว ได้มีการคิด

ลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน และแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์

(ด) หุ้นทุนซื้อคืน

เมือ่มกีารซือ้คนืหุน้ทนุ จ�านวนสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซือ้รวมถงึต้นทนุทีเ่กีย่วข้องโดยตรงจดัประเภทเป็น

หุน้ทนุซือ้คนืและแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถ้อืหุน้ และจดัสรรจ�านวนเดยีวกนันีจ้ากก�าไรสะสมไปเป็น

ส�ารองหุน้ทนุซือ้คนืภายใต้ส่วนของผูถ้อืหุน้ เมือ่มกีารจ�าหน่ายหุน้ทนุซ้ือคืน จ�านวนเงนิทีไ่ด้รบัรบัรูเ้ป็นรายการ

เพิม่ขึน้ในส่วนของผูถ้อืหุน้ โดยหกับญัชหีุน้ทนุซ้ือคนืด้วยจ�านวนต้นทนุของหุน้ทนุซือ้คืนทีจ่�าหน่ายซึง่ค�านวณ

โดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั และโอนจ�านวนเดยีวกันนีจ้ากบญัชสี�ารองหุน้ทนุซือ้คนืไปก�าไรสะสม ส่วนเกนิทนุ

จากการจ�าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้ ขาดทนุสทุธจิากการจ�าหน่ายหรอืยกเลกิหุน้ทนุซือ้คนืน�าไปหกัจากก�าไรสะสมหลงัจากทีห่กัจากส่วน

เกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

(ต) รายได้ 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่

มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไป

แล้วน้ันหรือมคีวามไม่แน่นอนทีม่นียัส�าคญัในการได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจากการขายสนิค้าหรือให้บรกิารนัน้ 

ไม่อาจวดัมลูค่าของจ�านวนรายได้และต้นทนุทีเ่กิดข้ึนได้อย่างน่าเชือ่ถอื หรอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน

ที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ 

รายได้จากการขายไฟฟ้า

รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนตามจ�านวนหน่วยวัดที่ส่งด้วยอัตราที่ก�าหนดไว้
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รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้างประกอบด้วยจ�านวนเม่ือเริม่แรกตามทีต่กลงไว้ในสญัญาบวกจ�านวนทีเ่กีย่วข้องกบั

การเปลี่ยนแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ 

หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะก่อให้เกิดรายได้และสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถ

ประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้และต้นทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ก�าไรหรือ

ขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้าง

ขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการส�ารวจงานที่ท�า เม่ือไม่สามารถ 

ประมาณผลของงานก่อสร้างได้อย่างน่าเช่ือถือ รายได้ค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ได้ไม่เกินกว่าต้นทุนค่าก่อสร้างที่

เกดิขึน้และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีจ่ะได้รบัต้นทนุนัน้คนื ผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกิดขึน้จากงานก่อสร้าง

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริม่แรกทีเ่กดิขึน้

เป็นการเฉพาะเพือ่ให้เกดิสญัญาเช่ารับรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของค่าเช่าทัง้ส้ินตามสัญญา ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึน้รบัรูเ้ป็น

รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ถ) ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนาน

ในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามาใช้เองหรือเพื่อขาย
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สัญญาเช่าด�าเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของ

สัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ท) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบัุนและภาษเีงินได้รอการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ

รายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอื

ขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน  

ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างช่ัวคราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้

เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินใน 

ครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทาง

ภาษีและผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มี

การกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะ

วิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี  

ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมี 

การกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้อง

ค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และม ี

ดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต 

ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษแีละจากประสบการณ์

ในอดตี การประเมนินีอ้ยูบ่นพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมต ิและอาจจะเกีย่วข้องกบัการตดัสนิใจเกีย่ว

กับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอ

ของภาษีเงินได้ค้างจ่ายทีม่อียู ่การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ในงวด

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อ

กจิการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวด

ปัจจบุนัและภาษเีงนิได้นีป้ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัส�าหรบัหน่วยภาษเีดยีวกันหรอื

หน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษี 

เงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึต่อเมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรเพือ่เสยีภาษี

ในอนาคตจะมจี�านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก�าไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคต

ต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังน้ัน ก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลัง

ปรบัปรงุการกลบัรายการผลแตกต่างช่ัวคราวทีพ่จิารณาจากแผนธรุกจิของแต่ละบริษทัย่อยในกลุม่บรษิทัแล้ว

อาจมีจ�านวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจ�านวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี

จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ธ) ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กลุม่บรษัิทแสดงก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัหุน้สามญั ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหาร

ก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ออกจ�าหน่าย

ระหว่างปี
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(น) รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�านาจ

ตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานด�าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึง

รายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

 

4. การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ ร้อยละ 99.99 ของบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด ซึ่งอยู่ภายใต้

การควบคุมของผู้ถือหุ้นในล�าดับสูงสุดเดียวกันทั้งก่อนและหลังวันซื้อธุรกิจ เป็นจ�านวนเงิน 618 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินรวมได้ถูกจัดท�าขึ้นตามเกณฑ์การรวมธุรกิจที่อยู ่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน  

โดยสินทรัพย์สุทธิและส่วนได้เสียของบริษัทดังกล่าวที่ถูกซื้อจะบันทึกด้วยมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีเสมือนว่า

เป็นการรวมส่วนได้เสีย(similar to pooling of interests) โดยผลต่างระหว่างค่าตอบแทนตามสัญญากับ

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิได้แสดงเป็น “ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” 

 รายละเอียดของสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายในการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันและราคาตามบัญชีสุทธิของ

สินทรัพย์สุทธิที่ได้รับมา มีรายละเอียดดังนี้
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มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,372

ลูกหนี้การค้า 27,404

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 5,924

ลูกหนี้อื่น 131,178

ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,050

สินค้าคงเหลือ 32,189

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,134

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 381

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 428

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 545

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (60,000)

เจ้าหนี้การค้า (32,342)

รายได้รับล่วงหน้า (60,588)

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (27,012)

เจ้าหนี้อื่น (5,520)

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (10,094)

ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน (2,424)

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ 59,625

บวก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม -

สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 59,625

หัก สิ่งตอบแทนในการซื้อ (618,000)
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มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  (558,375)

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ 618,000

เงินสดที่ได้มา  (44,372)

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ 573,628

งบแสดงฐานะการเงนิรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม และงบกระแสเงนิสดรวมได้มกีารปรบัปรงุใหม่ 

โดยผลกระทบจากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง สรุปได้ดังนี้

งบแสดง

ฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ตามทีเ่คย

เสนอ

รายงานไว้

แล้ว

ผลกระทบ

รายการ

ปรบัปรงุ

ปรบัปรงุ

ใหม่

ตามท่ีเคย

เสนอ

รายงานไว้

แล้ว

ผลกระทบ

รายการ

ปรบัปรงุ

ปรบัปรงุ

ใหม่

(พนับาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด
2,468,236 201,867 2,670,103 1,048,230 109,787 1,158,017

เงินลงทุนชั่วคราว 964,357 - 964,357 605,020 40,000 645,020

ลูกหนี้การค้า 730,122 (17,854) 712,268 1,182,395 (28,415) 1,153,980

ลูกหนี้อื่น 237,297 37,835 275,132 322,364 47,808 370,172

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บุคคลหรอื

กจิการที่เกี่ยวข้องกัน
- 227,490 227,490 - 402,390 402,390

ส่วนของเงนิให้กูย้มืระยะยาว  

แก่กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

- - - - 19,000 19,000
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งบแสดง

ฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ตามทีเ่คย

เสนอ

รายงานไว้

แล้ว

ผลกระทบ

รายการ

ปรบัปรงุ

ปรบัปรงุ

ใหม่

ตามท่ีเคย

เสนอ

รายงานไว้

แล้ว

ผลกระทบ

รายการ

ปรบัปรงุ

ปรบัปรงุ

ใหม่

(พนับาท)

สินค้าคงเหลือ 402,337 40,531 442,868 403,771 5,214 408,985

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

- 19,000 19,000 - - -

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,604,875 (47,992) 13,556,883 18,124,997  (52,136) 18,072,861

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,137,644 (63,036) 3,074,608 4,267,793 (199,608) 4,068,185

อื่นๆ 4,050,964 4,433 4,055,397 4,422,446 5,398 4,427,844

รวมสินทรัพย์ 25,595,832 402,274 25,998,106 30,377,016 349,438 30,726,454

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน

3,980,797 4,747 3,985,544 2,231,925 40,042 2,271,967

เจ้าหนี้การค้า 526,068 37,477 563,545 712,124 58,587 770,711

รายได้รับล่วงหน้า 220,548 11,713 232,261 196,211 62,545 258,756

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 745,730 (29,811) 715,919 1,702,854 (206,119) 1,496,735

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 451,313 (33,865) 417,448 577,745 (23,101) 554,644

เจ้าหนี้อื่น 196,999 5,794 202,793 332,054 21,517 353,571

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5,142 18,798 23,940 33,807 21,220 55,027

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 220,950 (8,788) 212,162 220,371 (31,776) 188,595

อื่นๆ 9,499,029 17,490 9,516,519 14,567,270 25,319 14,592,589

รวมหนี้สิน 15,846,576 23,555 15,870,131 20,574,361 (31,766) 20,542,595
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งบแสดง

ฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

ตามทีเ่คย

เสนอ

รายงานไว้

แล้ว

ผลกระทบ

รายการ

ปรบัปรงุ

ปรบัปรงุ

ใหม่

ตามท่ีเคย

เสนอ

รายงานไว้

แล้ว

ผลกระทบ

รายการ

ปรบัปรงุ

ปรบัปรงุ

ใหม่

(พนับาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,176,590 (65,785) 2,110,805 2,241,132 (235,354) 2,005,778

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับ

โครงสร้างธุรกิจ

- 444,504 444,504 - 616,558 616,558

อื่นๆ 7,572,666 - 7,572,666 7,561,523 - 7,561,523

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,749,256 378,719 10,127,975 9,802,655 381,204 10,183,859

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 25,595,832 402,274 25,998,106 30,377,016 349,438 30,726,454

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่เคยเสนอ

รายงานไว้แล้ว

ผลกระทบรายการ

ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

รายได้

รายได้จากการขาย 1,201,044 (41,062) 1,159,982

รายได้จากการก่อสร้าง 1,962,577 82,465 2,045,042

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6,158 1,108 7,266

ดอกเบี้ยรับ 27,307 11,433 38,740

รายได้อื่น 54,544 4,256 58,800

อื่นๆ 1,603,654 - 1,603,654

รวมรายได้ 4,855,284 58,200 4,913,484
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่เคยเสนอ

รายงานไว้แล้ว

ผลกระทบรายการ

ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 829,721 (33,890) 795,831

ต้นทุนขายไฟฟ้า 492,987 (2,730) 490,257

ต้นทุนในการก่อสร้าง 1,674,096 36,450 1,710,546

ค่าใช้จ่ายในการขาย 50,935 7,019 57,954

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ 566,889 25,260 592,149

อื่นๆ 159,847 - 159,847

รวมค่าใช้จ่าย 3,774,475 32,109 3,806,584

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 269,263 - 269,263

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,350,072 26,091 1,376,163

ต้นทุนทางการเงิน 568,735 1,550 570,285

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 781,337 24,541 805,878

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 69,780 21,310 91,090

ก�าไรส�าหรับปี 711,557 3,231 714,788

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษี (286,805) (746) (287,551)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 424,752 2,485 427,237

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 635,363 (169,569) 465,794
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ตามที่เคยเสนอ

รายงานไว้แล้ว

ผลกระทบรายการ

ปรับปรุง
ปรับปรุงใหม่

(พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 172,800 172,800

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 76,194 - 76,194

ก�าไรส�าหรับปี 711,557 3,231 714,788

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 348,558 (169,569) 178,989

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 172,054 172,054

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 76,194 - 76,194

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 424,752 2,485 427,237

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.09 (0.03) 0.06

งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 929,804 144,367 1,074,171

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,734,666) (266,072) (5,000,738)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 2,396,563 29,625 2,426,188

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,408,299) (92,080) (1,500,379)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด

 และรายการเทียบเท่าเงินสด (11,707) - (11,707)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2,468,236 201,867 2,670,103

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม

1,048,230 109,787 1,158,017
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5. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ

กลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี

นยัส�าคญัต่อบคุคลหรอืกจิการในการตดัสนิใจทางการเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั หรอืกลุม่บรษิทั

อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น  

การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชือ่กจิการ
ประเทศทีจ่ดัตัง้

/สญัชาติ
ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั กันกลุ กรุพ๊ จ�ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่

บรษิทั จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เค.เอน็.พ.ีซัพพลาย จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กรโีนเวชัน่ เพาเวอร์ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั พัฒนาพลงังานลม จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ เทรนนิง่ เซน็เตอร์ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่โซไซต้ี จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั ไบร์ท กรนี พาวเวอร์ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ พาวเวอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ คอมมนูต้ีิ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี ่จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั โคราชวนิด์เอน็เนอร์ย ีจ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั
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ชือ่กจิการ
ประเทศทีจ่ดัตัง้

/สญัชาติ
ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั กันกลุ เอน็เนอร์จี โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ต้ิง จ�ากัด

(เดมิช่ือ บรษิทั กนักุล แอลอดีี ไลท์ต้ิง จ�ากัด)
ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี ่จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั อนิฟินทิ อลัเทอร์เนทฟี เอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั อโีค่ ไทยเอน็เนอร์ยี ่จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ ไบโอเอ็นเนอร์ยี ่จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

Gunkul International (Mauritius) มอรเิชยีส เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั บีเอม็พ ีโซล่าร์ จ�ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั รางเงนิ โซลชูัน่ จ�ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอาท์โกรว์ เอ จ�ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอาท์โกรว์ บ ีจ�ากดั(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอาท์โกรว์ ด ีจ�ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอาท์โกรว์ อ ีจ�ากดั ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอาท์โกรว์ วูด้ ซพัพลาย เอ จ�ากัด(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เอาท์โกรว์ วูด้ ซพัพลาย บี จ�ากัด(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

Gunkul Investment (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

Gunkul Myanmar Central Power 1 Company Limited พม่า เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ญีปุ่่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ญีปุ่่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

Future Asset Management Kabushiki Kaisha ญีปุ่่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha ญีปุ่่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

East Japan Solar 13 Godo Kaisha ญีปุ่่น เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม
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ชือ่กจิการ
ประเทศทีจ่ดัตัง้

/สญัชาติ
ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จ�ากัด(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จ�ากัด(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ�ากัด(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จ�ากัด(2) ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั ฟิวเจอร์ อเีล็คทรคิอล คอนโทรล จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและ/หรือมกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด ไทย เป็นบริษัทร่วมและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน

บรษิทั สยาม วนิด์ เอนเนอร์ยี ่จ�ากัด(1) ไทย เป็นบริษัทร่วมและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน

บรษิทั กันกลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จ�ากัด ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 1 จ�ากัด ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 2 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 3 จ�ากัด ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 4 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 5 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 6 จ�ากัด ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 8 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 9 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 10 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 16 จ�ากัด(1) ไทย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนีโซล่าร์ รฟู 17 จ�ากัด ไทย เป็นการร่วมค้า

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. มาเลเซีย เป็นการร่วมค้า

บรษิทั กันกลุ เทรดดิง้ แอนด์ เอเยนซ่ี จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั
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ชือ่กจิการ
ประเทศทีจ่ดัตัง้

/สญัชาติ
ลกัษณะความสมัพนัธ์

กจิการร่วมค้า เอฟอีซ ีแอนด์ เอสเอซี ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั จี.เอม็.ซพัพลาย แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุเอน็จเินยีริง่ (2000) จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 2 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 3 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 4 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 5 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 7 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 8 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 9 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 10 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 11 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 13 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั เกรท มริาเคิล แอสเซท 14 จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั ปราณบรุ ีบเูลอการ์ด จ�ากัด ไทย มกีรรมการร่วมกนั

บรษิทั กันกลุ เทค จ�ากดั(1) ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท

บรษิทั นพกลุ จ�ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษัท

บรษิทั กันกลุมารนีไลน์ จ�ากดั ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษัท

บรษิทั สยามกนักลุ พาวเวอร์ จ�ากัด(1) ไทย ถือหุน้โดยกรรมการของบริษัท

บรษิทั ทองหล่อ 9 จ�ากัด ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษัท

บรษิทั กุลนท ีจ�ากดั ไทย ถือหุน้โดยญาตสินิทกรรมการ

บรษิทั กรนี ฟิลด์ เอน็เนอร์จี จ�ากัด ไทย ถือหุน้โดยญาตสินิทกรรมการ
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ชือ่กจิการ
ประเทศทีจ่ดัตัง้

/สญัชาติ
ลกัษณะความสมัพนัธ์

บรษิทั พี.เอม็.บลิดิง้ กรุป๊ จ�ากัด ไทย ถือหุน้โดยญาตสินิทกรรมการ

บรษิทั เทค-กรนี จ�ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษัท

บรษิทั สยามฟิวเจอร์ จ�ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษัท

บรษิทั เอน็ไทรตี ้ทรพัย์ จ�ากดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษัท

บรษิทั แฮ้ปป้ี กรนี 2558 จ�ากัด ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้หลกัของบริษัท

ผูบ้รหิารส�าคญั  ไทย

บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ  ของ

กจิการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้น้ี รวมถึง

กรรมการของกลุ่มบรษิทั (ไม่ว่าจะท�าหน้าทีใ่น

ระดบับริหารหรือไม่)
(1) ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในระหว่างปี 2560
(2) ช�าระบัญชีเสร็จสิ้นในระหว่างปี 2561

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา 

ซื้อขายสินค้า ราคาทุนบวกร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30

การให้บริการ ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราที่กู้จากสถาบันการเงิน

ค่าเช่า ใกล้เคียงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ

ซื้อ-ขายทรัพย์สิน ราคาตามบัญชี

ค่าก่อสร้างระหว่างกัน ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

บริษัทย่อย

รายได้จากการขาย - - 148,862 18,968

รายได้จากการให้บริการ - - 1,575 1,575

รายได้บริหารจัดการ - - 5,414 5,400

รายได้ค่าเช่า - - 255 255

ดอกเบี้ยรับ - - 24,721 21,971

รายได้เงินปันผล - - 1,284,961 464,654

ซื้อสินค้าและบริการ - - 521,746 410,871

ต้นทุนงานก่อสร้าง - - - 130

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1,820 1,154

ค่าฝึกอบรมสัมมนา - - 1,160 162

ซื้อทรัพย์สิน - - 170 200

ขายทรัพย์สิน - - 197 -

บริษัทร่วม

รายได้จากการให้บริการ 27,337 29,246 507 9,101

รายได้เงินปันผล - - 50,406 70,122

การร่วมค้า

รายได้จากการให้บริการ 28,423 33,345 8,555 26,250

รายได้บริหารจัดการ 5,110 4,913 5,110 4,913

รายได้เงินปันผล - - 156,580 107,103
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการขาย 10 44 10 10,528

รายได้จากการให้บริการ 55 - - -

ดอกเบี้ยรับ 3,162 - - -

ค่าเช่าส�านักงานและโกดัง 9,492 11,518 7,299 8,439

ขายทรัพย์สิน 34 6 34 6

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารทีเ่ป็นตวัเงนิได้แก่เงนิเดอืน ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่รวมถงึภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และค่าตอบแทนกรรมการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 141,252 101,476 113,325 86,516

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,596 2,012 2,220 1,705

รวม 143,848 103,488 115,545 88,221

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด - - 953 -

บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จ�ากัด - - - 1,436

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด - - 211 -

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด - - 133,271 1,181

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด - - - 1,441

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด - - - 4

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด - - 3,328 -

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด - - 3,205 -

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด - - - 64

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด - - 2,799 7,655

บริษัทร่วม

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 1,586 1,189 - -

การร่วมค้า

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 3,424 4,932 - 4,932

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 1 จ�ากัด 52 50 - -

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 3 จ�ากัด 68 66 - -

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 6 จ�ากัด 68 66 - -

บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 17 จ�ากัด 82 79 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท กุลนที จ�ากัด - 15 - 15

รวม 5,280 6,397 143,767 16,728

ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จ�ากัด - - 28 487

บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จ�ากัด - - 1 8

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด - - 362 2,303

 บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด - - 3,853 2,318

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด - - 449 15

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด - - 33 778

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด - - 203 164

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด - - - 9

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ�ากัด - - - 27

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด - - 7,328 7,862

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด - - 5,437 23

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด - - 39 407

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด - - 2 -

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด - - 876 -

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด - - 1 -

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด - - 23 -

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด - - 108 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

บริษัทร่วม

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 115,804 115,804 115,804 115,804

การร่วมค้า

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 456 10 456 10

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท กันกุล เทรดดิ้ง แอนด์ เอเยนซี่ จ�ากัด 32 - 32 -

รวม 116,292 115,814 135,035 130,215

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

กรรมการ - 1.50 - 4.85 - 392,390

บริษัท กุลนที จ�ากัด - 1.50 - 10,000

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาว

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

บริษัท กุลนที จ�ากัด - 4.55 - 19,000

รวม - 421,390
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รายการเคลือ่นไหวของเงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัส�าหรบัแต่ละปีสิน้สดุ

วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 งบการเงินรวม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 421,390 246,490

เพิ่มขึ้น - 203,300

ลดลง (421,390)  (28,400)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 421,390

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด 3.00 - 43,828 40,328

บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด 2.62 - 3.13 2.65 - 3.13 54,000 44,000

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด - 2.97 - 500

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 3.73 2.69 - 3.01 388,483 440,980

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด - 2.77 - 31,000

บริษัท โคราช วินด์เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 2.57 - 2.98 - 1,069,067 -

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด 2.51 - 10,000 -
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อัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 2.57 - 57,075 -

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด 2.49 - 132,000 -

รวม 1,754,453 556,808

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันส�าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 556,808 557,328

เพิ่มขึ้น 1,985,603 1,689,286

ลดลง (787,958) (1,689,806)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,754,453 556,808

เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด - - 50,967 119,586

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด - - 127,692 58,511

บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพพลาย จ�ากัด - - - 1,508

บรษิทั กันกุล เอน็เนอร์จี โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ จ�ากดั - - 13 2,214

รวม - - 178,672 181,819
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เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด - - - 1,505

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จ�ากัด - - - 98

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด - - 808 -

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด - - 1,012 -

การร่วมค้า

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด 6,133 8,555 - 8,555

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท พีเอ็ม บิวดิ้ง กรุ๊ป จ�ากัด - 58 - -

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จ�ากัด - 145 - 145

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จ�ากัด - 168 - 168

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จ�ากัด - 148 - 148

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จ�ากัด - 92 - -

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ�ากัด - 67 - 67

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จ�ากัด - 51 - -

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จ�ากัด - 64 - -

รวม 6,133 9,348 1,820 10,686
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เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน - บริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

2561 2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด - - 1,763 2,362

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

บริษัทย่อย

Gunkul International (Mauritius) - - 349,631 352,122

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด 2.73 - 54,000 -

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด 2.85 - 80,000 -

รวม 483,631 352,122

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม มีดังนี้
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เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 352,122 -

เพิ่มขึ้น 134,000 652,122

ลดลง (2,491) (300,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 483,631 352,122

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

สัญญาเช่า / เช่าช่วงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินส�าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา 26 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดใน

เดือนมิถุนายน2582 โดยบริษัทย่อยมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่าที่ดิน เช่าช่วงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทที่

เกี่ยวข้องกันหลายแห่ง สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 2-3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายุได้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี

ภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่า/เช่าช่วง ที่ดิน อาคาร พื้นที่อาคารและพื้นที่หลังคากับ

บริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 26 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ โดยบริษัทและ

บริษัทย่อยมีภาระต้องจ่ายค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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สัญญาจ้างบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาจ้างบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัทย่อย 

บรษิทัร่วมและการร่วมค้า โดยค่าบรกิารจะเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดอืนมิถนุายน 2566

สัญญาบริการ 

การร่วมค้าและบรษัิทย่อยมสีญัญาบรกิารด้านการจดัการหลายฉบบักบับรษิทั สัญญาเหล่านีม้รีะยะ

เวลา 5 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือน

ธันวาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2565

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

บริษัทย่อยหลายแห่งมีสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับกับบริษัทย่อยในกลุ่มกิจการ โดยบริษัทย่อยมี

ภาระต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา 

สัญญาบริหารสินทรัพย์

บรษัิทย่อยในประเทศญีปุ่น่สีแ่ห่งมีสญัญาบรหิารสนิทรพัย์กบับรษิทัย่อยอีกแห่งหนึง่ในประเทศญีปุ่น่ 

สัญญาเหล่านี้มีระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่โรงไฟฟ้าสามารถด�าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ สัญญาจะสิ้นสุดใน

ระหว่างเดือนเมษายน 2581 ถึงเดือนธันวาคม 2584 โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ�าน�าตั๋วสัญญาใช้เงินของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 388.48 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทได้รับจาก 

ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 18)
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

เงินสดในมือ 946 2,447 200 205

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 242,860 89,582 12,772 87,908

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 462,418 1,001,617 188,728 141,484

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 535 516 25 25

เช็คในมือ 185,894 63,855 72,038 10,707

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดใน 

งบแสดงฐานะการเงิน

892,653 1,158,017 273,763 240,329

7. เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ตั๋วแลกเงิน 79,551 - 79,552 -

ตราสารทุนและตราสารหนี้

 ที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย

526,538 645,020 450,354 550,021

รวม 606,089 645,020 529,906 550,021

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราวในตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินหลาย

แห่ง ซึ่งมีระยะเวลา3 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.3 ถึงร้อยละ 6 ต่อปี
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รายการเคลือ่นไหวในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ของตราสารทนุและตราสารหนีท้ีอ่ยูใ่นความ

ต้องการของตลาดมีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ณ วันที่ 1 มกราคม 645,020 - 550,021 -

ซื้อระหว่างปี 1,855,000 645,000 1,700,000 550,000

ขายระหว่างปี (1,974,309) - (1,799,822) -

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า 827 20 155 21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 526,538 645,020 450,354 550,021

8. ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 5,280 6,397 143,767 16,728

กิจการอื่นๆ 1,064,415 1,149,668 246,015 207,264

รวม 1,069,695 1,156,065 389,782 223,992

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (896)  (2,085) (896) (896)

สุทธิ 1,068,799 1,153,980 388,886 223,096
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

(กลับรายการ) หนี้สูญและ

 หนี้สงสัยจะสูญส�าหรับปี (1,189) - - -

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 5,280 6,382 74,971 14,555

เกินก�าหนดช�าระ :

น้อยกว่า 3 เดือน - 12 68,796 1,178

3 - 6 เดือน - 3 - 3

6 - 12 เดือน - - - 992

5,280 6,397 143,767 16,728

กิจการอื่นๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 858,189 666,029 194,164 143,476

เกินก�าหนดช�าระ :

น้อยกว่า 3 เดือน 161,077 457,557 37,880 43,009
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

3 - 6 เดือน 31,679 8,964 994 8,258

6 - 12 เดือน 773 3,516 487 205

มากกว่า 12 เดือน 12,697 13,602 12,490 12,316

1,064,415 1,149,668 246,015 207,264

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (896) (2,085) (896) (896)

1,063,519 1,147,583 245,119 206,368

สุทธิ 1,068,799 1,153,980 388,886 223,096

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน

9. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ต้นทุนงานก่อสร้างบวกก�าไร 4,146,369 2,525,954 90,116 28,649

จ�านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า (3,921,193) (1,766,344) (90,116) (16,500)

สุทธิ 225,176 759,610 - 12,149
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10. สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

สินค้าส�าเร็จรูป 374,653 244,642 287,621 186,195

สินค้าระหว่างผลิต 714 43,880 - -

วัตถุดิบ 146,082 85,470 - -

วัสดุสิ้นเปลือง 1,713 1,009 - -

งานระหว่างก่อสร้าง 11,343 30,352 - 11

สินค้าระหว่างทาง 28,566 25,177 6,284 15,791

รวม 563,071 430,530 293,905 201,997

หกั ค่าเผือ่มลูค่าสนิค้าลดลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รบั (22,904) (21,545) (9,572) (7,092)

สุทธิ 540,167 408,985 284,333 194,905

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น

ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย 942,224 793,030 942,408 826,837

- การปรบัลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รบั 2,913 10,750 2,480 2,411

- กลับรายการการปรับลดมูลค่า (1,554) (7,949) - (2,748)

สุทธิ 943,583 795,831 944,888 826,500
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,386,640 1,295,934 917,645 918,977

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

และการร่วมค้า

269,403 269,263 - -

ซื้อเงินลงทุน 56,560 - 56,560 -

เงินปันผลรับ (206,986) (177,225) - -

จ�าหน่าย - (1,332) - (1,332)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,505,617 1,386,640 974,205 917,645

เงินลงทุนใน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd.

เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 บรษิทัได้เข้าท�าสญัญาร่วมทนุในการจดัต้ัง Kenyir Gunkul Solar Sdn 

Bhd. ซึ่งเป็น การร่วมค้า เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน  

29.99 เมกกะวัตต์ ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าการลงทุนรวม 26.11 ล้านริงกิตมาเลเซีย โดย

บรษิทัถอืหุน้สามญัร้อยละ 49 ของทนุจดทะเบยีน และหุน้บรุมิสิทธร้ิอยละ 70 ของมลูค่าหุน้บรุมิสิทธทิัง้หมด 

ซึ่งมีสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 และได้รับเงินปันผลร้อยละ 70 ในการร่วมค้าดังกล่าว สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการ รวมทัง้การตดัสนิใจเชิงกลยทุธ์ทางการเงนิและการด�าเนนิงานในกจิกรรม 

เชิงเศรษฐกิจต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหุ ้นหรือตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นทุกฝ่าย ทั้งนี้เมื่อ 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ช�าระค่าหุ้นงวดแรกเป็นจ�านวนเงิน 7 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 

56.56 ล้านบาท
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งบการเงินรวม

สดัส่วนความเป็น

เจ้าของ
ทุนช�าระแล้ว ราคาทุน

มลูค่าตาม

วธิส่ีวนได้เสีย
เงินปันผลรบั

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (พนับาท)

บรษิทัร่วม

บรษิทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 40.00 40.00 930,000 930,000 397,595 397,595 426,853 381,407 50,406 70,122

397,595 397,595 426,853 381,407 50,406 70,122

การร่วมค้า

บรษิทั กันกลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จ�ากัด 51.00 51.00 992,000 992,000  505,920  505,920 1,014,184 997,010 155,317 107,103

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 1 จ�ากัด 25.01 25.01 11,500 11,500 2,876 2,876 1,720 1,318 13 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 3 จ�ากัด 25.01 25.01 14,500 14,500 3,626 3,626 2,745 2,220 125 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 6 จ�ากัด 25.01 25.01 14,500 14,500 3,626 3,626 2,721 2,151 125 -

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 17 จ�ากัด 25.01 25.01 16,000 16,000 4,002 4,002 2,125 2,534 1,000 -

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 49.00 - 4,035 - 56,560 - 55,269 - - -

576,610 520,050 1,078,764 1,005,233 156,580 107,103

รวม 974,205 917,645 1,505,617 1,386,640 206,986 177,225

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ
ทนุช�าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยค่า ราคาทนุ-สทุธิ เงนิปันผลรบั

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (พนับาท)

บรษิทัร่วม

บรษิทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 40.00 40.00 930,000 930,000 397,595 397,595 - - 397,595 397,595 50,406 70,122

397,595 397,595 - - 397,595 397,595 50,406 70,122

การร่วมค้า

บรษิทั กันกลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จ�ากดั 51.00 51.00 992,000 992,000 505,920 505,920 - - 505,920 505,920 155,317 107,103

บรษิทั ดับบลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 1 จ�ากัด 25.01 25.01 11,500 11,500 2,876 2,876 - - 2,876 2,876 13 -

บรษิทั ดับบลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 3 จ�ากัด 25.01 25.01 14,500 14,500 3,626 3,626 - - 3,626 3,626 125 -

บรษิทั ดับบลวิเอชเอ กันกลุ กรนี โซล่าร์รฟู 6 จ�ากัด 25.01 25.01 14,500 14,500 3,626 3,626 - - 3,626 3,626 125 -

บรษิทั ดับบลวิเอชเอ กนักลุ กรนี โซล่าร์รฟู 17 จ�ากัด 25.01 25.01 16,000 16,000 4,002 4,002 - - 4,002 4,002 1,000 -

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 49.00 - 4,305 - 56,560 - - - 56,560 - - -

576,610 520,050 - - 576,610 520,050 156,580 107,103

รวม 974,205 917,645 - - 974,205 917,645 206,986 177,225

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน



บริษัทร่วมและการร่วมค้า

ตารางต่อไปนีส้รปุข้อมลูทางการเงินของบรษิทัร่วมและการร่วมค้าทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิของบรษิทั

ร่วมและการร่วมค้า ปรบัปรงุด้วยการปรบัมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี 

การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมลูทางการเงนิโดยสรปุดังกล่าวกับมลูค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีของกลุม่

กิจการในกิจการเหล่านี้

บริษัทร่วม การร่วมค้า

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

รายได้ 446,557 475,825 576,784 590,980

ก�าไรสทุธิ 230,239 227,288 346,342 345,267

ก�าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอืน่ - - - (21)

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (ร้อยละ 100) 230,239 227,288 346,342 345,246

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมตามส่วนได้เสีย 

ของกลุม่บรษิทั (ถอืหุน้ร้อยละ 40 และ 51)

92,096 90,916 176,634 176,075

การตัดก�าไรระหว่างกนัจากการขายสนิทรพัย์ 8,140 8,134 7,251 7,256

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า (4,384) (4,384) (11,394) (11,394)

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม

ส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบรษิทั

95,852 94,666 172,491 171,937

สนิทรัพย์หมนุเวียน 121,165 126,322 283,079 367,082

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 2,284,348 2,404,433 2,422,482 2,548,880

หน้ีสนิหมนุเวยีน (531,810) (241,749) (258,975) (265,626)

หน้ีสนิไม่หมนุเวียน (631,691) (1,151,218) (609,626) (855,174)

สนิทรัพย์สทุธ ิ(ร้อยละ 100) 1,242,012 1,137,788 1,836,960 1,795,162
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บริษัทร่วม การร่วมค้า

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

สนิทรัพย์สทุธส่ิวนทีเ่ป็นของกลุ่มบรษัิท 

(ถอืหุ้นร้อยละ 40 และ 51)

496,805 455,115 936,850 915,533

การตัดก�าไรระหว่างกนัจากการขายสนิทรพัย์ (150,629) (158,769) (142,273) (149,524)

สญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 80,677 85,061 219,607 231,001

มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมค้า

426,853 381,407 1,014,184 997,010

ส่วนได้เสยีของกลุม่บรษัิทในสินทรพัย์สุทธิ

ของผู้ถกูลงทนุ ณ วนัที ่1 มกราคม

381,407 356,863 997,010 932,176

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม

ส่วนท่ีเป็นของกลุม่บรษิทั

95,852 94,666 172,491 171,937

เงนิปันผลรบัระหว่างปี (50,406)  (70,122) (155,317) (107,103)

มลูค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสีย

ในผูถู้กลงทนุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม

426,853 381,407 1,014,184 997,010

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�าคัญ

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่

ไม่มีสาระส�าคัญ จากจ�านวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท
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บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระส�าคัญ การร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�าคัญ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

และการร่วมค้าที่ไม่มีสาระส�าคัญ

- - 64,580 8,223

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน

- ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง - 73 240 2,588

- ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - - - -

- ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม - 73 240 2,588

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 12,272,402 10,135,282

จ่ายช�าระค่าหุ้นเพิ่มเติม 629,642 1,926,122

ซื้อเงินลงทุน - 206,938

ซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - 4,060

ลดทุน (17,420) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,884,624 12,272,402

การจ่ายช�าระค่าหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทย่อย

บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญที่เพิ่มเติมเป็น

จ�านวน 0.75 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 1 ล้านบาท
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บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็น

จ�านวน 119.9 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 140.3 ล้านบาท

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็น

จ�านวน 17.15 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 120 ล้านบาท

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่ม

เติมเป็นจ�านวน 276.25 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 300 ล้านบาท
 

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็น

จ�านวน 207.97 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 1,017.14 ล้านบาท

บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็น

จ�านวน 0.375 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 0.5 ล้านบาท

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายช�าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพิ่มเติมเป็น

จ�านวน 7.25 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วทั้งหมดจ�านวน 10 ล้านบาท

การลดทุนในบริษัทย่อย

บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจด

ทะเบียน 1,590 ล้านบาท เป็น 1,564 ล้านบาท โดยการลดหุ้นจ�านวน 0.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

100 บาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัทใหญ่เป็นจ�านวน 17.42 ล้านบาท 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ
ทุนช�าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยค่า ราคาทนุ - สทุธิ เงนิปันผลรบั

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(%) (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์โปรดักส์ จ�ากัด 100.00 100.00 100,000 100,000 80,425 80,425 - - 80,425 80,425 14,540 14,488

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด 100.00 100.00 200,000 200,000 163,188 163,188 - - 163,188 163,188 50,000 -

บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จ�ากัด 100.00 100.00 50,000 50,000 41,408 41,408 - - 41,408 41,408 - 10,000

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด 100.00 100.00 1,485,000 1,485,000 1,916,500 1,916,500 - - 1,916,500 1,916,500 - -

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด 100.00 100.00 1,575,000 1,575,000 2,226,150 2,226,150 - - 2,226,150 2,226,150 389,025 -

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด 100.00 100.00 2,600 2,600 40,854 40,854 - - 40,854 40,854 12,000 20,000

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด 100.00 100.00 21,000 21,000 21,000 21,000 - - 21,000 21,000 - -

บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด 100.00 100.00 1,000 250 1,000 250 - - 1,000 250 - -

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ�ากัด 100.00 100.00 140,300 20,400 140,300 20,400 - - 140,300 20,400 - 2,040

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด 100.00 100.00 120,000 102,850 120,000 102,850 - - 120,000 102,850

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 100.00 100.00 300,000 23,750 300,000 23,749 - - 300,000 23,749 619,999 172,799

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด 100.00 100.00 10,000 2,750 10,000 2,750 - - 10,000 2,750 - -

บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 100.00 100.00 40,900 40,900 40,899 40,899 - - 40,899 40,899 - 6,033

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด 100.00 100.00 1,017,138 809,170 1,448,887 1,240,920 - - 1,448,887 1,240,920 - -
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ
ทุนช�าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยค่า ราคาทนุ - สทุธิ เงนิปันผลรบั

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(%) (พันบาท)

บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น 

แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด

100.00 100.00 40,600 40,600 40,600 40,600 - - 40,600 40,600 - -

บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 74.90 74.90 34,300 34,300 25,690 25,690 - - 25,690 25,690 - -

บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 67.00 67.00 1,564,000 1,590,000 1,088,576 1,105,996 - - 1,088,576 1,105,996 165,436 238,094

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 51.00 51.00 76,500 76,500 42,015 42,015 - - 42,015 42,015 6,964 -

บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 100.00 100.00 499 125 499 125 - - 499 125 - -

Gunkul International (Mauritius) 100.00 100.00 4,740,445 4,740,445 4,740,445 4,740,445 - - 4,740,445 4,740,445 - -

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด 100.00 100.00 179,250 179,250 179,250 179,250 - - 179,250 179,250 - -

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด* - - - - - - - - - - 1,200

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จ�ากัด 100.00 100.00 980 980 216,938 216,938 - - 216,938 216,938 26,997 -

รวม 12,884,624 12,272,402 12,884,624 12,272,402 1,284,961 464,654

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน

*ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทโอนหุ้นสามัญที่ถือในบริษัทดังกล่าวให้บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ�ากัด เพื่อแทนการช�าระค่าหุ้น

ด้วยเงินสด



13. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ

ควบคุมที่มีสาระส�าคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

2561 2560

(พันบาท)

ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 33% 33%

สินทรัพย์หมุนเวียน 363,568 410,247

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,971,616 5,134,846

หนี้สินหมุนเวียน (273,026) (267,166)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (3,409,101) (3,624,263)

สินทรัพย์สุทธิ 1,653,057 1,653,664

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 544,119 549,048

รายได้ 752,092 712,176

ก�าไร 257,976 206,449

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 6 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 257,982 206,449

ก�าไรขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 85,132 68,128

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2 68,128

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 491,226 573,177

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (35,537) (2,487)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (481,894) (547,262)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (26,205) 23,428
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงนิรวม

ทีด่นิ

อาคาร ส่วน

ปรบัปรงุ

และระบบ

สาธารณปูโภค

เครือ่งจกัร

และ

อปุกรณ์

เครือ่ง

ตกแต่ง

และเครือ่งใช้

ส�านกังาน

ยานพาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พนับาท)

ราคาทนุ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรงุใหม่) 1,000,380 742,129 8,410,982 61,118 144,670 3,714,198 14,073,477

เพิม่ขึน้ 30,601 1,731 41,540 3,297 6,162 4,619,760 4,703,091

ได้มาจากการซือ้บรษัิทย่อย 35,000 21,000 320,084 - - - 376,084

โอน - 78,440 250,652 (12) (24,253) (304,827) -

จ�าหน่าย - (2,033) (9,268) (170) (3,410) - (14,881)

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลง

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ - - (3) (86) - (141,607) (141,696)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรงุใหม่)

1,065,981 841,267 9,013,987 64,147 123,169 7,887,524 18,996,075

เพิม่ขึน้ - 215 114,989 16,139 3,357 5,550,401 5,685,101

โอน - 218,187 10,962,601 13,000 - (11,193,788) -

จ�าหน่าย - - (10,676) (2,325) (188) (107,170) (120,359)

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลง

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

- - - 18 - 30,966 30,984

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 1,065,981 1,059,669 20,080,901 90,979 126,338 2,167,933 24,591,801

ค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรงุใหม่) - (82,239) (326,676) (40,771) (66,586) (322) (516,594)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - (32,534) (359,198) (7,612) (9,485) - (408,829)

ขาดทนุจากการด้อยค่า - - (160) - - - (160)

โอน - 4 (22,410) - 22,406 - -
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งบการเงนิรวม

ทีด่นิ

อาคาร ส่วน

ปรบัปรงุ

และระบบ

สาธารณปูโภค

เครือ่งจกัร

และ

อปุกรณ์

เครือ่ง

ตกแต่ง

และเครือ่งใช้

ส�านกังาน

ยานพาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พนับาท)

จ�าหน่าย - - 292 120 1,907 - 2,319

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

- - 1 49 - - 50

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรงุใหม่)

- (114,769) (708,151) (48,214) (51,758) (322) (923,214)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - (38,582) (593,759) (11,164) (9,808) - (653,313)

โอน - - - - - - -

จ�าหน่าย - - 1,340 1,391 141 - 2,872

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ

- - (51) (2) - - (53)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 - (153,351) (1,300,621) (57,989) (61,425) (322) (1,573,708)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 1,000,380 659,890 8,080,923 20,347 13,953 3,713,876 13,489,369

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 3,383 - 64,131 - 67,514

1,000,380 659,890 8,084,306 20,347 78,084 3,713,876 13,556,883

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรุงใหม่)

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 1,065,981 726,498 8,302,901 15,933 14,272 7,887,202 18,012,787

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 2,935 - 57,139 - 60,074

1,065,981 726,498 8,305,836 15,933 71,411 7,887,202 18,072,861

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 1,065,981 906,318 18,778,679 32,990 16,911 2,167,611 22,968,490

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 1,601 - 48,002 - 49,603

1,065,981 906,318 18,780,280 32,990 64,913 2,167,611 23,018,093
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อาคาร

และส่วน

ปรบัปรงุ

เครือ่งจกัร

และอปุกรณ์

เครือ่งตกแต่ง

และเครือ่งใช้

ส�านกังาน

ยานพาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พนับาท)

ราคาทนุ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 32,608 21,076 33,316 74,595 - 161,595

เพิม่ขึน้ - 26 745 4,876 6,678 12,325

จ�าหน่าย - - (8) - - (8)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 32,608 21,102 34,053 79,471 6,678 173,912

เพิม่ขึน้ - 670 7,959 91 9,100 17,820

โอน - - 13,000 - (13,000) -

จ�าหน่าย - - (1,255) (188) - (1,443)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 32,608 21,772 53,757 79,374 2,778 190,289

ค่าเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (28,306) (13,475) (22,716) (26,236) - (90,733)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี (486) (3,022) (3,812) (5,290) - (12,610)

จ�าหน่าย - - 4 - - 4

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 (28,792) (16,497) (26,524) (31,526) - (103,339)

ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี (487) (935) (6,996) (5,515) - (13,933)

จ�าหน่าย - - 1,027 141 - 1,168

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (29,279) (17,432) (32,493) (36,900) - (116,104)

มลูค่าสทุธทิางบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2560

ภายใต้กรรมสทิธิข์องบรษัิท 4,302 7,601 10,600 3,297 - 25,800

ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ - - - 45,062 - 45,062

4,302 7,601 10,600 48,359 - 70,862
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อาคาร

และส่วน

ปรบัปรงุ

เครือ่งจกัร

และอปุกรณ์

เครือ่งตกแต่ง

และเครือ่งใช้

ส�านกังาน

ยานพาหนะ

สนิทรพัย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม

(พนับาท)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

ภายใต้กรรมสทิธิข์องบรษัิท 3,816 4,605 7,529 12,965 6,678 35,593

ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ - - - 34,980 - 34,980

3,816 4,605 7,529 47,945 6,678 70,573

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ภายใต้กรรมสทิธิข์องบรษัิท 3,329 4,340 21,264 15,391 2,778 47,102

ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิ - - - 27,083 - 27,083

3,329 4,340 21,264 42,474 2,778 74,185

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อม

ราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�านวน 177.19 ล้านบาท (2560 : 

146.17 ล้านบาท)

การค�้าประกัน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษิทัได้จ�านองทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง รวมทัง้เครือ่งจกัร ซึง่มมีลูค่า

ตามบัญชีสุทธิจ�านวน 20,757 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 13,529 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

ยืมระยะยาว (ดูหมายเหตุข้อ 18)

ต้นทุนการกูย้มืทีเ่ก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้บนัทกึเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุสนิทรพัย์ระหว่าง

ก่อสร้าง จ�านวน 92.85 ล้านบาท (2560: 54.59 ล้านบาท) มอีตัราดอกเบีย้ทีร่บัรูร้้อยละ 2.35 – 4.60 (2560: 

ร้อยละ 2.62 - 3.11)
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม

งบการเงนิรวม

ค่าลขิสทิธิ์

ซอฟต์แวร์

สทิธใินการ

เชือ่มโยง

ระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้า

สทิธใินสัญญา

ซือ้ขาย/

ประกอบ

กจิการไฟฟ้า

ค่าความนยิม
ซอฟต์แวร์ 

ระหว่างตดิตัง้
รวม

(พนับาท)

ราคาทนุ

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรงุใหม่) 10,471 421,656 2,667,094 220,950 - 3,320,171

เพิม่ขึน้ 1,702 464,805 305,356 - - 771,863

ได้มาจากการซือ้บรษัิทย่อย - - 209,687 49,235 - 258,922

การจดัประเภทรายการใหม่ - - 123,211 (106,709) - 16,502

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศ

- - (47,593) - - (47,593)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

และ 1 มกราคม 2561 (ปรับปรงุใหม่)

12,173 886,461 3,257,755 163,476 - 4,319,865

เพิม่ขึน้ 2,554 1,736 237,412 - 780 242,482

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราต่างประเทศ

- - 12,058 - - 12,058

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 14,727 888,197 3,507,225 163,476 780 4,574,405

ค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและ ขาดทนุจากการด้อยค่า

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรบัปรงุใหม่) (4,145) (2,035) (18,435) - - (24,615)

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี (1,399) (14,224) (47,966) - - (63,581)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 

2561 (ปรบัปรงุใหม่)

(5,544) (16,259) (66,401) - - (88,204)

ค่าตดัจ�าหน่ายส�าหรบัปี (1,629) (28,268) (79,599) - - (109,496)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (7,173) (44,527) (146,000) - - (197,700)
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งบการเงนิรวม

ค่าลขิสทิธิ์

ซอฟต์แวร์

สทิธใินการ

เชือ่มโยง

ระบบจ�าหน่าย

ไฟฟ้า

สทิธใินสัญญา

ซือ้ขาย/

ประกอบ

กจิการไฟฟ้า

ค่าความนยิม
ซอฟต์แวร์ 

ระหว่างตดิตัง้
รวม

(พนับาท)

มลูค่าสทุธทิางบญัชี

ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ปรับปรงุใหม่) 6,326 419,621 2,648,659 220,950 - 3,295,556

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 1 มกราคม 

2561 (ปรบัปรงุใหม่)

6,629 870,202 3,191,354 163,476 - 4,231,661

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 7,554 843,670 3,361,225 163,476 780 4,376,705

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้รับข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับการซ้ือธุรกิจในอดีต และได้ก�าหนดค่าความ

นิยมและสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าใหม่รวมถึงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารของบริษัทพิจารณา

ว่าการจดัประเภทรายการใหม่มคีวามจ�าเป็นเพือ่การเปิดเผยจ�านวนสนิทรพัย์ท่ีได้มาให้เหมาะสม ผลของการ

จดัประเภทรายการใหม่ดงักล่าว ไม่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิหรอืผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่มีสาระส�าคัญ

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์โรงไฟฟ้าท่ีมีค่าความนิยม ได้ถูกจัดท�าขึ้นโดยวิธีมูลค่าจาก

การใช้ ข้อสมมติที่ส�าคัญในการประมาณการมูลค่าจากการใช้ ประกอบด้วยอัตราคิดลดซึ่งเป็นอัตราโดย

ประมาณหลังหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 25 ปี เป็นตัวก�าหนดอัตราผล

ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate) รวมถึงความสามารถในการก่อหนี้สินที่ร้อยละ 75 ส�าหรับ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และร้อยละ 70 - 75 ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประมาณการกระแสเงินสด

ถูกจัดท�าขึ้นโดยใช้แหล่งข้อมูลภายนอก ประกอบด้วยปริมาณการขาย ราคาขาย ต้นทุนจากการด�าเนินงาน 

อตัราเงนิเฟ้อและอตัราการเตบิโตระยะยาว ซึง่เป็นการประมาณการตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสญัญาขายไฟฟ้า

หลายฉบับ
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สมมติฐานที่ส�าคัญ ในการประมาณการมูลค่าจากการใช้มีดังนี้ ผู้บริหารก�าหนดข้อสมมติจากการ

ประเมนิแนวโน้มในอนาคตทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกจิโดยอ้างองิข้อมลูทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตีจากแหล่งข้อมลูภายนอก

และภายใน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ)

อตัราคดิลด-โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 7.26 – 8.25 8.37 - 9.48 - -

อัตราคิดลด-โรงไฟฟ้าพลังงานลม 8.18 – 8.26 9.44 - 9.85 - -

อตัราคิดลดทีใ่ช้เป็นอตัราโดยประมาณหลงัหกัภาษเีงนิได้ทีอ้่างองิจากอตัราดอกเบีย้พันธบตัรรฐับาล

อายุ 25 ปีซึ่งออกโดยรัฐบาลในตลาดที่เกี่ยวเนื่องกันและมีกระแสเงินสดที่เป็นสกุลเงินเดียวกัน ปรับปรุงด้วย

ความเสี่ยงส่วนเพิ่มที่สะท้อนการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนทั่วไปและความเสี่ยงที่

เฉพาะเจาะจงของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

 

ประมาณการรายได้

ประมาณการรายได้รวมทัง้หมดส�าหรบัสนิทรพัย์โรงไฟฟ้าไดถ้กูก�าหนดขึน้ตามข้อก�าหนดในสญัญา

ขายไฟฟ้าและประมาณการรายได้จากแหล่งข้อมูลภายนอกส�าหรับระยะเวลาหลังหมดสัญญา ข้อสมมติ

ประกอบด้วย อตัราค่าไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์และพลงังานลม อตัราเงนิเฟ้อและปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

การทดสอบการด้อยค่าได้ถกูจัดท�าโดยฝ่ายบรหิารของบริษทั จากข้อมลูทีร่ะบใุนสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

ที่ท�ากับคู่สัญญาต่างๆ โดยประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งอาศัยข้อมูลจากแหล่งภายนอก และ

ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้หลักความระมัดระวังในการจัดท�า และไม่พบว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้นส�าหรับค่า

ความนิยม

ฝ่ายบรหิารเชือ่มัน่ว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผลในข้อสมมตทิีส่�าคญั เช่น อตัรา

คิดลด ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า และอัตราการเติบโต ที่ใช้ในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจะไม่

ท�าให้มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 5,526

เพิ่มขึ้น 450

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 5,976

เพิ่มขึ้น 1,993

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 7,969

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (862)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (1,022)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 (1,884)

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี (1,157)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (3,041)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 4,664

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561 4,092

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 4,928

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
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งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หนี้สิน

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

รวม 157,482 102,782 (270,247) (269,445)

การหักกลบรายการของภาษี (82,017) (80,849) 82,017 80,849

สนิทรพัย์ (หนีส้นิ) ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชสีทุธิ 75,465 21,933 (188,230) (188,596)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ หนี้สิน

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

รวม 63,557 11,657 (2,457) (2,265)

การหักกลบรายการของภาษี (2,457) (2,265) 2,457 2,265

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 61,100 9,392 - -

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีรวมทีเ่กิดขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้
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งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 

มกราคม 

2561

(ปรับปรุงใหม่)

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2561
ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 208 608 - 816

สินค้าคงเหลือ 3,779 758 - 4,537

ประมาณการหนี้สิน 11,304 168 - 11,472

ประมาณการหนีส้นิส�าหรบั ผลประโยชน์พนกังาน 9,018 1,423 - 10,441

ก�าไรในสินค้าคงเหลือ 2,885 246 - 3,131

ก�าไรในสินทรัพย์ถาวร 22,476 - - 22,476

ก�าไรในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 23,334 - - 23,334

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,479 - - 27,479

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 5 - 5

ยอดขาดทุนยกไป 2,299 51,492 - 53,791

รวม 102,782 54,700 - 157,482

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,418) (545) - (2,963)

สิทธิในสัญญาซื้อขาย/ ประกอบ -

 กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 15) (264,263) - - (264,263)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,764) (257) - (3,021)

รวม (269,445) (802) - (270,247)

สุทธิ (166,663) 53,898 - (112,765)
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งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 

มกราคม 

2560

บันทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

2560
ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ได้มาจาก

การรวมธุรกิจ

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 167 41 - - 208

สินค้าคงเหลือ 3,327 452 - - 3,779

ประมาณการหนี้สิน 5,580 5,724 - - 11,304

ประมาณการหนี้สิน

ส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

4,375 875 3,768 - 9,018

ก�าไรในสินค้าคงเหลือ 3,756 (871) - - 2,885

ก�าไรในสินทรัพย์ถาวร 25,645 (3,169) - - 22,476

ก�าไรในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,098 22,236 23,334

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - 27,479 27,479

ยอดขาดทุนยกไป 68,514 (66,215) - - 2,299

รวม 112,462 (40,927) 3,768 27,479 102,782

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,719) (699) - - (2,418)

สิทธิในสัญญาซื้อขาย/ประกอบ

กิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ15)

(220,950) - - (43,313) (264,263)

สิทธิในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า (58,462) 58,462 - - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,603) (161) - - (2,764)

เงินกู้ยืมระยะยาว (3,537) 3,537 - - -

รวม (287,271) 61,139 - (43,313) (269,445)

สุทธิ (174,809) 20,212 3,768 (15,834) (166,663)
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2561

(ปรบัปรงุใหม่)

บนัทกึเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561ก�าไรหรือ

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่

(พนับาท)

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ลกูหน้ีการค้าและลกูหนีอ่ื้น 179 - - 179

สนิค้าคงเหลอื 1,418 496 - 1,914

ประมาณการหนีส้นิ 4,052 (1,076) - 2,976

ประมาณการหนีส้นิส�าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน

6,008 931 - 6,939

ยอดขาดทนุยกไป - 51,549 - 51,549

รวม 11,657 51,900 - 63,557

หน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงิน (2,265) (192) - (2,457)

รวม (2,265) (192) - (2,457)

สุทธิ 9,392 51,708 - 61,100

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2560

บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2560ก�าไรหรอื

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่

(พนับาท)

สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ 139 40 - 179

สนิค้าคงเหลอื 1,486 (68) - 1,418
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งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 

1 มกราคม 2560

บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายได้ใน
ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2560ก�าไรหรอื

ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อืน่

(พนับาท)

ประมาณการหนีส้นิ 4,089 (37) - 4,052

ประมาณการหนีส้นิส�าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 3,027 497 2,484 6,008

รวม 8,741 432 2,484 11,657

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,074) (191) - (2,265)

รวม (2,074) (191) - (2,265)

สุทธิ 6,667 241 2,484 9,392

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

ผลแตกต่างชั่วคราว 839 984 - -

ยอดขาดทุนยกไป 210,374 83,458 180,014 55,500

รวม 211,213 84,442 180,014 55,500

ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 51.5 ล้านบาท 

เนื่องจากผู้บริหารประเมินความเป็นไปได้ที่ก�าไรทางภาษีในอนาคตจะมีเพียงพอที่จะน�าขาดทุนทางภาษีมา

ใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากยอดขาดทุนยกไปดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2565
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17. ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน 268,345 268,345 268,345 268,345

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 4,582 82,395 - -

ค่าธรรมเนยีมธนาคารจ่ายล่วงหน้า – วงเงินกู้ส่วนท่ียังไม่เบกิใช้ 15,468 37,756 - -

อื่นๆ 14,522 24,552 4,726 4,726

รวม 302,917 413,048 273,071 273,071

การปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุน

ในปี 2556 บริษัทมีข้อตกลงร่วมทุนกับคู่สัญญาแห่งหนึ่งในประเทศพม่า เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมทุน

เพื่อประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าขายให้หน่วยงานท้องถิ่นตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยที่บริษัทจะได้รับส่วนได้

เสยีร้อยละ 51.00 ของรายได้ตามทีต่กลงกนั ทัง้นีใ้นปี 2556 คูส่ญัญาได้รบัมอบและบรษิทัได้ส่งมอบเครือ่งจักร

มูลค่า 268 ล้านบาท ซึ่งบริษัทบันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุนในงบการเงิน ซึ่งถือ

เป็นการจ่ายแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบางส่วนของบริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คู่สัญญายัง

ไม่สามารถโอนหุ้นในกิจการร่วมทุนให้บริษัทตามที่ตกลงกัน ทั้งน้ีหากการร่วมทุนดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้น

ได้ คู่สัญญาจะจ่ายช�าระภาระผูกพันที่มีให้บริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าไม่มีการด้อยค่าที่ต้องรับรู้เนื่องจากไม่มีข้อขัดแย้ง

หรือผิดนัดช�าระส่วนแบ่งรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มตามข้อตกลงร่วม

ทนุกบัคูส่ญัญาแห่งหนึง่ในประเทศพม่า เป็นจ�านวนทัง้สิน้ 4.88 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (2560 : 4.88 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้รับผลประโยชน์จากเงินล่วงหน้าค่าเครื่องจักร

เพื่อการลงทุนจากการเข้าร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่บริษัทได้ลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นจ�านวนเงิน 34.73 

ล้านบาท (2560 : 41.28 ล้านบาท) รวมผลตอบแทนสะสมทีไ่ด้รบัจนถงึปัจจบุนัเป็นจ�านวนเงนิ 233.53 ล้านบาท
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18. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,309,304 2,275,549 2,015,006 1,961,404

หัก ส่วนลดที่ยังไม่ตัดจ�าหน่าย (2,516) (3,582) (2,516) (3,582)

2,306,788 2,271,967 2,012,490 1,957,822

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

 - ส่วนที่มีหลักประกัน 1,575,314 657,578 28,800 -

หัก ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมที่ยังไม่ตัดจ�าหน่าย (28,319) (25,262) (356) -

1,546,995 632,316 28,444 -

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

 - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,765,500 280,000 2,765,500 280,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่

ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

13,932 15,316 7,186 9,427

รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน 6,633,215 3,199,599 4,813,620 2,247,249

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 - ส่วนที่มีหลักประกัน 14,283,463 9,898,436 396,000 -

หัก ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมที่ยังไม่ตัดจ�าหน่าย (153,614) (147,737) (2,513) -

14,129,849 9,750,699 393,487 -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

หุ้นกู้ - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,819,000 3,765,500 2,819,000 3,765,500

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 18,866 28,233 7,615 14,230

รวมหนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ส่วนทีไ่ม่หมนุเวยีน 16,967,715 13,544,432 3,220,102 3,779,730

รวม 23,600,930 16,744,031 8,033,722 6,026,979

ยอดหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยสุทธิค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี ซ่ึงไม่รวมหน้ีสิน 

ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ครบก�าหนดภายในหนึ่งปี 6,619,283 3,184,283 4,806,434 2,237,822

ครบก�าหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 8,611,863 7,625,487 2,933,017 3,765,500

ครบก�าหนดหลังจากห้าปี 8,336,986 5,890,712 279,470 -

รวม 23,568,132 16,700,482 8,018,921 6,003,322

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ�าน�าหุ้นสามัญของบริษัทย่อยหลายแห่งและการร่วมค้าแห่ง

หนึ่งที่ถือโดยบริษัทพร้อมกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินฝาก

ธนาคารของบริษัทย่อยและการร่วมค้าดังกล่าว พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอย่างมีเงื่อนไขของสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักประกันสินเชื่อที่บริษัทดัง

กล่าวได้รับจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในวงเงินจ�านวน 18,479.45 ล้านบาท จ�านวน 220 ล้านเหรียญ
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สหรัฐอเมริกา และจ�านวน 11,699 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2560: จ�านวน 18,095.45 ล้านบาท จ�านวน 220 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�านวน 11,773 ล้านเยน)

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียสุทธิค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี ซึ่งไม่รวมหนี้สินตาม

สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 20,023,264 15,736,847 7,983,915 5,648,796

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 206,139 445,433 31,841 354,526

สกุลเงินยูโร 3,165 - 3,165 -

สกุลเงินเยน 3,335,564 518,202 - -

รวม 23,568,132 16,700,482 8,018,921 6,003,322

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 2,306,788 2,271,967 2,012,490 1,957,822

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 32,798 43,549 14,801 23,657

เงินกู้ยืมระยะยาว 15,676,844 10,383,015 421,931 -

หุ้นกู้ 5,584,500 4,045,500 5,584,500 4,045,500

รวม 23,600,930 16,744,031 8,033,722 6,026,979
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง

คงเหลือเป็นจ�านวนเงิน 2,306.79 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ถึงร้อยละ 4.50 ต่อปี (2560 

(ปรับปรุงใหม่): 2,271.97 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินรวม

2561 2560 (ปรบัปรงุใหม่)

มลูค่า

อนาคตของ

จ�านวนเงนิ

ขัน้ต�า่

ทีต้่องจ่าย

ดอกเบีย้

มลูค่า

ปัจจบุนัของ

จ�านวนเงิน

ขัน้ต�า่

ท่ีต้องจ่าย

มลูค่า

อนาคตของ

จ�านวนเงิน

ขัน้ต�า่

ท่ีต้องจ่าย

ดอกเบีย้

มลูค่า

ปัจจบุนัของ

จ�านวนเงิน

ขัน้ต�า่

ท่ีต้องจ่าย

(พนับาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 15,078 (1,146) 13,932 16,966 (1,650) 15,316

ครบก�าหนดช�าระหลงัจากหนึง่ปีแต่ไม่เกินห้าปี 19,681 (814) 18,866 29,678 (1,445) 28,233

รวม 34,758 (1,960) 32,798 46,644 (3,095) 43,549
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งบการเงินเฉพาะกจิการ

2561 2560

มลูค่า

อนาคตของ

จ�านวนเงนิ

ขัน้ต�า่

ทีต้่องจ่าย

ดอกเบีย้

มลูค่า

ปัจจบุนัของ

จ�านวนเงิน

ขัน้ต�า่

ท่ีต้องจ่าย

มลูค่า

อนาคตของ

จ�านวนเงิน

ขัน้ต�า่

ท่ีต้องจ่าย

ดอกเบีย้

มลูค่า

ปัจจบุนัของ

จ�านวนเงิน

ขัน้ต�า่

ท่ีต้องจ่าย

(พนับาท)

ครบก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 7,703 (517) 7,186 10,384  (957) 9,427

ครบก�าหนดช�าระหลงัจากหนึง่ปีแต่ไม่เกินห้าปี 7,884 (269) 7,615 15,012 (782) 14,230

รวม 15,587 (786) 14,801 25,396 (1,739) 23,657

เงินกู้ยืมระยะยาว

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

บริษัทย่อย

1) วงเงินกู้ยืมจ�านวน 3,730 ล้านบาท และ 81 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ย BIBOR 3M บวกอัตราส่วน

เพิ่ม โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด ทุก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

2,962,133 3,272,997 - -

2) วงเงินกู้ยืมจ�านวน 48 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR หัก

อัตราส่วนลด โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด ทุกเดือนเริ่ม

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558

- 4,586 - -
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

3) วงเงนิกูย้มืจ�านวน 4,080 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ THBFIX 

6M บวกอัตราส่วนเพิ่ม โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด  

ทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 

3,596,154 3,805,129 - -

4) วงเงนิกูย้มืจ�านวน 11,007 ล้านเยน อตัราดอกเบีย้ TIBOR 

6M บวกอัตราส่วนเพิ่ม โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด  

ทุก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561

3,133,282 509,833 - -

5) วงเงนิกูย้มืจ�านวน 692 ล้านเยน อตัราดอกเบีย้ TIBOR 3M 

บวกอัตราส่วนเพิ่มโดย มีก�าหนดช�าระคืนครั้งเดียวภายใน

เดือนธันวาคม 2562

202,282 8,369 - -

6) วงเงินกู้ยืมจ�านวน 4,522 ล้านบาท และ 82 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ย THBFIX 6M บวกอัตราส่วน

เพิ่ม โดยมีก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด ทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2561

3,709,305 2,590,948 - -

7) วงเงินกู้ยืมจ�านวน 207 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

4.43 โดยมกี�าหนดช�าระคนืเป็นงวด ทุก 3 เดอืน เริม่ตัง้แต่

เดือนกันยายน 2560 

178,059 191,153 - -

8) วงเงนิกูย้มืจ�านวน 3,048 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ THBFIX 

6M บวกอัตราส่วนเพ่ิม ก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด ทุก 3 

เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561

1,474,698 - - -

9) วงเงินกู้ยืมจ�านวน 432 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

MLR หักอัตราส่วนลด ก�าหนดช�าระคืนเป็นงวด ทุกเดือน

 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

421,931 - 421,931 -

รวม 15,676,844 10,383,015 421,931
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หุ้นกู้

รายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

หุ้นกู้ 5,584,500 4,045,500 5,584,500 4,045,500

รวม 5,584,500 4,045,500 5,584,500 4,045,500

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 7 ตุลาคม 2559

จ�านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 1,500,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,500 ล้านบาท

อายุและวันครบก�าหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

จ�านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 1,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,000 ล้านบาท

อายุและวันครบก�าหนดไถ่ถอน 3 ปี 1 วัน ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.5 ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน
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วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

จ�านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 1,265,500 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,265.5 ล้านบาท

อายุและวันครบก�าหนดไถ่ถอน 2 ปี 1 วัน ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.5 ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน

วันที่ออกหุ้นกู้ วันที่ 27 เมษายน 2561

จ�านวนและมูลค่าหุ้นกู้ 1,819,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,819 ล้านบาท

อายุและวันครบก�าหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 เมษายน 2564

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี

ก�าหนดช�าระดอกเบี้ย ทุก 3 เดือน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษทัมวีงเงนิสนิเชือ่ซึง่ยงัมไิด้เบกิใช้เป็นจ�านวนเงนิรวม 4,622.17 

ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) : 5,877.5 ล้านบาท และ 9,984.9 ล้านเยน)

กลุม่บรษัิทมภีาระผกูพนัต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดของสญัญาดงักล่าวและต้องด�ารงไว้ซึง่อตัราส่วน

ทางการเงินที่ส�าคัญ
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19. เจ้าหนี้การค้า

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 178,672 181,819

กิจการอื่น 340,647 770,711 68,247  78,179

รวม 340,647 770,711 246,919 259,998

20. ประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 45,781 23,327 30,038 15,137

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,301 5,798 3,744 3,507

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 1,393 1,207 920 798

อื่นๆ - (1,175) - -

7,694 5,830 4,664 4,305
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560 

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี

- 18,849 - 12,418

- 18,849 - 12,418

อื่น ๆ

ผลประโยชน์จ่าย (586) (2,225) (12) (1,822)

(586) (2,225) (12) (1,822)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 52,889 45,781 34,690 30,038

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีร่บัรูใ้นก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ เกดิ

ขึ้นจาก

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ - 9,656 - 5,354

ข้อสมมติทางการเงิน - 3,651 - 2,206

การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 5,542 - 4,858

รวม - 18,849 - 12,418
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ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

(ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.07 3.07

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 4.0 – 8.0 4.0 – 8.0

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 – 30.0 0.0 – 30.0

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

เป็น 9.9 ปี (2560: 10.9 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทีอ่าจเป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าข้อสมมติอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผูกพนั

ของโครงการผลประโยชน์เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,543) 5,227 (2,710) 3,099

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 6,055 (5,327) 3,657 (3,240)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,157) 4,789 (2,530) 2,896

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 5,039 (4,453) 3,072 (2,733)

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้

โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

การเพิ่มผลประโยชน์พนักงาน

เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2561 สภานติิบัญญตัแิห่งชาตไิด้พจิารณาปรบัปรงุร่างพระราชบญัญตัคุ้ิมครอง

แรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างท�างานติดต่อกันครบ 20 ป ี

ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ ่มบริษัทจะแก้ไข 

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะท�าให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินส�าหรับ 

ผลประโยชน์เมือ่เกษียณอายใุนงวดทีมี่การแก้ไขและรบัรูต้้นทนุบรกิารในอดตีในงบการเงนิรวมและงบเฉพาะ

กิจการเพิ่มขึ้นโดยประมาณจ�านวน 10.65 ล้านบาท และ 5.63 ล้านบาท ตามล�าดับ 

21. ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 5,306 5,125 - -

เพิ่มขึ้น 198,673 181 - -

ลดลง - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 203,979 5,306 - -
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22. ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น

(บาท)

2561 2560

จ�านวนหุ้น บาท จ�านวนหุ้น บาท

(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 0.25 7,931,870 1,982,967 6,798,747 1,699,686

เพิ่มทุนจดทะเบียน

- หุ้นสามัญ 0.25 - - 1,133,124 283,281

ลดหุ้น 0.25 (513,250) (128,312) (1) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 0.25 7,418,620 1,854,655 7,931,870 1,982,967

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

- หุ้นสามัญ 0.25 7,418,620 1,854,655 6,358,776 1,589,694

เพิ่มทุนจดทะเบียน

- หุ้นสามัญ 0.25 - - 1,059,789 264,947

ลดหุ้น 0.25 - - (1) -

ใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 0.25 - - 56 14

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 0.25 7,418,620 1,854,655 7,418,620 1,854,655

ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 ผู้ถอืหุน้มมีตอินมุติั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�านวน 128.31 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,982.97 ล้านบาท เป็น 
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1,854.66 ล้านบาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัมไิด้น�าออกจ�าหน่ายจ�านวน 513.25 ล้านหุน้ มลูค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 ผู้ถอืหุน้มมีตอินมุติั

เรื่องดังต่อไปนี้

- มมีตอินมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจ�านวน 1,449 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท 

ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้

- มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 1,133.12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท ท�าให้ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1,699.69 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 1,982.97 ล้านบาท 

เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 ส�าหรับใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GUNKUL-W)

23. หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน 

(Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จ�านวน

หุน้ทีจ่ะซือ้คนืสงูสดุไม่เกนิ 300 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท จ�านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คนืคดิเป็นร้อยละ 

4.04 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีก�าหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 ถึง 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยหุ้นทุนซ้ือคืนมีเง่ือนไขให้ต้องจ�าหน่ายออกไปภายหลัง 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี  

นับจากวันซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 

99.04 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงินรวม 304.67 ล้านบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและ

แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม พร้อมกันนี้ได้จัดสรรก�าไรสะสมไว้เป็นส�ารองหุ้น

ทุนซื้อคืนในจ�านวนเดียวกัน
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24. ส่วนเกินทุนและส�ารอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทีีบ่รษิทัเสนอ

ขายหุน้สงูกว่ามลูค่าหุน้ทีจ่ดทะเบยีนไว้ บรษิทัต้องน�าค่าหุน้ส่วนเกนินีต้ัง้เป็นทนุส�ารอง (“ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะต้องจัดสรร

ทุนส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสม 

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไป

จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 

ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืน

ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืนคือจ�านวนเงินที่จัดสรรจากก�าไรสะสมในจ�านวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัท 

ที่ถือโดยบริษัท ส�ารองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมด

จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ และจะถูกจัดประเภทเป็นก�าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้ก�าไร

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบ

ด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการ

ด้อยค่า
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25. ส่วนงานด�าเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 4 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญของกลุ่ม

บริษัท หน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญนี้มีขนาดของกิจการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก 

เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและ กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

สอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด�าเนินงาน

ของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้ 

• ส่วนงาน 1 ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า

• ส่วนงาน 2 ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้า

• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง

• ส่วนงาน 4 บริการบ�ารุงรักษา

ข้อมลูผลการด�าเนนิงานของแต่ละส่วนงานทีร่ายงานได้รวมอยูด่งัข้างล่างนี ้ผลการด�าเนนิงานวดัโดย

ใช้ก�าไรข้ันต้นของส่วนงาน ซ่ึงน�าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจ 

สงูสดุด้านการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทั ผูบ้รหิารเชือ่ว่าการใช้ก�าไรขัน้ต้นในการวดัผลการด�าเนนิงานนัน้เป็น

ข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด�าเนินธุรกิจ 

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สนิทรพัย์ รายได้และผลการด�าเนนิงานจากส่วนงานธรุกจิในงบการเงนิรวมส�าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนั

ที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลิตและ

จ�าหน่าย

อุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้า

ผลิตและ

จ�าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า

บริการงาน

รับเหมา

ก่อสร้าง

บริการ

บ�ารุงรักษา

ตัดรายการ

ระหว่างกัน
รวม

(พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

- ลูกค้าภายนอก 1,344,965 2,929,750 1,887,243 68,541 - 6,230,499

- ระหว่างส่วนงาน 736,538 - 66,546 71,992 (875,076) -

รวม 2,081,503 2,929,750 1,953,789 140,533 (875,076) 6,230,499

ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 403,784 2,038,194 611,721 67,924 (61,097) 3,060,526

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ

- ลูกค้าภายนอก 1,159,982 1,535,565 2,045,042 68,089 - 4,808,678

- ระหว่างส่วนงาน 549,957 - 717,344 58,775 (1,326,076) -

รวม 1,709,939 1,535,565 2,762,386 126,864 (1,326,076) 4,808,678

ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 370,782 1,014,609 518,486 62,295 (218,698) 1,747,474

สินทรัพย์รวมตามส่วนงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 18,474,631 29,878,770 1,514,293 - (14,242,944) 35,624,750

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 16,298,930 23,885,896 2,452,014 - (11,910,385) 30,726,455



การกระทบยอดก�าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงาน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม 

2561
2560 

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

ก�าไรหรือขาดทุน

รวมก�าไรขั้นต้นจากส่วนงานที่รายงาน 3,060,526 1,747,474

จ�านวนที่ไม่ได้ปันส่วน (1,778,620) (941,596)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,281,906 805,878

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการน�าเสนอการจ�าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของ

ลูกค้า สินทรัพย์ตามส่วนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม สินทรัพย์รวม

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561

2560

(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท)

ไทย 6,173,551 4,771,526 27,706,136 25,773,320

ญี่ปุ่น 44,630 - 7,700,146 4,704,158

ประเทศอื่นๆ 12,318 37,152 218,468 248,977

รวม 6,230,499 4,808,678 35,624,750 30,726,455
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ลูกค้ารายใหญ่

รายได้จากลูกค้าสามรายจากส่วนงาน กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า  

ผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างในประเทศของกลุ่มบริษัทเป็นเงินประมาณ 4,652.5  

ล้านบาท จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท (2560: จ�านวน 3 ราย เป็นเงิน 3,809 ล้านบาท)

26. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน 321,286 279,524 220,297 214,192

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 18,477 27,141 7,190 15,234

ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 91,655 90,745 24,006 30,936

ค่าธรรมเนียมอื่น 38,395 35,376 15,435 6,856

ค่าเช่าและค่าประกันภัยทรัพย์สิน 45,268 35,933 26,019 11,907

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 29,559 26,859 15,090 13,578

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่ง 26,208 17,973 12,361 10,806

ค่าสาธารณูปโภคและวัสดุสิ้นเปลือง 17,100 14,452 8,024 7,750

ค่ารับรอง 16,146 9,753 8,159 5,114

ค่าปรับ 14,516 6,468 1,792 -

อื่นๆ 61,223 47,925 6,048 9,303

รวม 679,833 592,149 344,421 325,676

27. ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ในระหว่างปี 2561 บรษิทัมสีญัญาสทิธเิลอืกซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ (Sell USD Put THB call) 

คงเหลอื ณ วนัยกเลกิสญัญา เป็นจ�านวนเงนิ 192.28 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา เพือ่ใช้ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม เนื่องจากความผันผวน
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อย่างมากของอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน ท�าให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซ้ือขาย 

เงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าก่อนวนัครบก�าหนด และเปลีย่นเป็นสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ 

บางส่วน (หมายเหต ุ36) บริษทัต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมการยกเลกิสญัญาสทิธเิลอืกซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าก่อนก�าหนดเป็นจ�านวนเงิน 588.11 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธ ิ

เลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ( 2560:  

กลุม่บรษัิทและบรษิทับนัทกึค่าธรรมเนยีมยกเลกิสญัญาสทิธเิลอืกซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศเป็นจ�านวนเงนิ 

95.28 ล้านบาท และ 60.28 ล้านบาทตามล�าดับ)

28. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 (ปรบัปรุงใหม่) 2561 2560

(พันบาท)

ผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าแรง 71,577 51,699 48,660 42,712

โบนัส 54,429 26,000 45,561 21,924

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4,507 4,486 3,456 3,915

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,596 2,012 2,220 1,705

อื่นๆ 10,739 19,291 15,648 17,965

143,848 103,488 115,545 88,221

พนักงานอื่น

เงินเดือนและค่าแรง 234,022 227,074 130,460 136,815

โบนัส 29,546 28,562 7,302 17,714

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 6,904 6,739 4,259 3,772

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4,579 3,818 2,445 2,600

อื่นๆ 28,007 25,833 12,074 12,843

303,058 292,026 156,540 173,744

รวม 446,906 395,514 272,085 261,965
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โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจ

ของพนกังานในการเข้าเป็นสมาชกิของกองทนุ โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัราระหว่างร้อยละ 3 ถงึอตัรา

ร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนในอัตราระหว่างร้อยละ 3  

ถึงอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนของพนักงาน กองทุนส�ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลัง และจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผย

ตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและ

สินค้าระหว่างผลิต

(153,899) 16,505 (91,908) 32,260

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ไป 1,028,640 661,062 1,034,148 794,550

ต้นทุนงานก่อสร้าง 1,282,474 1,710,547 47,684 25,745

ต้นทุนค่าบริการดูแลรักษาระบบ 57,703 38,904 3,267 10,245

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 446,906 395,514 272,085 261,965

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 762,810 472,418 15,090 13,632

ค่าธรรมเนยีมธนาคารและค่าธรรมเนยีมอืน่ 54,590 66,091 22,625 24,635

ค่าจ้างที่ปรึกษา 92,565 91,212 24,006 30,936

ค่าสาธารณูปโภควัสดุสิ้นเปลือง 60,752 30,759 8,169 9,281

ค่าเช่า 47,458 30,758 22,632 9,861

ค่าเบี้ยประกัน 39,010 24,522 3,412 2,456

อื่นๆ 194,002 173,013 43,598 42,681
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

รวมต้นทนุขาย ต้นทนุขายไฟฟ้า ต้นทนุการ

ให้บริการ ต้นทนุการก่อสร้าง ต้นทนุในการ

จดัจ�าหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 3,913,011 3,711,305 1,404,808 1,258,247

30. ต้นทุนทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรบัปรงุใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 - - 1,820 1,153

เงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร 675,300 501,841 76,299 92,670

รวมดอกเบี้ยจ่าย 675,300 501,841 78,119 93,823

หุ้นกู้ 196,247 94,903 196,247 94,903

ค่าตัดจ�าหน่ายของต้นทุนการท�ารายการ

ส่วนที่บันทึกรวมกับเงินกู้ยืม

18,012 23,938 242 -

ต้นทุนทางการเงินอื่น 3,747 4,196 1,095 2,739

893,306 624,878 197,584 191,465

หัก จ�านวนที่รวมอยู่ในต้นทุนของ สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

- ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

14 (92,854) (54,593) - -

(92,854) (54,593) - -

สุทธิ 800,452 570,285 275,703 191,465
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31. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน 157,394 113,302 - -

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่าไป (สูงไป) - - - -

157,394 113,302 - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 16 (53,898) (20,212) (51,708) (241)

รวมภาษีเงินได้ 103,496 91,090 (51,708) (241)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
(พันบาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
(พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,281,906 805,878

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0 256,381 20.0 161,176

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (319,329) (171,569)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 30,904 22,694

รายจ่ายที่มีสิทธิหักภาษีได้เพิ่มขึ้น (5,181) (2,221)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
(พันบาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
(พันบาท)

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

128,092 68,525

ผลกระทบทางภาษีในต่างประเทศเนื่องจาก

เกณฑ์การค�านวณภาษีที่แตกต่างกัน

12,629 12,485

รวม 8.0 103,496 11.3 91,090

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
(พันบาท)

อัตราภาษี

(ร้อยละ)
(พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 608,681 353,769

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.0 121,736 20.0 70,754

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (298,389) (128,602)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 431 2,107

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

124,514 55,500

รวม (8.0) (51,708) (0.1) (241)

32. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลาย

ประการในฐานะผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 เกีย่วกบัการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา ซึ่งพอสรุป

สาระส�าคัญได้ดังนี้ 
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(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติโดย 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ 

ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ 

ประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัทีส้ิ่นสุดสิทธปิระโยชน์ตามข้อ (ข)

เนือ่งจากเป็นกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ บรษิทัย่อยดังกล่าวจะต้องปฏบัิตติามเงือ่นไขและ

ข้อก�าหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2561 2560 (ปรับปรุงใหม่)

กจิการทีไ่ด้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้

รับการส่ง

เสริม

รวม
กจิการทีไ่ด้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้

รับการส่ง

เสริม

รวม

(พันบาท)

ขายต่างประเทศ - 56,948 56,948 - 37,152 37,152

ขายในประเทศ 2,885,120 41,163,507 7,048,627 1,533,227 4,564,376 6,097,603

ตัดรายการระหว่างกัน - (875,076) (875,076) - (1,326,077) (1,326,077)

รวมรายได้ 6,230,499 4,808,678

33. ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับ

ปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท และจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี  

โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ซึ่งปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลในระหว่าง

ปี 2560 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 และ 34 เพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
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จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักท่ีน�ามาใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้น ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ได้ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของ 

งวดบัญชีดังกล่าว โดยแสดงการค�านวณดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท / พันหุ้น)

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 1,085,172 465,794 660,389 354,011

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 7,418,620 7,418,565 7,418,620 7,418,565

 -หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี - 15 - 15

ผลกระทบจากหุ้นทุนซื้อคืน (99,044) - (99,044) -

จ�านวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 7,360,442 7,418,580 7,360,442 7,418,580

ก�าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 0.15 0.06 0.09 0.05

34. เงินปันผล

ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 ผู้ถอืหุน้มมีตอินมุติั

ให้จดัสรรก�าไรส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2560 และ 2559 ในส่วนทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบุิคคล

จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อตั้งส�ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 22.30 ล้านบาท และเพื่อ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 333.84 ล้านบาท บริษัทได้จ่าย

เงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2561

ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 ผู้ถอืหุน้มมีตอินมุติั

ให้จดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนนิงานส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ในส่วนทีเ่สยีภาษีเงินได้นติิบคุคล

ในอตัราร้อยละ 20 เพือ่ตัง้ส�ารองตามกฎหมายเพิม่ข้ึนเป็นจ�านวนเงนิ 17 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงนิสด

ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 254 ล้านบาท รวมทั้งจัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงาน

ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ปี 2558 ตามล�าดับ ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน 
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อัตราร้อยละ 20 เป็นหุ้นปันผลมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้น

เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 0.0417 บาทต่อหุ้น เป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 265  

ล้านบาท บริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2560

35. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุม่บรษัิทมคีวามเสีย่งจากการด�าเนนิธรุกิจตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัท 

ไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนท่ีส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุม

ให้มคีวามสมดลุของระดบัความเสีย่งให้เป็นทีย่อมรบัได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุทีเ่กดิจากความเสีย่งและ

ต้นทนุของการจดัการความเสีย่ง ฝ่ายบรหิารได้มกีารควบคมุกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบรษิทั

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

 

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทนุให้มัน่คงเพ่ือรกัษานกัลงทนุ เจ้าหน้ีและ

ความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแล 

ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อ

ส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม อีกท้ังยังก�ากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผล 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิในอนาคตของ

อตัราดอกเบีย้ในตลาด ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสดของบรษิทั เนือ่งจากดอกเบีย้ของ

เงนิกู้ยมืส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั กลุ่มบรษิทัได้ลดความเสีย่งดังกล่าวโดยท�าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ทีเ่กิด

จากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงท่ี และใช้ตราสารอนุพันธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม
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อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 และระยะเวลาที่ครบก�าหนดช�าระ ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า  

ซื้อสินทรัพย์ ต้นทุนค่าจ้างบริการรักษาโรงไฟฟ้า และเงินกู้ยืมระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไร

ก็ตามกลุ่มบริษัทได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน

ตามความเหมาะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม กลุม่บรษิทัและบรษิทัมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่าง

ประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 306,240 123,989 82,928 36,642

ลูกหนี้การค้า - 512 - 512

ลูกหนี้อื่น - 3,768 - 3,644

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 18 (206,139) (93,311) (31,841) (2,404)

เจ้าหนี้การค้า (52,140) (118,100) (20,820) (17,459)

เจ้าหนี้อื่น (1,583) (1,685) - -

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (712) (1,078,182) - -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (360,600) (324,397) - -

(314,934) (1,487,406) 30,267 20,935
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

เงินเยน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 263,660 543,469 - -

ลูกหนี้การค้า 17,982 - - -

ลูกหนี้อื่น 13,194 405,678 - -

ลูกหนี้กรมสรรพากร 246,754 - - -

เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน 590,584 - - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,668 42,594 - -

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 18 (3,335,564) (518,202) - -

เจ้าหนี้การค้า (1,103) (599) (1,103) (599)

เจ้าหนี้อื่น (17,991) (11,227) - -

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ (452,295) - - -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (108,139) (262) - -

(2,781,250) 461,451 (1,103) (599)

สกุลอื่นๆ

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,584 1,807 265 279

ลูกหนี้อื่น - 147 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - 796 - -

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 18 (3,165) - (3,165) -

เจ้าหนี้การค้า (2,174) (174) - (174)

เจ้าหนี้อื่น (891) (1,139) - (76)

(4,646) 1,437 (2,900) 29
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
2560

(ปรับปรุงใหม่)
2561 2560

(พันบาท)

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ

การเงินที่มีความเสี่ยง

(3,100,830) (1,024,518) (34,270) 20,365

ประมาณการเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน - (1,612,313) - -

ประมาณการเจ้าหนี้ค่าบริการ

บ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า

(1,167,807) - - -

ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น (4,268,637) (2,636,831) (34,270) 20,365

สัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศ - 213,534 - 213,534

สญัญาสทิธเิลอืกซ้ือขายเงนิตราต่าง

ประเทศ

- 11,548,500 - 11,548,500

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ

อัตราดอกเบี้ย

1,357,054 - 1,357,054 -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (2,911,583) 9,125,203 1,322,784 11,782,399

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัท  

ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบก�าหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมี

ความเสีย่งด้านเครดติเนือ่งจากรายได้ส่วนใหญ่ของกลุม่บริษทัอยูภ่ายใต้สญัญาระยะยาวกบัคูส่ญัญาน้อยราย 

อย่างไรก็ตามคู่สัญญาโดยท่ัวไปจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่มีขนาดใหญ่และมี

ความเสี่ยงที่รับรู้อยู่ในระดับต�่า

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ ่มบริษัท และเพื่อท�าให้ผลกระทบจาก 
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ความผนัผวนของกระแสเงนิสดลดลง นอกจากนีก้ลุม่บรษิทัมีนโยบายในการรกัษาวงเงนิหุน้กูไ้ม่ให้เกนิวงเงนิ

ทีไ่ด้รบัอนมัุตจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้จ�านวน 9,000 ล้านบาท และวางแผนในการออกหุน้กูเ้พือ่ทดแทนส่วนของ

หุ ้นกู ้ที่จะถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี อีกทั้งยังมีการรักษาวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน  

ด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อก�าหนด และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันทางการเงินต่างๆ

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคา 

ที่บันทึกในบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเป็นอัตราท้องตลาดมีราคา 

ตามบัญชีใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีมูลค่ายุติธรรมและมูลค่า

ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ
มูลค่า

ตามบัญชี

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่เป็น

 เงินลงทุนเผื่อขาย 7 526,538 - 526,538 - 526,538

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 178,059 - 162,500 - 162,500

หุ้นกู้ 18 5,584,500 - 5,577,669 - 5,577,669

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 36 - - 174,631 - 174,631
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หมายเหตุ
มูลค่า

ตามบัญชี

งบการเงินรวม

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(พันบาท)

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 36 - - 188,293 - 188,293

31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 7 645,020 - 645,020 - 645,020

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (3,478) - (3,478) - (3,478)

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 191,153 - 173,550 - 173,550

หุ้นกู้ 18 4,045,500 - 4,060,788 - 4,060,788

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 27 - -  666,520 -  666,520

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 36 - -  217,829 -  217,829

หมายเหตุ
มูลค่า

ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่เป็นเงินลงทุน

เผื่อขาย

7 450,354 - 450,354 - 450,354

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ 18 5,584,500 - 5,577,669 - 5,577,669

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 36 - - 188,293 - 188,293
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หมายเหตุ
มูลค่า

ตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 7 550,021 - 550,021 - 550,021

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (3,478) - (3,478) - (3,478)

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

หุ้นกู้ 18 4,045,500 - 4,060,788 - 4,060,788

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 27 - -  666,520 -  666,520

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส�าคัญ

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงเทคนคิการประเมนิมลูค่าและข้อมลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได้ทีม่นียัส�าคัญทีใ่ช้ใน

การวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า

ตราสารทนุและตราสารหนีท่ี้เป็นหลักทรพัย์เผ่ือขาย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน

หุ้นกู้ ค�านวณจากแบบจ�าลองโดยใช้ข้อมูลที่หาได้จากตลาด (Observable 

Market Data) ปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ค้าแต่ละราย 

(ไม่รวมความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ ่มบริษัท/บริษัท) และค่า 

ความเสี่ยงด้านอื่นๆ เพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของตราสารอนุพันธ์

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า/ สัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย/สัญญาแลกเปล่ียน 

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาเสนอ

ซื้อขายจากนายหน้า สัญญาแบบเดียวกันที่มีการซื้อขายในตลาดที ่

มีสภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลักษณะรายการที่แท้จริง

ส�าหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน
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ประเภท เทคนิคการประเมินมูลค่า

สัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ค�านวณโดยใช้ราคาอ้างอิงตลาดหรือวิธีการค�านวณมูลค่ายุติธรรมที ่

ใช้และเป็นที่ยอมรับทั่วไป

เงินกู้ยืมระยะยาว การคิดลดกระแสเงินสด

36. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

จ้างออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ 

ส�าหรับโครงการระหว่างก่อสร้าง

2,597,092 6,487,640 1,273  -

รวม 2,597,092 6,487,640 1,273  -

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในหนึ่งปี 26,290 4,192 18,116  -

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 63,552 44,592 20,346  -

หลังจากห้าปี 198,462 205,720 -  -

รวม 288,304 254,504 38,462  -

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 35)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงเหลือ สรุปได้ดังนี้
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วงเงินกู้ยืมและจ�านวนเงินต้นคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ยรับตาม

สัญญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยจ่ายตาม

สัญญาแลกเปลี่ยน
วันสิ้นสุดสัญญา

วงเงนิกู้ยมืจ�านวน 3,730 ล้านบาท และ 81 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�านวนเงิน

ต้นคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 2,780.4 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

ร้อยละ BIBOR 3M +2.65 

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 5.80 ต่อปี
30 เมษายน 2564

วงเงินกู้ยืมจ�านวน 4,080 ล้านบาท และ

จ�านวนเงินต้นคงเหลือตามสัญญาแลก

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 1,813.97 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

ร้อยละTHBFIX 6M +2.7 

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 4.96 ต่อปี
29 ตุลาคม 2569

วงเงินกู้ยืมจ�านวน 11,699 ล้านเยน และ

จ�านวนเงินต้นคงเหลือตามสัญญาแลก

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 8,731.37 ล้านเยน

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 

ร้อยละTIBOR 6M +1.3 

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 2.125 ต่อปี
30 มิถุนายน 2579

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (หมายเหตุ 35)

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บรษิทัมสีญัญาแลกเปลีย่นสกลุเงนิและอตัราดอกเบีย้คงเหลอื สรปุ

ได้ดังนี้

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

รับตามสัญญา

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

จ่ายตามสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

5.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00

203.32 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.64
25 พฤศจิกายน 2565

6.95 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00

244.17 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.65
15 พฤศจิกายน 2565

7.29 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00

254.35 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35
15 มกราคม 2563

รายงานประจ�าปี 2561504



สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

รับตามสัญญา

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

จ่ายตามสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา

7.45 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00

260.82 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.65
24 กุมภาพันธ์ 2570

11.27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00

394.38 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.65
15 พฤศจิกายน 2570

สัญญาซื้อกระแสไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และการไฟฟ้านครหลวง เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ืองครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ  

โดยกลุม่บรษัิทจะจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คูส่ญัญา ในปรมิาณและราคาทีต่กลงกนั และกลุม่บรษิทัจะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 

หนังสือค�้าประกัน

ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่สีาขาในประเทศไทยหลายแห่งได้ออกหนงัสอื

ค�้าประกันกลุ่มบริษัทและบริษัทให้กับหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษัทเอกชนหลายแห่งส�าหรับการ 

ซื้อขายไฟฟ้า การใช้ไฟ ซ้ือเครื่องจักร และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

เป็นจ�านวน 1,393.53 ล้านบาท และ 10.00 ล้านริงกิตมาเลเซีย (31 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่)  

เป็นจ�านวน 1,494.68 ล้านบาท และ 31.08 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

สัญญาค่าที่ปรึกษา

กลุม่บรษัิทมภีาระผกูพนัค่าทีป่รกึษาเพือ่จดัท�ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม ค่าทีป่รกึษางานพฒันา

โครงการ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าบริการด้านวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวน 16.59 ล้านบาท และจ�านวน 503.52 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2560 

: เป็นจ�านวน 7.44 ล้านบาท จ�านวน 0.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�านวน 1,052.70 ล้านเยน)
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สัญญาจ้างบริการ

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการว่าจ้างบริการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้า 

หลายฉบับกับบริษัทหลายแห่งมูลค่าตามสัญญาเป็นจ�านวน 90.21 ล้านบาท จ�านวน 12.00 ล้านเหรียญยูโร 

จ�านวน 25.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�านวน 2,279.19 ล้านเยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท

มีภาระผูกพันคงเหลือเป็นจ�านวน 64.55 ล้านบาท จ�านวน 9.60 ล้านเหรียญยูโร จ�านวน 24.77 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และจ�านวน 2,266.00 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2560 : จ�านวน 82.09 ล้านบาท จ�านวน 9.60 

ล้านเหรียญยูโร จ�านวน 22.83 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจ�านวน 2,189.24 ล้านเยน)

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงบอกเลิกไม่ได้กับบริษัทหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ในการ

ประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้า สญัญาเช่ามอีาย ุ20 ถึง 25 ปี นบัจากวนัทีโ่รงไฟฟ้าสามารถด�าเนนิธรุกจิเชงิพาณชิย์

ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทดังกล่าวมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน 877.44 

ล้านเยน (31 ธันวาคม 2560 : 894.40 ล้านเยน)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

บรษิทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึง่ได้ท�าสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุน่ โดยบรษิทั

ย่อยดังกล่าวมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีภาระ

ผูกพันคงเหลือตามสัญญาเป็นจ�านวนเงิน 7,925.50 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 2,353.58 ล้านบาท ซึ่งบริษัท 

จะต้องจ่ายค่าจ้างดังกล่าวภายในปี 2562

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตเิห็นชอบให้เสนอทีป่ระชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- อนมุตักิารจดัสรรก�าไรเบด็เสรจ็ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2561 ในส่วนทีไ่ด้รบัยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลมูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิด

เป็นการจ่ายหุน้ปันผลในอตัรา 0.05 บาทต่อหุน้ เป็นจ�านวนเงนิท้ังสิน้ไม่เกนิ 370.93 ล้านบาท 

รวมทั้งจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน  
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75 ล้านบาท ทัง้นีก้ารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวขึน้อยูก่บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ใน

วันที่ 18 เมษายน 2562

- มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 1,483.72 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท ท�าให้ทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1,854.66 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบยีน 2,225.59 ล้านบาท 

เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

38. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส�าคัญต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

เป็นครั้งแรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะ

เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7* การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 2562

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32* การแสดงรายการส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน 2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16* การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ

2563

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19* การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจ�านวนที่รับ

รูแ้ละช่วงเวลาที ่รบัรู ้โดยรายได้จะรบัรูเ้มือ่ (หรอื ณ วนัที)่ กจิการส่งมอบการควบคมุสนิค้าหรือบรกิารให้แก่

ลูกค้าด้วยมูลค่าของ รายได้ท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีน�ามาใช้แทน

มาตรฐานการรายงานทาง การเงินเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ ดังต่อไปนี้ 
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- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 

- การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนจากการถอืปฏบิติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับท่ี 15 ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และพบว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อ 

งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อก�าหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้

สินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของ

อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

ขณะนีผู้บ้ริหารก�าลงัพจิารณาถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากการถอืปฏบิติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

39. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2560 ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบ

เทยีบของปี 2561 ได้มกีารจดัประเภทรายการใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกับการน�าเสนอในงบการเงนิปี 2561 ดงันี้

รายงานประจ�าปี 2561508



2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก่อนจัด

ประเภท

ใหม่

จัดประเภท

ใหม่

ปรับปรุง

ใหม่

(หมายเหตุ 4)

หลังจัด

ประเภท

ใหม่

ก่อนจัด

ประเภท

ใหม่

จัด

ประเภท

ใหม่

หลังจัด

ประเภท

ใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ

ค่าความนิยม

4,431,269 (4,431,269) - - - - -

ค่าความนิยม - 163,476 - 163,476 - - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 4,267,793 (199,608) 4,068,185 - - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 408,079 (408,079) - - 273,071 (273,071) -

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - 408,079 4,969 413,048 - 273,071 273,071

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 51,944 (5,306) - 46,638 - - -

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน

โรงไฟฟ้า - 5,306 - 5,306 - - -

- -

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ 662,168 (95,279) 25,260 592,149 385,955 (60,279) 325,676

ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิ

เลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

- 95,279 - 95,279 -  60,279  60,279

- -

การจัดประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

มากกว่า
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ส่วนที่ 2 

รายงานความยั่งยืน 

2561
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1.1 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) “Gunkul” ก้าวผ่านสู่ปี 36 “ 36 Years of Trust ”  

Why we change? ปีแห่งความเชื่อมันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการวาง 

เป้าหมายในการเติบโตผ่าน กลยุทธ์ทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางด้าน

ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างม่ันคง ด้วยแนวคิดของประธานกรรมการบริษัท  

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี “ วันนี้รู้สึกไหมว่ารอบตัวเรา ก�าลังเปลี่ยนแปลง เกิด Disruptive ที่จะเปลี่ยนแปลง

ชวีติประจ�าวันของเรา กนักลุต้องเปลีย่นแปลง..เช่นกนั” เพือ่แสดงถึงการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของบริษทัฯ 

ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน01.
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• รีแบรนด์ดิ้งแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” เพื่อเตรียม 

ความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

• บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมลงทุนเพิ่ม และเปิดกว้างหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ รวมถึง

รุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป้าหมายสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 1,000 วัน หรือ

ภายในปี 2563

• เพิ่มช่องทางกระจายรายได้ โดยเปิดกว้างในการหาพันธมิตรเพื่อร่วมธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้ง พม่า ลาว ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเตรียม

ขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเซียอย่างต่อเนื่อง

ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาล้วนเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากการได้รับการไว้วางใจและความ 

เชื่อมั่นจากลูกค้า และพันธมิตรเสมอมา การด�าเนินงานของ GUNKUL จึงไม่เคยหยุดนิ่ง เรายังคงคิด และ

พัฒนาให้ทุกก้าวที่เดินไปอย่างม่ันคง โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน GUNKUL พร้อมเปิดกว้างเพื่อหา

พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะร่วมสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง 

ปัจจบุนัธรุกจิของ GUNKUL มีทัง้ผลติ จดัหาและจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าซึง่ครอบคลมุ

ในทกุขัน้ตอนของระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงผูใ้ช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร การก่อสร้าง ตดิต้ังระบบ 

การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า การด�าเนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทั้ง 

โรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดิน (Solar Farm) ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV 

Rooftop) เพ่ือใช้ภายในธุรกิจตนเอง (Sedf-Consumption) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ “GROOF” พลังงาน

ไฟฟ้าแสงอาทติย์ระดบัครวัเรอืน ทีจ่ะสร้างมิตใิหม่ของการประหยดัพลงังานทีท่กุ ๆ  ครัวเรือนสามารถจบัต้อง

ได้

1.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมัน ห่วงใยและใส่ใจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยหลัก 

ธรรมาภบิาลและความโปร่งใส ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวสิยัทัศน์ และพนัธกจิ เพือ่มุง่สู่การเป็นผู้น�าทางด้าน

ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างม่ันคงภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy,  

We Care” ด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและสงัคม บรษิทัฯ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาพนกังานให้เกดิ

การเติบโตควบคู๋ไปกับการเติบโตขององค์กร และการอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างอย่างยั่งยืน  
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โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีความเชื่อม่ันว่า “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

และยั่งยืน 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจน�าเสนอรายงานความคืบหน้า

และผลการด�าเนินงานต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ มุ ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ  

“เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นน�าเพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความส�าเร็จในการ

ด�าเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตส�านึกในการสร้าง

ดลุยภาพอนัเหมาะสมบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื (Corporate Social Responsibility) 

ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้

หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อ

น�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปตามนโยบายความรับ

ผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
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1. We care People : พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลากรมีศักยภาพ เน้นการท�างานที่คล่องตัว 

รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและตอบสนองต่อความพงีพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

สูงสุด โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเล่ือนต�าแหน่ง 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  

ความปลอดภยั และจดัระบบการท�างานแบบมส่ีวนร่วม ตลอดจนส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรู้

ตลอดระยะเวลาการท�างาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี มีทักษะและศักยภาพ

ตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

2. We care Business : พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อการขยายธุรกิจอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าที่

มคีณุภาพ สร้างมลูค่าธรุกจิบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภบิาล และเพิม่มลูค่าทางธรุกจิด้วยนวตักรรม

ในการต่อยอดจากการผลิตและจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรบัระบบไฟฟ้า โดยการด�าเนนิการผลติ

อุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน 

พลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลมแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยชีัน้น�า เพือ่พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานอย่างยัง่ยนื ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี โดย

ค�านึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง

มูลค่าและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. We care Social : ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนักบัชมุชนโดยสร้างความ

เป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วน

ร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตาม 

ผลการด�าเนินการ จัดการผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้ 

ความส�าคญัในการแลกเปลีย่น/ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างบคุคล หน่วยงาน

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีของชุมชนอย่างสมดุล

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอด

ให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่ม GUNKUL โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานตามทีป่รากฎในแผนแม่บทการพฒันาทีย่ัง่ยนื พนกังานทกุคนต้องยดึถอืน�า

ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
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1.3 แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จดัท�าแผนแม่บทการพฒันาทีย่ัง่ยนื เนือ่งในโอกาสครบรอบ 36 ปี GUNKUL 

“36 Years of Trust” Why we change? ปีแห่งความเชื่อมันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาส

ทางธุรกิจ และการวางเป้าหมายในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่

การเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง เพื่อแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของบริษัทฯ ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

โดยผู้น�าของบริษัทฯมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล “มักจะมองอะไรไกลเสมอ และมองเห็นโอกาสรอบตัว 

ตลอดเวลา” นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ปี 2525 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความส�าเร็จเกิดจากพลังของบคุคลากรที่บริษัทฯ 

มคีวามเชือ่มัน่ว่าการพฒันาบคุคลให้มคีวามก้าวหน้า เป็นหนึง่ในความส�าเรจ็และการเตบิโตของธุรกจิมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์ ใส่ใจดูแลบุคลากร, ใส่ใจดูแล

พัฒนาธุรกิจ และใส่ใจดูแลสังคมและชุมชน มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร, นวัตกรรมและธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ

และผู้มีสวนได้เสีย

We care People 1. สร้างและพัฒนาตัวแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม สนับสนุนต่อกลยุทธ์ของหน่วยงาน

พัฒนาบุคลากร

ให้เป็นคนเก่งและคนดี

2. เสริมสร้างทักษะให้แก้ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการผลักดัน และเสริมสร้าง

พฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

3. พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ต่อไป

4. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุตลากร

5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

We care Business 1. การขยายผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร

พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนอง

ต่อการขยายธุรกิจอย่าง

คุ้มค่า โดยต่อยอดธุรกิจ

แบบครบวงจรและ

หลากหลาย

2. ต่อยอดความแข็งแกร่งเงินทุน ด้วยขยายธุรกิจพลังงานไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

3. การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อหวังให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้พลังงานทดแทนได้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งจากการพัฒนาด้วยตนเองรวมถึงการจับมือกับสคาร์ทอัพเพื่อต่อยอด

ธุรกิจต่อไป

4. มุ่งเน้นไปยังธุรกิจก่อสร้าง ทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสายส่งบนดิน

และใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ้ลใต้น�้ามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้รายได้มีการเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืนในทุกส่วน 

We care Social 1. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน

ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม 

สร้างการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน และเป็นมิตรต่อ

2. สร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังานกบัเครอืข่ายชุมชน ในการพฒันา, สบืสานวฒันธรรมประเพณี

ท้องถิน่ และสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  ของชมุชน เพ่ือร่วมสร้างสงัคมท่ีเข้มแข็งและอยูร่่วมกนั

อย่างสมดุล

สิ่งแวดล้อม 3. สร้างเครอืข่ายกบัสถานบนัการศกึษาเพือ่เป็นแหล่ง เรียนรู ้และพฒันาสายอาชพีให้กบันกัศกึษา 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ น�าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การด�าเนินงาน
และสร้างมูลค่าตอบสนอง
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสูค่วามยัง่ยนื

02.

บริษทัฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยยดึหลกัการ

แข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

โดยก�าหนด ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี คอื บคุคล กลุม่บคุคล หรอืองค์กรทีส่ามารถสร้างผลกระทบ และ/หรอืได้รบั

ผลกระทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบจากการด�าเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร โดยสร้างการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมีส่วนรวมและบรรลุผลทางธุรกิจทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

บทบาทส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซ่ึงบริษัทฯได้จ�าแนก

กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ก�าหนดวธีิการมส่ีวนร่วม และการด�าเนนิงานทีส่�าคญัเพือ่สร้างความสมดุลท่ีครอบคลมุ

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้สอดคล้องกบัเป้าหมายทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร 

และน�าเทคโนโลยีไปพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ 1. ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความส�าคัญต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

2. ด้านการขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์

ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจ�าหน่าย รวมถึงการ 

ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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3. ด้านเทคโนโลยี พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 

ในการบริหารจัดการและการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การท�างานและลดต้นทุน

4. ด้านผลตอบแทน สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีส่วนร่วม 

ทุกฝ่าย

5. ด้านบุคลากร พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ให้เพ่ิมขดีความรู้ความสามารถ

ในการแข่งขันระดับสากล

6. ด้านการจัดการ จัดโครงสร้างและการบริหารจัดการด้วยหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

Not only the Energy, we care

We care People
พัฒนาบุคลากร

ให้เป็นคนเก่งและคนดี

We care Business
พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อ

การขยายธุรกิจอย่างคุ้มค่า 

โดยต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร

และหลากหลาย

We care Social
ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม 

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมกีารสือ่สารระหว่างกนัอย่างมส่ีวนร่วมในรปูแบบทีห่ลากหลายสอดคล้องกบัแต่ละกลุ่มผู้มส่ีวน

ได้ส่วนเสยี เพ่ือทราบถงึความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี วธิดี�าเนนิการ/ช่องทางการสือ่สาร พร้อมแนวทาง

การด�าเนนิการเพือ่สามารถตอบสนองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทีจ่ะด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการทบทวนและปรบัปรงุ

แนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุ

เป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียดังนี้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีด�าเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร ความท้าทาย/แนวทางการด�าเนินการ

1. พนักงาน •  ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และสวัสดิการนอกเหนือจากที่

กฎหมายก�าหนด

•  โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

•  ส่งเสรมิความก้าวหน้าและความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน

•  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สุขอนามัย และความปลอดภัยใน

ที่ท�างาน

•  ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

•  ส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวพนักงานและ

องค์กร

• คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HR Committee 

• คณะกรรมการสวัสดิการ

• หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ

• การส�ารวจความคิดเห็นพนักงาน

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• Intranet, Line, บอร์ดประกาศ

• การประชมุแถวตอนเช้าก่อนเริม่งาน, การเดนิประชาสัมพนัธ์ โดยตรง

• จัดท�านโยบายสวัสดิการที่เสริมสร้างความผูกพันกับองค์กร

• รายงานประจ�าปี รายงานความความยั่งยืน

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่าง

เป็นธรรมและวัดผลได้

• พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 

• ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�างาน 

• พฒันาศกัยภาพและธ�ารงรกัษาพนกังานทีเ่ป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึส่ง

เสริมจริยธรรมส�าหรับพนักงาน

• สร้างความผกูพนัพนกังาน ครอบครวั และองค์กร ผ่านสวสัดกิารทนุการศกึษาบตุร 

ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ตู้รับเรื่องเสนอแนะ เป็นต้น

2. คู่ค้าธุรกิจ • การจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ท่ีเป็นธรรมและ

โปร่งใส

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

• การช�าระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา

• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว

• การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อม

กับบริษัทฯ

• ถ ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ เทคโนโลยี และ

ประสบการณ์

• เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง

• ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน 

• ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีม

งานของบริษัทฯ

• เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

• ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• ส่ือสารให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การจัดซื้อ/

จัดจ้าง กระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยมีการจัดท�ารายงานการ

ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปรายงานผลการด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

• จัดระบบควบคุมดูแลมิให้น�าความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ เพ่ือ

ด�าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

3. ลูกค้า • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตาม

มาตรฐานในราคายุติธรรมและแข่งขันได้

• การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เงือนไขและ

เวลาที่ก�าหนด

• การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการใช้

ผลติภณัฑ ์รวมทั้งบริการหลังการขายการให้ค�าปรึกษา

และช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

• ส�ารวจและประเมินความพึงพอใจ

• ออกเยี่ยมลูกค้า

• จัดท�าเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com

• การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน 

• ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนา

ให้กับลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ

• การออกบูธแสดงสินค้า และส่งเสริมการขาย พร้อมให้ค�าแนะน�า 

• น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อน

กลับได้ ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้

• จัดท�าระบบประกันคุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบ

ต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า

• ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ 

ได้รับการรับรองและน�ามาประยุกต์ใช้

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้

ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้

• ส่ือสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์/การให้บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีด�าเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร ความท้าทาย/แนวทางการด�าเนินการ

4. คู่แข่ง • ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม

• แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวทีสาธารณะ เว๊บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ขาย

• ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม ค�านึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย 

5. เจ้าหนี้ • ช�าระหนี้สินตรงตามก�าหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงตามสัญญา

• บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

• ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน • จดัให้มรีะบบการควบคมุดแูลปฏบิตัติามข้อผกูพนัทีม่ต่ีอเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั โดย

ค�านึงถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

6. ชุมชน/สังคม • ดูแลผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั

ของชุมชน

• ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม

• การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

• กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

• การจ้างงานผู้พิการ

• จดัประชมุประชาพิจารณ์ร่วมกบัชมุชนก่อนด�าเนินการทางธรุกจิ เพือ่

ให้องค์ความรู้และผลกระทบรวมท้ังการด�าเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับ

ชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมส�ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของชุมชนในการด�าเนินธุรกิจ

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมาย รวมถึงการด�าเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

• ด�าเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม 

• ร่วมกับชุมชนด�าเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรม

ประเพณี

• ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• สนบัสนนุให้พนกังานแบ่งปันความรู้และทกัษะของตนสู่ชมุชน เช่น เป็นอาสาสมคัร

ให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

7. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน • ผลตอบแทน (เงนิปันผล และส่วนต่างราคาหุน้) จากการ

ด�าเนินงานที่ดีและยั่งยืน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง

• การด�าเนินกิจการประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

• เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบ

ถ้วน และทันต่อตัดสินใจ และโปร่งใส

• รายงานผลการด�าเนินงานราย ไตรมาสและประจ�าปี

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

• สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

• ส�านกัเลขานกุารบรษิทัและ นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่เป็นช่องทางตดิต่อ

สื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

• กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนOpportunity Day ทุกไตรมาสจัด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• รายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืน

• เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• ผลตอบแทนจากการลงทุน การด�าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้

ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีด�าเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร ความท้าทาย/แนวทางการด�าเนินการ

8. สื่อมวลชน • ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

• จัดกจิกรรมด้านการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ เพือ่เสรมิสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่

สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช ่องทางการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ ์ ใน รูปแบบต ่าง ๆ ได ้แก ่  Opportunity 

day,งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู ้บริหาร การน�าคณะ

สือ่มวลชนเยีย่มชมกิจการของบรษิทัฯ การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าว

ผ่านสื่อ

• ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ

• ให้ความส�าคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความคืนหน้าของผลการด�าเนิน

งานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จ

จริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน

• จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

9. หน่วยงานภาครัฐ • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• ต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น

• การช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามก�าหนด

• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

• การประชุมร่วมกัน 

• รายงานประจ�าปี

• รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ 

• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา

• มแีนวปฏบิตัใินการท�าธุรกรรมกับองค์กรของรฐัเป็นไปตามหลักธรรมา ภบิาล และ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างถูก

ต้อง โปร่งใส

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรม 

ต่าง ๆ 

• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด



เกี่ยวกับรายงาน03.

3.1 ขอบเขตการรายงาน

การจัดท�ารายงานความยั่งยืน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นน�าเสนอผลการด�าเนินงานของ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื อนัเกีย่วโยงกบัประเดน็ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดล้อม โดยมแีนวทางการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SD Roadman) โดยมเีนือ้หา

และสาระส�าคัญ ที่มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร  

โดยมีแนวทางการด�าเนินการภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง ท้ังในด้านการ

ดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาส 

ให้กบัสงัคมและชมุชนตามวถิขีองชุมชนอย่างยัง่ยนื โดยอ้างองิการจดัท�ารายงานให้มคีวามสอดคล้องตามดัชนี

ชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 แสดงผลการด�าเนินงาน

ครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ บริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) GUNKUL

• ด�าเนนิธรุกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอืน่ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ

บรัษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด BGP

• ด�าเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด GKA

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด GKP

• ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง (LED) กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด GES

• จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องให้กับลูกค้ากลุ่มภาคราชการ

บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จ�ากัด KNP
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ประเภทธุรกิจ บริษัท

• รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรง

ไฟฟ้า

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด GPD

• รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่สร้างสถานีสายส่งระบบ เคเบิลใต้ติน 

และธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบสายส่ง

ทั้งบนดินและใต้ดิน

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด FEC

• ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด GCPG

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด GSP2

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด GSR1

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด RNS

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด NKP

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด GSC

• ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน (พลังงานลม)

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด WED

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด GNP

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด BGP

บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด KWE

3.2 ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท Materiality

ในปี 2561 คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สรุปประเด็นท่ีมีผลจากความยั่งยืน

จากการประเมินความเส่ียงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ที่ได้ท�าการวิเคราะห์ความเส่ียง 

โดย Common Risk Matrix โดยเทียบประเมินจากเป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจ�าปี และนโยบาย

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาพิจารณ์ชุมชน การร่วมประชุมกับชุมชนท้องถิ่น ข้อร้องเรียน แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และการเยี่ยมชม/ตรวจสอบซัพพลายเออร์ 
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พบว่ามีประเด็นท่ีมีผลต่อด้านความย่ังยืนท่ีมีนัยส�าคัญต่อองค์กร และสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดล�าดับ

ความส�าคญั (Priortization) น�าประเดน็ทีม่นียัส�าคญัต่อบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมาวเิคราะห์ ทีไ่ด้มาเทยีบเคยีงกบัความสอดคล้องในประเดน็

และตัวชี้วัด ตามแนวทาง GRI G4 และจัดล�าดับความส�าคัญและคัดเลือกเน้ือหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีสวนได้ส่วน

เสีย ในรูปแบบแมทริกซื (Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และแกน

ตั้ง แสดงระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตารางและภาพแสดง ต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

4. การด�าเนินงานด้านภาษี

5. การบริหารความเสี่ยง

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

7. นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

8. การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า

9. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน “คนเก่งและคนดี”

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน

6. ร่วมท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น

7. การพัฒนาคู่ค้า

1. การด�าเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

2. การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างสมดุล

3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

Materiality Matrix
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We care People 
พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นคนเก่งและคนดี 

04.

บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีา “พนกังาน” คอื จดุเริม่ต้นของการขบัเคล่ือนธรุกจิไปสูเ่ป้าหมายเป็นแรงผลัก

ดันส�าคัญที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน บริษัทฯจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการ

ปฏบิตัต่ิอบคุลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินษุยชน โดยมุง่เสรมิสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน 

การแต่งตัง้ปรบัเลือ่นต�าแหน่ง การพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคุณธรรม การดแูลรกัษาสภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัย และจัดระบบการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะ

เวลาการท�างาน โดยมุง่หวงัสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนด ีมคุีณสมบติั ทกัษะและศักยภาพตามทีอ่งค์กร

คาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล เพื่อให้วิสัย

ทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและ

บรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาการท�างาน โดย

มีความมุ่งหวังดังนี้
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• สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณสมบัติ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง 

และ เชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร “องค์กรเติบโต พนักงานเติบโต” 

(“G” We GROWTH Together) เมือ่เราชาวกนักลุ จะเตบิโตพร้อมกบัองค์กร และเตบิโตคูก่นั

ไปตามการร่วมสร้างพฤติกรรมวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ดังนี้

• พัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเติบโตขององค์กรโดยจัดท�าแผนอบรมประจ�าปี 

(Annual Training Plan) และการถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management 

Sharing) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้

- จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

- หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรตามสายอาชีพตลอดปี

- งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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• จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญขององค์กร ผ่านนโยบายการปรับเลื่อนต�าแหน่งงาน

- จ�านวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่งงาน

จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 796 คน แบ่งตามประเภท ตามระดับ

พนักงาน ดังนี้

 จ�านวนพนักงาน
จ�านวนพนักงานแต่ละปี

2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 552 635 709 728 796

พนักงานรายเดือน 415 526 583 598 667

พนักงานรายวัน 137 109 126 130 129

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจ�า 482 553 599 611 663

พนักงานสัญญาจ้าง 70 82 110 117 133

จ�านวนพนักงานแยกตามเพศ

ชาย 331 390 433 448 509

หญิง 221 245 276 280 287

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง 17 25 25 26 28

ผู้จัดการฝ่าย 34 48 56 53 57

หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย 74 77 78 75 97

พนักงานระดับต้น-กลาง 195 291 312 345 376

พนักงานระดับปฏิบัติการ 232 194 238 229 2387
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4.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มจ�านวนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการ 

เจรญิโตอย่างต่อเนือ่งของบรษิทัฯ มาโดยตลอด ดงันัน้บรษิทัฯ ได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรพฒันาบคุลากร

ของบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ผลการ

ปฏิบัติงาน (KPIs) และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีตามความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ  

โดยเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท�าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ทศิทางแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัทีจ่ะรวมพลังผลักดันให้ บรษัิทฯ เป็นองค์กรทีเ่จริญเตบิโต
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อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก�าลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร 

ผ่านกระบวนการฝึกอบรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Training need survey ก�าหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการ 

รายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งงาน

2. On the job training ก�าหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของ 

หน่วยงาน และก�าหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ ปฏิบัติ

3. Off the job training  การอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ Special 

training หรือการใช้สถานการณ์จ�าลองและกรณีศึกษา

4. Knowledge Management Sharing การถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร เพื่อส่งเสริมพัฒนา

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency 

และคุณลักษณะของพนักงานตามต�าแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดย

มีการก�าหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถน�าเอาความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานและการด�ารงชีวิตประจ�าวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่าง ๆ  

โดยมีจ�านวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงาน ดังนี้ 

ระดับพนักงาน
เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงอบรม/พนักงานแต่ละระดับ 

2557 2558 2559 2560 2561

1. พนักงานระดับปฏิบัติการ 15 6 4 11 10

2. พนักงานระดับต้น-กลาง 23 8 13 26 16

3. พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย 39 36 22 8 28

4. พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 34 43 23 51 35

5. พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง 36 32 23 38 37
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บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน “We care People”

ในปี 2561 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและส่งเสรมิการพฒันาให้พนกังานมทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ

ในการท�างานควบคูไ่ปกบัการมคีณุธรรมและจรยิธรรม “We care People” มุง่เน้นพฒันาพนกังานสร้างคุณค่า

ต่อตนเอง องค์กร และสงัคม โดยเสรมิสร้างให้พนกังานทุกระดบัมีความตระหนกัในหน้าทีแ่ละมีความรับผดิชอบ

ต่อสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและน�าไปสู่การสร้าง

ความเขม็แขง็ทีเ่ป็นรากฐานขององค์กร บรษิทัฯ ได้จดัสรรงบประมาณด้านการพัฒนาศกัยภาพพนกังาน เพ่ือให้

พนักงานเป็น “คนแก่งและคนดี” โดยใช้งบประมาณ 4.95 ล้านบาท หลักสูตรการฝึกอบรม 186 หลักสูตร มี 

และเฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงการฝึกรอบรมให้กับพนักงานเท่ากับ 17.18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561

งบประมาณการฝึกอบรม (ล้านบาท) 2.54 2.02 1.11 1.71 4.95

จ�านวนหลักสูตร 134 160 180 160 186

จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม 1,614 1,782 1,363 2,128 2,087

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 22.86 14.37 12.11 21.67 17.18

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ในปี 2561 แยกตามระดับพนักงาน

ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารระดับสูง - เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- Goal Setting

- Excellent Communication Skills

- Excellent Communication Skills

- Train the Trainers

- Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4

- Project Rick Management of Project 

Controls

- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสุด รุ่นที่ 10

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL 

ALiGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- พัฒนาศักยภาพการสื่อสารขั้นสูง ส�าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง

- การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่าง

พระราชบัญญัติมาตรฐาน- ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

- การใช้งานระบบ SETPortal

- Smart Disciosure Program

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.50 

ปี 2560 ที่ต้องยืนในปี 2561

- TFRs TALK 2018

- ร่าง TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินฯกับความเสี่ยงภาษีสรรพากร

- จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดการฝ่าย - Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- Goal Setting

- Excellent Communication Skills

- Excellent Communication Skills

- Train the Trainers

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL 

ALiGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

- ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า ( E.EE )

- ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ( S.P )

- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและบ�ารุง

รักษา
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ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.

50ปี 2560 ที่ต้องยืนในปี 2561

- เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบก�ากับภาษีอย่างแม่นย�า เพื่อเตรียมตัวรับ

ทางเลือกในระบบ E-tax

- การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบผลิต ส่ง และจ�าหน่ายไฟฟ้า

- ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ Effective for Selling Skills

- Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

- กลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบลีน

- กลยุทธ์การบริหารซัพพลายเอ่อร์แบบเหนือชั้น

- การบริหารคลังสินค้าในยุค 4.0

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน 2561

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- องค์การร่วมใจ Productivityสดใส ด้วย TPM

หัวหน้าหน่วย/

หัวหน้าแผนก

- Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- ก้าวสู่ความส�าเร็จในการลดต้นทุนด้วย QCC

- เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- Goal Setting 

- Excellent Communication Skills

- Excellent Communication Skills

- Train the Trainers 

- สัมมนาหัวข้อพิเศษ Strategic HR BP

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL 

ALiGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- 33 กิจกรรมสร้างภาวะผู้น�าประจ�าวัน

- ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส ( G )

- ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า ( E.EE )

- ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ( S.P )

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.50 

ปี 2560 ที่ต้องยืนในปี 2561

- จป.หัวหน้างาน

- การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบผลิต ส่ง และจ�าหน่ายไฟฟ้า

- ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ Effective for Selling Skills

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2561

- Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

- ส�ารวจออกแบบ ติดตั้ง บ�ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์บนหลังคา

- Solid Plant

- กลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบลีน
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ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

- การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ POKA YOKE

- ครบเครื่องเรื่องสรรหา

- กลยุทธ์การบริหารซัพพลายเอ่อร์แบบเหนือชั้น

- การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน

- การใช้ระบบสื่อสารใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

- การบริหารคลังสินค้าในยุค 4.0

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน 2561

- องค์การร่วมใจ Productivityสดใส ด้วย TPM

- การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี

พนักงาน - Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- ก้าวสู่ความส�าเร็จในการลดต้นทุนด้วย QCC

- เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส ( G )

- ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า ( E.EE )

- ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ( S.P )

- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและบ�ารุง

รักษา

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.

50ปี 2560

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 

ที่ต้องยืนในปี 2561

- จป.หัวหน้างาน

- ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ Effective for Selling Skills

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2561

- Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

- สมอ 4.0 : E-LICENSE

- Solid Plant

- กลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบลีน
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ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ POKA YOKE

- กลยุทธ์การบริหารซัพพลายเอ่อร์แบบเหนือชั้น

- การใช้ระบบสื่อสารใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

- การบริหารคลังสินค้าในยุค 4.0

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน 2561

- โครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

- เตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมินความยั้งยืนเพือคัดเลือก “หุ้น

ยั่งยืน”

- องค์การร่วมใจ Productivityสดใส ด้วย TPM

พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

- Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2561

- พัฒนาพนักงานขับรถเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพ



นอกจากหลกัสตูรการฝึกอบรบดงักล่าวแล้ว บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัของบคุลากรทีเ่ริม่งานใหม่ 

โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยใส่ใจดูแลตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน โดยจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ให้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรโดยสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้

พนักงานใหม่เข้าใจระบบการท�างาน วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักเกณฑ์

นโยบายต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างพนักงาน กับองค์กรให้มี 

ความเข้าใจ และประสานการท�างานกันอย่างสมดุลและเป็นทีม 

นอกเหนือจากการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์กรยังมีหลักสูตร “การวางแผนลงทุน

เพือ่ประโยชน์ทางภาษี และการออมเงนิเพือ่ใช้ในวยัเกษยีณ“ เพือ่ให้พนกังานมสีมดลุชวีติทีด่ก่ีอนวยัเกษยีณ 

เพื่อรองรับพนักงานที่ก�าลังจะพ้นสภาพการท�างาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า 

สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ

4.2 การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

บรษิทัฯ มนีโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบยีบปฏบิตักิารคดัเลอืกและส่งเสรมิบคุลากรภายในให้ได้รบั

การปรับเลื่อนต�าแหน่งงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และธ�ารงรักษาบุคลากรให้รับรู้ถึงความมั่นคงใน 

สายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู ่ต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด  

เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติครบตามต�าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นตาม 

แผนงานสืบทอดต�าแหน่งงาน พนักงานจะได้รับการน�าเสนอชื่อเพื่อปรับเล่ือนต�าแหน่งงาน โดยมีเกณฑ์การ

คดัเลอืกทีเ่ป็นธรรม และกลัน่กรองโดยผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละสายงานเป็นคณะกรรมการบรหิารงานบุคลากร 

และกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร HR Committee โดยมีหน้าที่ดังนี้

• พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรท่ีได้รับการเสนอเลื่อนขั้นเล่ือนต�าแหน่ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่บริษัทก�าหนดตามแผนงานสืบทอดต�าแหน่งงาน

• พจิารณาปัญหา อปุสรรค และปัจจยัอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลขององค์กร

• อนุมัติแนวนโยบายและวิธีแก้ไขปัญหาภายในขอบเขตอ�านาจ และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ 

มอบหมาย

• เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวทางพัฒนาบุคลากร หรือหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทต่อบริษัท
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• คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรพิจารณาแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่าย

ทรัพยากรบคุคลและธรุการ เป็นคณะกรรมการและเลขานกุาร โดยได้รบัการอนมุตัจิากประธาน

กรรมการบริหาร

สถิติจ�านวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่ง

ระดับพนักงานที่มีการปรับเลื่อนต�าแหน่ง
จ�านวนพนักงานที่ได้รับปรับเลื่อนต�าแหน่ง

2557 2558 2559 2560 2561

•  ระดับผู้บริหาร 7 2 2 9 1

•  ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 7 8 5 2 9

•  ระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย 12 13 8 2 5

รวมจ�านวนพนักงานที่ได้รับการ

ปรับเลื่อนต�าแหน่งในแต่ละปี

26 23 15 13 15

• เพื่อสร้างระบบ หรือมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามที่บริษัทฯ  

คาดหวัง ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น

• เพื่อจัดสรรบุคลากรให้ลงตามต�าแหน่งต่างๆ ได้ตรงตามความสามารถ และความรับผิดชอบ 

ของแต่ละบุคคล 

• เพือ่สร้างแรงจงูใจให้บคุลากรภายนอกเข้ามาร่วมงานกบัองค์กร และธ�ารงรกัษาบคุลากรภายใน

ให้รับรู้ถึงความม่ันคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู่ต�าแหน่งงานที ่

สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด

• เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก�าลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร 

4.3 การส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม

นอกจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” แล้ว บริษัทฯยังคาดหวังให้พนักงานเป็น “คน

ดี” สร้างและท�าความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานน�าศักยภาพและทักษะ
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ทีต่นเองถนดัไปสร้างคณุค่าให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสรมิปลกูจติส�านกึการมส่ีวนร่วมและสร้างคณุค่า

แก่สังคม โดยมีส่วนร่วมการท�าความดีและร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมจิดอาสาหรือท�าการท�าบุญแบบ

บ�าเพ็ญประโยชน์ ดังนี้

1. กิจกรรมชวนเพื่อนท�าความดี

 •  การบริจากโลหิต (“GUNKUL Buddy Blood for Life”) คณะผู้บริหารและพนักงาน 

 ร่วมท�ากิจกรรม “GUNKUL Blood for the Life” ช่วนเพื่อนท�าดีด้วยการบริจาคโลหิต 

 ร่วมกับสภากาชาดไทย กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าต่อเนื่องเป็นปีที่  

 8 โดยมีเพื่อนๆ ชาวกันกุลร่วมกันสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  

 ในการบริจารโลหิตต่อชีวิตที่ไม่สิ้นสุด
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• “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามีค่า” ทุกสิ้นปีพนักงานชาวกันกุล จะรวบรวมปฏิทินเก่า เพื่อส่งมอบให้

โรงเรียนสอนคนตาบอด เพือ่น�าไปท�าเป็นบัตรค�าอกัษรเบรลล์ สือ่การเรยีนการสอนให้กบับ้าน

เดก็ตาบอดพกิารซ�า้ซ้อนพญาไท โครงการบรจิาคปฏทินิเก่ามค่ีา พนกังานชาวกนักลุร่วมใจกนั

ท�าความดีส่งมอบ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามีค่า” ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3

• 

2. กิจกรรมจิตอาสา 

• โดยกลุ่มคณะท�างานกิจกรรม 5 ส และพนักงานร่วมท�าความสะอาด กวาดลานวัด ล้างห้องน�้า 

ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพ่ือเป็นสาธารณกุศลให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อ

ร่วมท�าบุญตักบาตร เทโวโรหณะในวันออกพรรษาเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 

จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อชุมชนโดยรอบ 

• กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ พนักงานร่วมท�าความสะอาด

บริเวณถนนสาธารณชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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3. การท�าบญุด้วยจติอาสาหรอืท�าบญุแบบบ�าเพญ็ประโยชน์ โดยการท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหาร

แห้งแต่พระสงฆ์ ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,  

วนัอาสาฬหบชูา, วนัแม่แห่งชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต,ิ วนัขึน้ปีใหม่ ซึง่ทางบรษิทั ได้จดักิจกรรม

ทางพทุธศาสนาให้กบัพนกังานท�าบญุจติอาสาอย่างต่อเนือ่งมาทกุปี เพือ่ให้พนกังานมกีจิกรรม

รวมกลุ่มกัน ก่อให้เกิดพลังกลุ่ม และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในการท�ากิจกรรมกลุ่ม 

ร่วมกัน

4. กิจกรรม “คนดี ศรีกันกุล” ร่วมชื่นชมในความดีของเพื่อนพนักงานในบริษัทฯ “เก็บได้ และ 

ส่งคืนให้เจ้าของ” เป็นความดีท่ีน่าชื่นชม และน�าไปเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อพนักงาน และการ 

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ สร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และ 

เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า  

โดยการด�าเนินการผลิตอุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยค�านึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ลดได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• บริษัทคู่ค้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ GUNKUL

• ระดับความพึงพอใจลูกค้าโดยรวม

• สร้างมูลค่า ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- สร้างธุรกิจสีเขียว โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

- สร้างวัฒนธรรมสีเขียวในบริษัทฯ

- ปรบัปรงุกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion พฒันาเป็นโครงการ QCC ตัง้แต่ปี 2559

5.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้ม ีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(Good Corporate Governance 

Policy) โดยมเีจตนารมณ์ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกิจ 

ควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง 

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ  

We care Business 
พัฒนาธุรกิจท่ีตอบสนองต่อ
การขยายตัวธุรกิจอย่างคุ้มค่า 
โดยต่อยอดธุรกิจแบบครบงจร

05.
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ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้าง 

ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ

สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพือ่ใช้เป็นนโยบายในการก�ากบั การตดิตาม การควบคมุ และการดแูลของผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ให้ท�าหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการการบริหารหรือจัดการ 

เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้น�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตาม

เป้าหมาย

• เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

• ก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

ผลการประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

บรษัิทฯ ได้รบัการประเมนิผลจากดครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance 

Reporting : CGR) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 

ประจ�าปี 2560-2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 โดยมคีะแนน

เฉลี่ยของบริษัทฯ เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด ดังนี้

• คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ปี บริษัทจดทะเบียนโดยรวม SET100 Index SET50 Index GUNKUL

2561 81% 88% 91% 91%

2560 80% 87% 90% 91%
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5.2 การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บรษัิทฯ สนบัสนนุและส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล และจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิที่

มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมาย

ก�าหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการไม่กระท�าการใด ๆ  ทีเ่ป็นการละเมดิ/ลดิรอนสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดย

ก�าหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้ 

• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 

ผู้บริหาร เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม

มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และก�าหนดให้มีการ

ทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

โดยส่งรายงานผ่านเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน

ท�าการ โดยในปี 2561 มกีารรายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยี จ�านวน 9 ราย โดยรายการดงักล่าว 

ได้ใช้ราคาประเมินของผุ ้ประเมินอิสระเปรียบเทียบราคาก่อนเข้าท�ารายกงาร ทั้งนี้ได้ 

ขึ้นทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

• กระบวนการแจ้งเบาะแส

 บริษัทฯ ก�าหนดช่องทางการแจงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 

ช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และ

สามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้อยเรียนผ่าน 

เลขานุการบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการส่ือสารให้พนักงานทุก

ระดับรับทราบและปฏิบัติในกรณีท่ีพบการท�าผิดด้านจริยธรรม หรือการที่ได้รับความไม่เป็น

ธรรม โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่พึงปฏิบัติ
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5.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและยึดม่ันในเรื่องจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบ

ธุรกิจ โดยการจัดท�านโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

เช่น การไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 

ให้มกีารรายงานการถอืครองและการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อก�าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่อง 

ต่าง ๆ ตามอ�านาจอนุมัติตามล�าดับชั้นไว้ชัดเจน ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี การขาย 

การบริหารงานบุคคล เป็นต้น อีกท้ังบริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนินงาน 

ทกุสายงานฝ่ายงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเกดิการตรวจสอบถ่วงดลุ มีการควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิ

เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทาน

และติดตามประเมินความเสี่ยงให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอภายใต้แผน

งานการตรวจสอบ ที่ก�าหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบเห็นการกระท�า

ผิด/ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

1. การกระท�าทีท่จุรติทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร โดยทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น พบเหน็บคุคลในองค์กร

ติดสินบน/ รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

2. การกระท�าทีผ่ดิขัน้ตอนตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของบรษิทั จนท�าให้สงสยัว่า อาจจะเป็นช่อง

ทางในการทุจริต

3. การกระท�าที่ท�าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

4. การกระท�าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ

5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมีนโยบายต่อต้านการให้สินบน และ

การคอร์รัปชัน่ ทกุรูปแบบ และได้มกีารสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัพนกังาน 

ไม่ให้มีการเรียกร้อง ร้องขอ หรือ ด�าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ

ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
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ช่องทางผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนในการกระท�าที่อาจท�าให้เกิดความสงสัยได้ว่า

เป็นการทจุรติคอร์รปัชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับรษิทัฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรบัเรือ่งทีไ่ด้ก�าหนดไว้ดงันี้

แจ้งเบาะแส “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ผ่านช่องทางดังนี้

1. อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com

2. เว็ปไซค์ของบริษัทฯ www.gunkul.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

3. ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

(ตั้งอยู ่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการ 

คณะกรรการตรวจสอบ)

กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• จัดให้มีการอบรม “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ให้กับพนักงานทุกระดับทุกคน 

ในองค์กรอย่างทั่วถึง

• จัดให้เป็นหัวข้ออบรม ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ ที่จะต้องพึงปฏิบัติ

คณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการ

จัดตั้งโดยรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติ

ให้การรบัรองบรษิทัฯ ผ่านกระบวนการประเมนิตนเองว่ามนีโยบายและมแีนวปฏิบตัป้ิองกนัการทจุรติภายใน

องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�าหนดไว้ ตั้งแต่ปี 2560
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5.4 การด�าเนินการด้านภาษี

บรษัิทฯ ได้ให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมด้านภาษกีบักรมสรรพากร โดยมีความมุง่มัน่ในการด�าเนนิ

ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการด�าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และตรงตามเวลาที่ก�าหนด และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 

พร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านบัญชี และภาษี อากร ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (Tax Auditor Association of Thailand) โดยใน  

ปี 2561 บรษัิทฯ มีรายได้รวม 6,460.89 ล้านบาท และได้จ่ายภาษใีห้กบักรมสรรพากร เป็นจ�านวนเงนิ 103.50 

ล้านบาท

หมายเหต ุข้อมลูจากงบการเงนิรวมของบริษทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทัฯ 

ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ได้พจิารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า 

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 

ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏบิตัต่ิอต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และก�ากบัดูแล ตดิตาม 

และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยค�านึง

ถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการ 

ด�าเนินการด้านการบรหิารความเสีย่ง โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏิบตัขิองสากลปฏิบตั ิและเสนอแนะเพือ่แก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่ทราบและใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดแนวนโยบายทกุไตรมาสเพือ่น�ามาพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่งต่อไป

อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองค์กรธุรกิจทั่วโลกให ้

ความส�าคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการด�าเนินงานภายในองค์กร 

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดส�าคัญของ ISO 9001 คือการจัดวาง

ระบบบรหิารงานเพ่ือการประกนัคุณภาพ ซึง่เป็นระบบท่ีท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบัการควบคมุ
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และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบท่ีระบุข้ันตอนและวิธีการท�างาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กร 

รู้หน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมท้ังการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบ

หรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

โดยปัจจบุนัมาตรฐาน ISO 9001:2015 มกีารเพิม่ข้อก�าหนด

ในเรื่องการท�าความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การท�าความ

เข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อใช้ส�าหรับการด�าเนินการประเมินความเส่ียง การจัดล�าดับความ

เสี่ยง และแผนการด�าเนินการเพื่อปิดความเสี่ยง ซ่ึงเป็นพื้นฐานหนึ่ง 

ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ท่ีผ่านมาได้ยึดถือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่ให้ความส�าคญักบัการเคารพต่อสทิธแิละ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้

น�ามาปฏิบัติใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในทางปฏบิตัขิองบรษัิทฯ ทีผ่่านมา แนวทางทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ  จรรยาบรรณ

บริษัทฯ และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนรวม 

อยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

2. ส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนั ปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนกังานทกุคนมสีทิธท่ีิจะเตบิโต

และก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่

เหมาะสมและแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ใช้ระบบการวดัผลการปฏบิตังิานแบบ 

KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ โดยให้โอกาสในการอบรม/พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน 
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3. การเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง เสรภีาพในการนบัถอืศาสนาความเชือ่ และขนบธรรมเนยีม

ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต�่า 

เช่น การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเดก็และแรงงานบงัคับ) รวมทัง้ต่อต้านการล่วงละเมดิทาง

เพศ ทั้งทางวาจา กิริยา และการกระท�า โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน 

5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน และ/หรือ 

ร้องทกุข์ รวมทัง้กระบวนการในการแก้ไขเรือ่งร้องเรยีนและร้องทกุข์ทีม่ปีระสิทธภิาพ และเป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การด�าเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส

• โทรศัพท์ 02 242 5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า 

 ใบตรวจรับสินค้า และใบก�ากับภาษี

 • เว็บไซค์ : www.gunkul.com

 • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gunkul.com

 • อินทราเน็ต, กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดพบพนักงาน, Morning Talk และกล่องรับความ

คิดเห็นส�าหรับพนักงาน

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 • การเยี่ยมชมกิจการส�าหรับผู้ถือหุ้น 

6. ยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม และความเป็นมอือาชพีในการประกอบธุรกจิ และการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ

7. ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการกระบวนการผลิตและระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานก�าหนด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ และ

ความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

แนวทางดงักล่าวนี ้ได้ยดึถอืและเป็นแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานท่ีบริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

และมอบหมายให้สายงานส�านกักรรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้�ากบัดแูลให้มกีารปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้าง

ความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม น�ามาซึ่งชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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การจ้างแรงงานผูพ้กิาร ปัจจุบนับรษิทัฯมพีนกังานประจ�าทีข้ึ่นทะเบยีนเป็นผูพ้กิารกบักรมส่งเสรมิ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ�านวน 2 คน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงส�ารวจแรงงานผู้พิการและหา

แนวทางทีจ่ะเพิม่จ�านวนการจ้างงานผูพ้กิารให้เพิม่ขึน้ เพือ่ให้ผูพ้กิารมรีายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครวั และ

อยู่ในสังคมอย่างสมดุลทัดเทียมบุคคลทั่วไป 

 

5.7 มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการด�าเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็น

สิ่งท่ีกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้น�ามาใช้ในการด�าเนินงาน โดยในด้าน 

สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท  

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการและได้รับใบรับรอง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 รวมทั้งได้รับรางวัล  

CSR-DIW Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

สรุปข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โรงไฟฟ้า/โรงงาน

ประเภทอุตสาหกรรม ปี 2560 ปี 2561

โรงงานผลิต

อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทิตย์

โรงงานผลิต

อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทิตย์

โรงงานผลิต

อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทิตย์

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 

( ความมุ่งมั่นสีเขียว )

2 30 2 30 2 2

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 

( ปฏิบัติการสีเขียว )

2 30 2 30 2 2

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 

( ระบบสีเขียว )

2 30 1 7 1 7

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 

( วัฒนธรรมสีเขียว )

2 30 0 0 0 0 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 

( เครือข่ายสีเขียว )

2 30 0 0 0 0

หมายเหตุ 1. จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 32 โรงงาน (30 โรงงานพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์, 2 โรงงานผลิตอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า)

 2. ใบประกาศอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1-2 มีอายุใบประกาศ 2 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับ

 3. ใบประกาศอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3-4 มีอายุใบประกาศ 3 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับ

 4. โรงไฟฟ้าพลังงานลม / และ Solar Rooftop ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม พรบ โรงงาน 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้มีการประกาศแต่งตั้ง “คณะกรรมการ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิการภายในองค์กร ทัง้การบรหิารงาน การบรกิาร และการจัดการ

ระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. ก�าหนดการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม เข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมนิการท�างานของพนักงาน

รวมถึงกฎระเบียบของบริษัทรวมท้ังให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมที่

มีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. สือ่สารประโยชน์และความมุง่มัน่ในการจัดท�าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมให้แก่พนกังานทกุระดบั

4. ติดตามและทบทวนประสิทธิผลการด�าเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

รายงานประจ�าปี 2561552



กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี 2561 

การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในการท�างาน

• “การปฏิบัติงาน และการสวมใสอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน” เป็นหัวข้อในการ

อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนท่ีเริ่มงานกับบริษัทฯ และ/หรือพนักงานที่ได้รับการ 

โอนย้ายหน้าท่ี ต้องตระหนัก และรับรู้วิธีการปฏิบัติงาน และการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการท�างาน และส่งเสริมพฤติกรรมความ

ปลอดภัยพื้นฐานให้กับพนักงานใหม่

• จัดกิจกรรมความปลอดภัยฯ ผ่านกิจกรรม 5 ส สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย 

เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน�ามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข

งาน และรกัษาสิง่แวดล้อมในสถานทีท่�างานให้ดขีึน้ ทัง้ในงานด้านการผลติ และด้านการบรกิาร 

ซึ่งน�ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร การจัดกิจกรรมประกวดฝ่ายงาน

แต่ละบริษัทท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก 5 ส รวมทั้งสับเปล่ียนคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

5 ส ในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้มีมุมมองทั้งภายในและภาย 

นอกองค์กร ในการพัฒนาปรับปรุง 5 ส อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร
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• กิจกรรม Moringing Talk : โดยแต่ละแผนก/ฝ่ายจะมีการประชุมช่วงเช้า เพื่อส่ือสารข้อมูล

ข่าวสาร และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม JSA (Job 

Safety Analyst) การวเิคราะห์งานก่อนปฏบิตังิานเพือ่ความปลอดภยัตามหลกัการ Plan-Do-

Check-Act (PDCA) เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย

รวมถงึสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั เพือ่เป็นการส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยัพืน้ฐานให้เพือ่น

พนกังานได้ตระหนกัรู้ถงึวธีกีารท�างานอย่างปลอดภัย และไม่เกดิอบุติัเหตซุ�า้ และเกดิการพฒันา

อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้เสรมิสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการปฏิบตังิาน โดยการมส่ีวนร่วมของพนกังาน

ทุกระดับ และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Safety Culture)

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อ

สถานการณ์ฉกุเฉนิในกรณต่ีาง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลงิ และอพยพหนไีฟเป็นประจ�าปีทกุปี
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• สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย  

วิธีการปฏิบัติงาน การสวมใสอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องครบถ้วน  

โดยการจัดนิทรรศการ การจัดฉายเหตุการณ์ความปลอดภัย การจัดประกวดพื้นที่ความปลอด

ภัยฯ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย (Salety Culture) โดยหยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเกดิอุบตัเิหต ุรวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้ ซึง่มกีารจดักจิกรรมในช่วงเดือน

พฤศจิกายน โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100% 

บริษัทฯ เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานเป็น

ปัจจัยส�าคญัประการหนึง่ทีจ่ะช่วยให้เกดิการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพและบรรลุประสิทธผิล จงึได้มกีารพฒันา

ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีว อนามยั รวมถงึสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องกบักฎหมาย 

มาตรฐานสากล และข้อก�าหนดอื่น ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อ

หรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดสัปดาห์งานนิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่ม

บรษิทัฯ เพือ่รณรงค์ให้พนกังาน ตระหนกัรบัรู ้และมส่ีวนร่วมทกุระดบัในด้านบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตารางรายงานจ�านวนอุบัติเหตุและจ�านวนวันความปลอดภัย 2558 – 2561

บริษัท

2558 2559 2560 2561

จ�านวน

อุบัติเหตุ

ขั้นหยุด

งาน (เกิน 

3 วัน)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

จ�านวน

อุบัติเหตุ

ขั้นหยุด

งาน (เกิน 

3 วัน)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

จ�านวน

อุบัติเหตุ

ขั้นหยุด

งาน (เกิน 

3 วัน)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

GKA  0  381 0 681 0 978 0  1,275

GKP  0  732 0 1,032 0 1,329 0  1,626
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5.8 การสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านสวัสดิการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 

Gunkul ก้าวสู่ปี 36 สร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านกิจกรรมการจัดงาน “36 Years of Trust” 

Why we change? ให้กับพนักงานทุกระดับทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง ถึงปีแห่งความเชื่อมันในการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการวางเป้าหมายในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปี 

ต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของบริษัทฯ รวมถึงให้พนักงานได้รับรู้ถึง 

การใส่ใจดูแลพนักงาน ท่ีองค์กรมีความเชื่อม่ันว่า พนักงานทุกคนคือพลังที่สร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร  

การมอบความสุขและสร้างความสุขให้กับพนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ีใส่ใจดูแล และพร้อมพัฒนา 

พนักงานให้เดบิโตคูไ่ปองค์กรอย่างต่อเนือ่ง องค์กรจะขบัเคลือ่นไปข้างหน้าไม่ได้เลย หากไม่มพีนกังานทีท่�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพียงกันกว่า 700 คน ผ่านกิจกรรมดังนี้
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• รบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลง รแีบรนด์ดิง้แบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคดิ “Not Only the Energy, We 

Care… People, Business & Social ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

• สร้างความผกูพนั สร้างขวญัและก�าลงัใจด้วยการประสานเสียงร่วมร้องเพลง “เพือ่นแท้กนักลุ” 

และร่วมรับความสุขสนุกสนานผ่านการรับชมภาพยนตร์ “น้อง พี่ ที่รัก” เพราะเราคือ

ครอบครัวชาวกันกุล

• และในโอกาสครบรอบ 36 ปี ได้สัมภาษณ์พนักงาน ถึงความผูกพัน ความรู้สึก และความคาด

หวังที่มีต่อบ้านหลังที่ 2 “บ้านกันกุล” เสียงสะท้อนจากพนักงานเป็นพลังงานขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้เติบโตต่อไป
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ความรู้สึกที่มีต่อ กันกุล

• “ รู้สึกภูมิใจค่ะว่า เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท กันกุล” 

• “ รู้สึกว่าได้น�าความรู้ความสามารถ ที่เราสะสมมานะครับ ประสบการณ์ต่างๆ มาใช้นะครับ  

ผู้บริหารก็ให้โอกาสในการน�าเสนอต่างๆ ได้เต็มที่ครับ”

• “ ท�างานที่ กันกุล ก็เหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 นะครับ “

• “ ประทับใจ แล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ”

• “ มีความภูมิใจมากที่ได้อยู่ใน บริษัท กันกุลเอ็นจิงเนียริ่ง ครับ “

• “ น่าจะตอบเนเสียงเดียวกันก็คือ ที่นี่อบอุ่น นะคะ อยู่แล้วเราก็มีความสุข แล้วก็เจริญเติบโต

ในหน้าที่ แล้วเราก็มีอะไรใหม่ๆ ให้เราเรียนรู้ทุกปี ค่ะ “ 

ความคาดหวังกับ กันกุล

• “อยากให้บรษิทัเตบิโตอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ แล้วกท็กุคนเห็นกนักลุ กจ็ะรูจ้กัว่านีค่อืบรษัิทพลงังาน

อันดับต้นๆ ของประเทศ น่ะค่ะ”

• “อยากให้ทางบริษัท กันกุล นะครับ ประสบความส�าเร็จทุกๆ ด้านนะครับ แล้วก็เป็นผู้น�าด้าน

พลังงาน ครับ”

• “อยากให้เป็นผู้น�าทางด้านเรื่อง พลังงานไฟฟ้า แล้วก็อุปกรณไฟฟ้า ต่างๆ แล้วก็สิ่งส�าคัญก็คือ 

อยากให้เป็นบริษัทที่มี CSR ที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วไป มันท�าให้เราเข้าถึงทุกๆ หน่วยงานค่ะ”

• “เป้าหมายจะส�าเร็จได้ มองว่าเรื่องทีมเป็นเรื่องส�าคัญ นะคะ มันจะมีทั้งสุข ทุกข์ เครียด สนุก 

แต่ทกุคนต้องยดึเป้าหมายในงานเป็นหลกั แล้วถ้าทกุคนมใีจเป็นหนึง่เดยีว ไม่ว่าเรือ่งไหนกต็าม

มันสามารถส�าเร็จได้ทุกเรื่อง” 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลัง 

ขับเคล่ือนความส�าเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไป 

อย่างสอดคล้องกนักบัแนวทางธรุกจิ เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานกันกลุ ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาตนเอง

ร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีก�าลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความ

สามารถ และทักษะเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

สร้างความผูกพันระหว่างผู ้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 

“ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงาน ดังนี้
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สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน

สวัสดิการที่เป็นเงิน

และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน

• เครื่องแบบพนักงาน

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน

• โรงอาหาร

• เวลาการท�างานที่ยืดหยุน

• เพิ่มวันลาพักผ่อน ตามอายุงาน

• ประกันอุบัติเหตุหมู่ และประกันการ

เดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ

• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณี

ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

• กีฬาสานสัมพันธ์

• ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

• เงินช ่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา 

มารดา และบุตรของพนักงาน
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สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน

สวัสดิการที่เป็นเงิน

และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน

• กจิกรรม Morning Talk – JSA : Job 

Safety Analyst การวิเคราะห์งาน

ก่อนปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย

ตามหลักการ Plan-Do-Check-Act 

(PDCA)

• การตรวจสุขภาพประจ�าปี 

• การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ร่วม

กับศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 38 สงักดั

ส�านักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร 

โดยทีมแพทย์และพยาบาลให้ค�า

ปรึกษาและแนะน�าพนักงาน เช่น 

ประเมนิภาวะโรคอ้วน, ตรวจสุขภาพ

ช่องปากโดยทันตแพทย์ และตรวจ

มะเร็งเต้านม เป็นต้น

ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมจิตอาสา

• กิจกรรมวันเกิดพนักงาน การรับ

ประทานอาหารร่วมกัน การมอบของ

ขวัญวันเกิด และ/หรือการถวาย

สังฆทาน และการฟังธรรมเทศนา

• กจิกรรม 5ส และ QCC เพือ่สร้างการ

มีส่วนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงวิธี

การท�างาน และสภาพแวดล้อม

• การท�าบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 

ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัท 

ในวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา และท�าบญุ

เลี้ยงพระประจ�าปีของบริษัท

• รดน�้าขอพรจากผู้บริหารในเทศกาล

วันสงกรานต์ “มหาสงกรานต์บ้าน 

กันกุล”

• กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

- ล้างห้องน�้า และกวาดลานวัด

- เก็บขยะบริเวณรอบ ๆ บริษัท และ

ชุมชน

•  ถ่ายทอดองค์ความรู้

- การติดดั้งแผง โซล่าร์เซลล์

- การเปลี่ยนและติดหลอดไฟ ส่อง

สว่าง LED
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ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมจิตอาสา

• กิจกรรมจัดเลี้ยงพนักงานทั้งองค์กร 

เนื่องจากพนักงานทุกฝ่ายงานมีส่วน

ในการสนับสนุนให้ยอดขายได้ตาม

เป้าหมายรายไตรมาส 

• กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติย์ และพลังงานลม 

เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ ร่วมประชมุพดู

คุยกับพนักงาน และดูแลความเป็น

อยู่พนักงาน

• ขอค�าอวยพร ผ่านส้มมงคลตาม

ประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

• การแจกซองมงคล “อั่งเปา” ให้กับ

พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

• กิจกรรมท�าบุญเลี้ยงพระเพลประจ�า

ปีบริษัท
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สร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลากาท�างานของพนกังานให้พนกังานมคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของ

องค์กร รักและหวงแหน มีความผูกพันกับองค์กร ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและคุณภาพ และท�างานร่วมกันเป็น

ทีมอย่างมีระบบ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักปรับปรุงตนเอง

2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหา 

จุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา เพื่อแก้ไขปรับปรุง และวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือมอบเกียรติบัตรยกย่องให้กับพนักงาน 

ที่ร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

4. เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อส่งเสริม

ให้วัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์กรสัมฤทธิ์ผลผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรม 5ส 

5ส เป็นกจิกรรมปรบัปรงุการท�างานของพนกังานด้วยตนเอง ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด 

สขุลกัษณะและสร้างนสิยั” ในสถานท่ีท�างานของตนเองท�าให้บรษัิทฯมพีนกังานทีม่รีะเบยีบวนิยัจากจติส�านกึ

ของพนักงาน ท�าให้สภาพแวดล้อมสถานท่ีท�างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความ

ปลอดภัย และมีการจัดการแยกขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลให้กับส่ิงแวดล้อมและก่อให้ 

เกิดรายได้ต่อกิจกรรม เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 5 ส 

นอกจากนัน้แล้วยงัสร้างแรงจงูใจ มอบค่าตอบแทนและเกยีรตบิตัรยกย่องให้กบัฝายงานทีม่คีะแนน

จากการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัย “สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ให้กับพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และพนักงาน

จิตอาสาในการท�าความดี 

รายงานประจ�าปี 2561562



2. กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC 

บริษัทฯ ได้มีการน�ากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC ( Quality Control Cycle) เพื่อให้เกิด

ความร่วมมอืร่วมใจในการสร้างผลงาน และการท�างานแบบมส่ีวนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปรบัปรงุคุณภาพ

งานและวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลา

การท�างานของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การลดค่าใช้จ่าย 

ด้านต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ลดขั้นตอนการท�างาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มยอดขาย  

และ/หรือปรับปรุงเวลาการท�างาน 

โดยในปี 2561 มีกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC จ�านวนทั้งสิ้น 46 กลุ่ม และมีการน�าเสนอปรับปรุง

แยกตามประเภท ดังนี้ 

• ลดขั้นตอนการท�างาน  จ�านวน 19 เรื่อง 

• ลดเวลาในการท�างาน  จ�านวน 11 เรื่อง 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน จ�านวน 16 เรื่อง

สถิติการด�าเนินงานกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC กับผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ได้รับ

 ปี จ�านวนเรื่องในแต่ละปี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ (บาท/ปี)

2558 50 เรื่อง 203,447.00 บาท

2559 50 เรื่อง 931,884.62 บาท

2560 48 เรื่อง 2,788,747.75 บาท

2561 46 เรื่อง 2,841,562.53 บาท (ครึ่งปีแรก)

เพ่ือสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัพนกังาน QCC ทกุกลุ่มทีร่่วมกนัท�างานเป็นทมีอย่างมรีะบบน�าเสนอ

ผลงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท�างาน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และ

พิจารณา/รับรองจาก คณะกรรรมการ ทางบริษัทฯ พิจารณาเงินรางวัลแยกเรื่องตามประเภทที่น�าเสนอตาม

คุณค่าพร้อมมอบ “รางวัลท่ีมีคุณค่า” และมอบเงินรางวัลตามผลลัพธ์เชิงปริมาณที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

“รางวัลดีเด่น” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กรที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงการท�างานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.1 ชื่อหัวข้อเรื่อง : ลดเวลาการประกอบงานตู้มิเตอร์ SCB 041

• การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข และผลสรุป

ก่อนปรับปรุง 1,734 วินาที

หลังปรับปรุง 1,149 วินาที

ลดเวลา

ขั�นตอนประกอบ (ก่อน) 8 ขั�นตอน

ขั�นตอนประกอบ (หลัง) 5 ขั�นตอน

ลดขั�นตอน 

ลดลง 33.73 %

2.2 ชื่อหัวข้อเรื่อง : ลดขั้นตอนการท�างาน ONE HOLE CABLE GRIP SIZE 25-35 SQ.MM

การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข และผลสรุป
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2. กจิกรรมเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิศกัยภาพของSME ด้วยโปรแกรมประยกุต์ (Software) หรอื อปุกรณ์

เครื่องมือ (Hardware) ในงานโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการจัดการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานของสถานประกอบการ ด้วยการลดต้น

ทนุด้านโลจิสตกิส์และเพ่ิมประสทิธภิาพด้านเวลาและความน่าเชือ่ถอืด้านโลจสิตกิส์อย่างน้อย15% ได้แก่ ด้าน

การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

3. โครงการโปรแกรม Software ระบบ GPS

สภาพก่อนการปรับปรุง

ไม่มีการน�าระบบ GPS มาใช้งานและไม่มีการเก็บข้อมูลทางด้านขนส่ง เช่น อัตราการกินน�้ามัน กม. 

ต่อลิตร หรือ บาทต่อ กม.ท�าให้ไม่สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงได้

แนวทางการปรับปรุง และสรุปผล

ค่าขนส่ง 2560 1,477,783.88

ค่าขนส่งที่ลดได้ 402,474.60

ส่วนต่าง 1,075,309.28

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 27.24%
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5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการผลิต และคัดเลือกอุปกรณ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการใช้สินค้า โดยทางบริษัทฯได้ผลิตอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าที่ได้

มาตรฐานและผ่านการรับรองผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล และเลือกใช้ผลติภณัฑ์ทีมี่การรบัประกนัคณุภาพ

สินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 

No. Standard Highlight Topics

1. ทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สินค้าก�าหนด (LPS/EGAT)

2. ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล (UL + IEC)

3. จดทะเบียน มอก. สมอ. อุปกรณ์ใหม่

4. ISO 9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5 ISO 14001:2004 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้ค�านึงผลกระทบของสินค้าท่ีอาจะเกิดขึ้นกับชุมชน จึงได้มีนโยบายจัดการกระบวนการ

ผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมีวิธีการด�าเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้

1. การปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมและอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้มาตรการแก้ไข 

ป้องกัน และจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยแบ่งศึกษาท้ังในช่วงระยะก่อสร้างและ

ช่วงด�าเนินการ ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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3. น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อตรวจสอบการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น

4. การเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทพลังงานลม แสงอาทิตย์ เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือมีน้อยมาก

กิจกรรมต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะท�าความเข้าใจ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกินกว่า

ขอบเขตการท�าธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ แบบท่ัวไป และใช้โอกาสในการส่งเสริมผลักดันให้ลูกค้ามี

ความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะส่งมอบ

ผลติภณัฑ์ และบรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูค้า ด้วยจติส�านกึทีรั่บผิดชอบต่อสงัคมไม่ว่าจะเป็นในด้านคณุภาพ ความ

ปลอดภยั ยดึมัน่ทีจ่ะมุง่เน้นในเรือ่งมาตรฐานความปลอดภยัในการผลติ และบริการ กบัการตรวจสอบต้นทาง

ของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ทั้งธุรกิจการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าแรงสงู-ต�า่ โดยการน�าเสนอประสบการณ์การท�างานด้วยความรบัผิดชอบ มคีวามรูจ้กั เข้าใจความ

ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

ผ่านกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า โดยมีผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า ตามตาราง

ดังนี้

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก ปี 2558-2561

หัวข้อที่ส�ารวจ /ปี 2558 2559 2560 2561

1. การติดตามงาน 86.60% 84.61% 86.19% 85.80%

2. การให้ข้อมูลทางด้านสินค้า 86.18% 84.40% 86.72% 85.77%

3. การแก้ไขปัญหา 83.74% 83.46% 85.53% 84.25%

4. ความรวดเร็วในการเสนอราคา 84.43% 84.27% 86.52% 85.07%

5. ความถูกต้องของจ�านวนสินค้า 86.97% 86.15% 89.22% 87.48%

ค่าเฉลี่ย 85.58% 84.58% 86.84% 85.67%
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5.10 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้ี อย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม  

โดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ายและทกุฝ่าย เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญานโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. มคีวามเป็นธรรมและเท่าเทยีม เปิดโอกาสในการท�าธรุกจิให้กบัคูค้่าทกุรายอย่างเสมอภาค ภาย

ใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกอย่างเป็นธรรม

2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง 

และไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3. ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ไม่เรยีกรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อืน่ใด ต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดตาม

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบ

มาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยนชน รวมทั้งวิถีของชุมชนอย่างเคร่งครัด

5.11 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิควบคูกั่บการ

ดแูลและจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ มกีารขยายการ

ลงทนุ ด้านพลงังานทดแทน ทัง้พลงังานแสงอาทติย์ และพลังงาน

ลม ซึง่มส่ีวนในการช่วยลดมลพษิทีเ่กดิจากการใช้พลังงานจากเชือ้

เพลิงที่ได้จากฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศ 

สาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของ

โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางด้านพลังงานทดแทน

ของบริษัท ก็ได้ให้ความส�าคัญในสิ่งแวดล้อมด้วยการด�าเนินการ

ผลิตตามระบบคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเน้นเรื่องความส�าคัญของ

สิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยเช่นกัน
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การจัดการสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด โดยมีการจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไข รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ส�าหรับ

โครงการพลังงานแสงอาทติย์ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 1 เมกะวตัต์ขึน้ไป เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมของ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ด�าเนินการแล้วในปัจจุบัน โดยท�าการศึกษาผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการ

ผลติของโครงการ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงมาตรการป้องกนัและแก้ไขเพือ่ลดผลกระทบ แสดงรายละเอยีด

ดังตารางต่อไปนี้

• มาตรการป้องกนัและแก้ไขเพือ่ลดผลกระทบ : โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

1. คุณภาพอากาศ ระดับต�่า ไม่มีผลกระทบ แต่ด�าเนินการเพื่อ

รักษาสิงแวดล้อมดังนี้

1. ฉีดพรหมน�้าในจุดที่ก่อให้เกิดฝุ่น

กระจายไปในอากาศ

2. ห้ามคนปฏิบัติงานเผาขยะมูลฝอย

หรืออื่นๆ ในพื้นที่โครงการ 

3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวรอบ

โครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นไปในอากาศ

4. ดูแลและบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่มีการ

เผาไหม้ของเชื้อเพลิงและก่อให้

เกิดไอเสียหรือฝุ่น ให้ดีอยู่เสมอ

ไม่มีผลกระทบ และด�าเนินการ

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2. เสียง ระดับต�่า 1. ห้ามด�าเนินการกิจกรรมใดๆ ที่ก่อ

ให้เกิดเสียงนอกเหนือจากช่วง

เวลาปฏิบัติงาน 8.00-17.00 น.

1. ตรวจสอบบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

ตามระยะเวลาที่ระบุในข้อก�าหนด

ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันเสียง

ดังที่เกิดจากเครื่องจักร
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

2. หลีกเล่ียงการใช้งานเคร่ืองจักร

ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงที่เป็นแหล่ง

ก�าเนิดเสียงสูงพร้อมกัน

3. ดูแลบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือและ

เครือ่งจักรซ่อมบ�ารงุให้อยูใ่นสภาพ

ดีเสมอ

4. จัดหาอปุกรณ์ป้องกันมลภาวะทาง

เสียง เช่น Ear plug ให้กบัพนักงาน

และผูป้ฏบิติังานสวมใส่ขณะปฏบิตัิ

งาน

5. จัดให้มีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน

ที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแหล่ง

ก�าเนิดเสียงสูงตามกฏหมาย

2. จัดท�า Noise Contour Map หลัง

จากโครงการเปิดด�าเนินการ โดย

น�าผลการศึกษามาใช้ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมด้านเสียง

3. ด�าเนินการตามโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ข้อ 1-5

3. คุณภาพน�้า ระดับต�่า 1. จัดตัง้ห้องส้วมทีถ่กูสขุลกัษณะและ

เพียงพอต่อจ�านวนคนงาน

2. จัดให้มีบ ่อพักน�้า (Retention 

Pond) เพื่อรวบรวมน�้าฝนท่ีไหล 

บ่าชะหน้าดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง

ลงสู่บ่อพักน�้า

3. น�าน�้าในบ่อพักน�้า (Retention 

Pond) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เช่น ฉดีพรมถนนทางเข้าโครงการฯ 

และพื้นที่ก่อสร้าง

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

4. การจัดการ

ขยะมูลฝอย

จากส�านักงาน

และกิจกรรม

ของพนักงาน

ระดับต�่า 1. จัดให้มีถงัรองรบัของเสยี 3 ประเภท 

ได้แก่ ของเสียท่ัวไป ของเสียที ่

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสีย

อนัตรายจัดเก็บลงในภาชนะทีร่ะบุ

ชนิดของขยะอย่างชัดเจน มีฝาปิด

มิดชิด 

2. ขยะมูลฝอยท่ัวไปที่น�ากลับมาใช้

ใหม่ได้ ให้ท�าการรวบรวมเพ่ือน�าไป

รีไซเคิลต่อไป 

3. ขยะอนัตรายให้ท�าการเกบ็รวบรวม

ไว้ต่างหากในสถานทีเ่กบ็มดิชิดและ

เมือ่มปีรมิาณมากพอให้ด�าเนินการ

จัดส่งให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่

ได้รับอนุญาตให้บริการ ก�าจัดขยะ

อันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมายมา

ท�าการรับไปก�าจัดต่อไป

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

5. ระบบระบายน�้า ระดับต�่า 1. มบ่ีอดกัตะกอนก่อนระบายน�า้ออก

สู่ภายนอกโครงการฯ

2. โครงการฯ ต ้องหมั่นท�าความ

สะอาดร่องน�้ารอบโครงการอย่าง

สม�่าเสมอ

3. น�้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ โครงการฯ

ทัง้หมด ต้องระบายลงสูร่่องน�า้รอบ

โครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง

เก็บกักน�้าฝนไว้เป็นน�้าดิบเพื่อใช้

ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือ

เพือ่หน่วงน�า้ก่อนออกสูภ่ายนอกโค

รงการฯ

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

4. ต้องหม่ันตรวจสอบระบบระบายน�า้ 

ร่องน�้ารอบโครงการ และระบบดัก

ตะกอน

6. การจัดการ

กากของเสีย

ระดับต�่า 1. อบรมวิธีการจัดเก็บและรวบรวม 

แผงโซล่าเซลล์ที่ช�ารุด แตกหัก 

2. จัดหาห้องมิดชิดและปลอดภัยเพื่อ

จดัเกบ็แผงโซล่าร์เซลล์ทีช่�ารดุ และ

ส่งให้บริษัทที่รับก�าจัดขยะด�าเนิน

การก�าจดัอย่างถกูต้องตามมาตรฐาน

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

การบริหารจัดการ, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาภาวะโลกร้อน

ปัจจบุนัปัญหาจากสภาวะโลกร้อนถอืเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัในระดบัโลก ในหลายๆ ประเทศเริม่

มีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว สาเหตุของโลกร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการน�า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เกินสมดุลที่ควรจะเป็น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเดิมสูญเสียไป สาเหตุของโลกร้อน 

ที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น�า้มัน ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และ

มลภาวะทางอากาศ ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นปัญหาส�าคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่เป็น

พลงังานสะอาดและหาได้จากธรรมชาต ิเช่น พลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลม เพือ่เป็นการอนรุกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานจากธรรมชาต ิทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ก�าลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่

ไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม เช่น มลพษิทางอากาศ มลพิษทางน�า้ อกีทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณของก๊าซเรอืน

กระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย
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ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 Emission) ของบริษัทฯ 

5.12 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

• ทางบรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการเลอืกใช้และจดัหาอปุกรณ์ทีไ่ด้รบัมาตรฐานและมีคุณภาพสูง 

ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ได้รับประสิทธิภาพสูงเต็มที่ ทั้งนี้ยังมี

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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• การตดัสินใจเลอืกซ้ืออปุกรณ์ทีใ่ช้ พิจารณาประสทิธิภาพการใช้งาน มกีารเปรยีบเทยีบคณุภาพ

ของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ เพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

• มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกวัสดุบางประเภทที่ 

มีสัญลักษณ์การ รีไซเคิล เพ่ือน�าวัสดุน้ัน มารีไซเคิลใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดท�าบ่อตก

ตะกอนน�้า เพื่อให้มีการรีไซเคิล น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปัญหาการใช้ทรัพยากรน�้า 

อย่างสิ้นเปลือง

• มีการจัดหา เลือกสรรวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

• วัสดุที่น�ามาใช้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งานของวัสดุ

• ทั้งนี้ วัสดุท่ีใช้ จะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในช่วงตลอดการใช้งาน

1. การออกแบบหุ่นยนต์ท�าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรคน 

ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน-น�้า และเพิ่มการผลิตไฟฟ้า

 เป้าหมายในการออกแบบ 

1.1 สามารถล้างแผงได้ทุกชนิด

1.2 มีน�้าหนักเบาเพื่อลดแรงกดท่ีกระท�าต่อแผงหรือกระจายน�้าหนักบนแผงเพื่อลดแรงกดที ่

กระท�าต่อแผง

1.3 สามารถท�างานแบบอัติโนมัติ ลดใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม 

1.4 สามารถล้างแผงได้สะอาดและประหยัดน�้าในการล้าง

1.5 สามารถตรวจสอบและรายงานผลในการล้างแผงได้แบบอัติโนมัติและส่งข้อมูลได้แบบ  

real-time ผ่านระบบเครือข่ายที่มี

1.6 สามารถล้างแผงได้จ�านวนสูงต่อวัน 

1.7 ราคาที่เหมาะสมต่อการท�าความสะอาดแผง เมื่อเทียบกับท�าความสะอาดแบบเดิม
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2. ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบนลานไก ส�าหรับสถานีส่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยออกแบบตามมาตรฐานสากลและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โครงสร้างมกีารรบัน�า้หนกัและทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้วสัดเุหล็กทีเ่คลอืบผวิด้วยกัลป์วาไนท์ตามมาตรฐาน ซึง่มคีวามคงทนต่อการกดักร่อน

ของสนิม เป็นที่ยอมรับในการใช้งานและผ่านการตรวจรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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3. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงกระแสไฟฟ้า 

โดยมกีารปรบัปรงุผลติภัณฑ์จับยดึ (Preformed) ท่ีสามารถจับยดึสายไฟฟ้าขนาด 50 sq.mm และ 

185 sq.mm ทั้งในระบบ 22kV และ 33kV โดยผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และบริษัทฯ เป็นรายแรกทีผ่่านการทดสอบทกุรุ่นส�าหรบัผลติภณัฑ์ Hot Line Protective Clamp ท่ีบรษิทัฯ 

ได้ท�าการพฒันาและปรบัปรงุได้ดจีนสามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นทีย่อมรบัของผูป้ฏิบตังิานในการติดตัง้ และ

ยังท�าให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตพรีฟอร์ม 

โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมในการท�างานจากเดิมควบคุมด้วยคน เปล่ียนเป็นควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

(Semi Auto) สามารถลดต้นทุนค่าแรงได้ 50% และยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าได้เที่ยงตรง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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We care Social 
ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

06.

บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่ส่งเสรมิการอยูร่่วมกนักบัชมุชนโดยสร้างความเป็นมติรและให้ความช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนัใน “เพือ่นบ้านทีด่”ี เพือ่พัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนุมคีณุภาพชวีติและสงัคมที่

ดอีย่างยัง่ยนื ส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนเพือ่รบัทราบข้อมลู และเสรมิสร้างความเข้าใจทีด่ต่ีอกนั 

ตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้

ความส�าคญัในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่พฒันาสภาพแวดล้อม

อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญ ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน 

สถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจ�าทุกปี ทั้งให้การสนับสนุน 

งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2561 GUNKUL ได้ด�าเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยตระหนกัว่าเป็นหน้าทีข่องบรษิทัฯ ทีจ่ะต้องพงึมต่ีอสงัคมซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้สวนเสยีทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 

ในการด�าเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ด�าเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการด�าเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชนและให ้

ความส�าคัญต่อการสร้างโอกาสทางศึกษา สนับสนุนความเป็นเลิศทางกีฬา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล

ทางธรรมชาติและชีวิตอย่างย่ังยืน และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเป็น “เพื่อนบ้าน 

ที่ดี” การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
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1.1 สร้างโอกาสและส่งเสริมทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชน

บริษัทฯ และบุตรพนักงาน

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานจริง

บริษัทฯ สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา โดยการสนับสนุนให้เกิด

ประสบการณ์การเรียนรู้ในการท�างานจริง พร้อมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานส�าคัญในการเติบโต

อย่างยัง่ยนื ด้วยการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศกึษา ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิโครงการ

ความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนนักศึกษา ในโครงการดังนี้โครงการ 

สหกิจศึกษา บรัษัทฯ มีนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพสู่สังคม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการท�างานจริง จึงตกลง 

ท�าสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (MOU) ให้นักศึกษามีโอกาสได้มาท�างานในบริษัทฯ ร่วมกันเป็น
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ระยะเวลา 2 ปี ในปี 2560-2561 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพในระหว่างการศึกษา ในบริษัทฯ ภายใต้

โครงการสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้นจ�านวน 9 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่าย จ�านวน (คน) จากสถาบัน

ฝ่ายบัญชี 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายการเงิน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายทรัพย์สิน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ จ�านวน 6 

คน แยกตามฝ่ายงาน และสถาบันการศึกษา ดังนี้

ฝ่าย จ�านวน (คน) จากสถาบัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

ฝ่ายวิศวกรรม ส�านักงาน 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน 3 มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษามโีอกาสเรยีนรูแ้ละได้รบัประสบการณ์ชวีติในการท�างานจรงิ การเตรยีม

ความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศกึษาออกไปท�างาน รวมทัง้รูจ้กัการปรบัตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรและน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการท�างานจริงต่อไป โดยบริษัทฯ มุ่งหวังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้าง

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืน
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การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชนบริษัทฯ

บรษัิทฯ เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทยีมกนัของเยาวชน โดย

โรงเรียนรอบ ๆ ชุมชน พบว่ามีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในด้านการศึกษา บริษัทฯ จึงได้

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนที่เป็นเด็กดี เด็กเก่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน

โดยมอบทนุให้เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนวดัสวสัดิว์ารสีมีาราม ตัง้แต่ระดบัอนบุาล ถงึระดบัประถมศึกษา

ปีที่ 6 จ�านวน 50 ทุน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในนามทุนการศึกษา 

“เพชรกันกุล” จ�านวน 100,000 บาท โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

เป็นประจ�าทกุปี รวมถงึการมอบทนุการศกึษาส�าหรบับตุรพนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 
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จ�านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประถมที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่
จ�านวนนักเรียนที่ได้รับทุน (แต่ละปี)

2556 2557 2558 2559 2560 2561

อนุบาล 1 2 7 4 4 6 5

อนุบาล 2 6 7 4 4 5 5

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 5 5 7 5

ประถมศึกษาปีที่ 2 11 4 7 7 5 8

ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 6 6 9 7

ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 6 6 10 17

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 7 7 6 8

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 11 11 12 5

รวมทั้งสิ้น 50 50 50 50 60 50
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จ�านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

“เพชรกันกุล”

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

มัธยมศึกษาปีที่
จ�านวนนักเรียนที่ได้รับทุน (แต่ละปี)

2556 2557 2558 2559 2560 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 17 10 16 16 16

มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - 6 7 7 7

มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - 8 7 7 7

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 - - 2 2 2

มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - 7 4 4 4

มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 11 4 4 4

รวม 17 17 42 40 40 40
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ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากร รวมท้ังครอบครัวพนักงาน เพื่อเสริมสร้างสานสัมพันธ์

ระหว่างครอบครัวพนักงานกับองค์กร สร้างความผูกพันให้กับองค์กร โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 

บุตรพนักงาน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน “เด็กดี เด็กเก่ง ครอบครัวชาวกันกุล” ได้มอบ

ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ซ่ึงบรัษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร 

พนักงานอยางต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 11 ปี มีจ�านวนทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรพนักงานรวมจ�านวนทั้ง

สิ้น 523 ทุน รวมมูลค่าทุนที่มอบฯ 2,291,000 บาท 

6.2 สนับสนุนเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์เครื่องมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน สถาบันการศึกษา และ

โรงพยาบาล

สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ให้กับชุมชมโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 17/2561” , “บ้านน้อยพัฒนาคัพ 

ครัง้ที ่1” ณ โรงเรยีนบ้านน้อย, ชมุชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ “อบต.กลดัหลวง, อบต.หลมุรงั, 

อบต.บ้านกล้วย” และสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม การออกก�าลังกายและ

การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของทุกคน เพราะท�าให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนท�าให้ประชาชน เยาวชนมีความสามัคคี มีน�้าใจ

เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มี

ระเบยีบวนิยั สามารถพัฒนาคณุภาพชวีติทรพัยากรบคุคลของชาต ิส่งเสรมิการเล่นกีฬาเพือ่การออกก�าลงักาย

สุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกล 

ยาเสพตดิและส่งเสรมิให้เยาวชนรูรั้กสามคัคผ่ีานกจิกรรมกฬีา เพือ่เป็นเยาวชนทีด่ต่ีอสงัคม และประเทศชาติ
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สนับสนุนมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ

คณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมถวายปัจจัยและบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค 

และเวชภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV), ผู้สุงอายุ, และเด็กก�าพร้า ให้กับเจ้า

อาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป “น�้าใจจากทุกท่าน ช่วยสานฝัน สร้าง

สายใยให้ผู้ป่วยโรคเอดส์”
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สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน 

เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอาย กิจกรรมรดน�้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุโดย

สนบัสนนุเสือ้กฬีา และกจิกรรมเวทชีาวบ้าน เพือ่เป็นการแสดงถงึการระดมความคดิในการสร้างอาชพีรายได้

ให้กับครัวเรือน รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ชุมชนนครไชยศรี, ชุมชนวัด

สวสัด์ิวารสีมีาราม, ชมุชนวดัน้อยนพคณุ, ชุมชนราชพสัด ุและชมุชนโดยรอบโรงไฟฟ้าวายวิุนด์ฟาร์ม และโรง

ไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชีสีมา, รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

ร่วมกจิกรรมปลกูต้นราชพฤกษ์ (คนู) บนถนนสายห้วยบง-บ้านซบัน�า้เยน็ โครงการประชารฐัร่วมใจ

ปลกูต้นไม้ให้แผ่นดนิ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลกรณ บดนิทรเทพวรางกรู เนือ่งใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม
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สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับกับชุมชนโดยรอบ

เลง็เหน็ความส�าคญัของเดก็และเยาวชนซึง่จะเป็นก�าลังของชาตต่ิอไปในอนาคต จงึมอบอปุกรณ์กฬีา 

อุปกรณ์การเรียน สมุดหนังสือ ของเล่น จักรยาน และสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้เป็นของขวัญของรางวัลในการจัด

งานวันเด็ก ประจ�าปี 2561 ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามา 

จ�านวน 24หน่วยงาน อาทิ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน

วยัเรยีน, มณฑลทหารบกที ่11, สถานตี�ารวจนครบาลสามเสน, ชุมชนวดัสวสัดิว์รสีีมาราม, ชมุชนนครไชยศร,ี 

ชุมชนราชพัสดุ และชุมชุมชนวัดน้อยนพคุณ

ชมุชนรอบโรงไฟฟ้าพลงังานลม เทศบาลหนองน�า้ใส, บ้านซับพลู, บ้านน้อยพฒันา, บ้านหนองกราดน้อย, 

บ้านห้วยบง, อบต.ดอนเมือง, โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จ.นครราชสีมา 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.ยางน�้ากลัดใต้, อบต.พังตรุ, อบต.ท่าเกวียน,  

อบต.สาขาแยกวิเชียรบุรี, อบต.หลุ่มรัง, โรงเรียนอ่าทอง, โรงเรียนหนองกุ่ม, โรงเรียนหลุมรัง 

ทางบริษัทกนักลุฯ ได้สนบัสนนุของขวญัวนัเดก็แห่งชาตใิห้กบัชุมชนโดยรอบซึง่ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่

ก่อตัง้บรษัิทฯ จนถงึปัจจบุนั เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างรอยยิม้ ความสนกุสนาน และความสขุให้กบัเยาวชน

ของชาติ 
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สนับสนุนเงินช่วยเหลืออื่นๆ ให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สาขา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ท�าร่วมกับชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม

ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา

โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม

ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา

13-14 ม.ค. 61 กิจกรรมงานฤดูหนาว “ปั่นกินลม ชมกังหันลมที่ห้วยบง ครั้งที่ 

2” ณ สนามโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ต.ห้วยบง 

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

29 ม.ค.– 7 ก.พ. 61 การประชมุชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการและรบัฟังความคดิ

เห็นของชุมชน ครั้งที่ 1

เป้าหมายจ�านวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ คือ หมู่ 1 บ้าน

ห้วยบง,หมู่ 5 บ้านน้อยพัฒนา,หมู่ 15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์, 

หมู ่17 บ้านถ�า้เต่า เพื่อชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการฯและ

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมถงึสร้างสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน 

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด 

เป้าหมาย จ�านวน 6 หมูบ้่านในพ้ืนทีโ่ครงการฯ คอื หมู ่15 บ้าน

เสาร์ห้า,หมู่4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี,หมู่ 6 บ้านซับพลู, หมู่ 14 

บ้านซับพลูน้อย,หมู่23 บ้านซับสนุ่น,หมู่24 บ้านห้วยโปร่ง เพื่อ

ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการฯและพบปะแลกเปลี่ยน 

ความคิดเหน็รวมถึงสร้างสมัพันธ์ท่ีดกีบัชมุชน บริษัท กรีโนเวช่ัน 

เพาเวอร์ จ�ากัด

26 เม.ย. - 19 พ.ค.61 การประชมุชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการและรบัฟังความคดิ

เห็นของชุมชน ครั้งที่ 2

เป้าหมายจ�านวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ คือ หมู่ 5 บ้าน

น้อยพฒันา, หมู ่1 บ้านห้วยบง, หมู ่14 บ้านถ�า้เต่า, หมู ่1 บ้าน

ทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการฯและ

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมถงึสร้างสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน 

โดยบริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด 
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โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สาขา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ท�าร่วมกับชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

จ�านวน 6 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ คือ หมู่ 12 บ้านเสาร์ห้า, 

หมู่ 4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี, หมู่ 6 บ้านซับพลู, หมู่ 14 บ้านซับ

พลูน้อย, หมู่ 23 บ้านซับสนุ่นและหมู่ 24 บ้านห้วยโปร่ง เพื่อ

ชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการฯและพบปะแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นรวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยบริษัท กรีโนเวชั่น 

เพาเวอร์ จ�ากัด

16-ก.ย.-61 สนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน PEA Bike for Life 2018 Tour 

of DANKHUNTHOT เพ่ือหารายได้สมทบทนุสร้างโรงพยาบาล

หลวงพ่อคูณ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
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6.3 ร่วมท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ส�านักงานใหญ่, ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ดังนี้

ตักบาตรเทโว-ข้าวสารอาหารแห้ง

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกันกุล ร่วมกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทฯชุมชนวัดแคฯ 

(วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม) ร่วมท�าบุญตักบาตรเทโว - ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมปัจจัย แด่พระภิกษุเนื่องใน 

วันออกพรรษา งานตักบาตรเทโวเป็นงานที่ช่วยสร้างความผูกพัน, ความสมัครสมานสามัคคีให้แก่พนักงาน

และชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทฯเป็นอย่างมาก
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ท�าบุญเข้าพรรษา และทอดกฐิน 

บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานท�าบุญเข้าพรรษา (ถวานต้นเทียน หลอดไฟ รวมถึงเงินท�าบุญ) 

และทอดกฐิน (ถวายผ้าไตร ผ้าจีวร และร่วมท�าบุญ) เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาท่าน�้า ซุ้มประตูทาง

เข้า และเสนาสนะสงฆ์ให้กับวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม รวมทั้งวัดโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานลม และแสงอาทิตย์ 

เพือ่ส่งเสริมและสบืทอดวัฒนธรรมทีด่งีามของไทยให้ต่อเนือ่ง รวมถงึสนับสนนุให้ชมุชนมคีวามรกั ความสามคัคี 

และช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น
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สนับสนุนช่วยเหลือ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชนโดยรอบ 

เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้และขอพรจากผู้สูงอายุ 

กิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพรีที ่

ก่อให้เกิดความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุนชน และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ
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6.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯเห็นความส�าคัญของการศึกษา การต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้

กบัสถานศกึษา นกัเรยีน นกัศกึษา อาจารย์ องค์กร และชมุชนโดยรอบ ทีใ่ห้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อขยายองค์ความรู้น�า

ไปศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

โดยในปี 2561 มีองค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมท้ัง สถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมรวมจ�านวนทั้งสิ้น  

452 คน ดังนี้
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6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมรายได้แก่ชุมชน 
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระยะและทุกขั้นตอนการด�าเนินการ  

เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน  

ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรฐั ระบบมาตรฐานการจดัการในระดับสากลเพือ่ป้องกนั ควบคมุ และ

แก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม โดยสร้างเสรมิความรู้และความเข้าใจของชมุชน ผ่านกระบวนการ ดังนี้

ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการกังหันลม

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด ้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

2. จัดท�าแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการของบรษิทัฯ พร้อมข้อมลูต�าแหน่งงานทีร่บัสมคัรเพือ่จ้างงานคนในชมุชนพืน้ทีโ่ครงการ 

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และร่วมประชุม ”ประชาคม” เพื่อรับฟังความคิด

เห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ

• การจัด ประชาคม การเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชุมชน โดยบริษัทฯ ด�าเนินการ

ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อน�าเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการด�าเนินโครงการ ให้กับคน 

ในชุมชนที่เข้ามารวมกันเพ่ือพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สภาพแวดล้อม สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหา 

นั้น ๆ ให้ลุล่วง และ/หรือพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น นอกจาก

นัน้แล้วยงัจดัท�าแบบสอบถามความคิดเหน็ของชมุชนเพือ่เสรมิสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชนโดยรอบ

ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง

1. เสริมสร้างงาน รายได้ และองค์ความรู้ให้กับชุมชนโดยเปิดรับสมัครแรงงานจากชุมชน เพื่อ 

ส่งเสรมิให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอนของการด�าเนนิการ เพือ่สร้างความเข้าใจ

และให้ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานและนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) โดยมีฝ่ายงานผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ซึ่งสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
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ช่วงระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

1. ติดตามการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. มกีารรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือน�ามาพฒันาปรบัปรุงกิจกรรมต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของชุมชน

3. ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ชุมชน
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ 07.

GKE: โล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร เขตพระนคร เนื่องจากบริษัทฯ  

เป็นสถานประกอบการที่จัดโครงการสหกิจศึกษา

GKA : โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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GKP : ประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมการเพิ่ม

ศักยภาพของ SME ด้วยโปรแกรมประยุกต์ หรืออุปกรณ์

เครื่องมือ ในงานด้านโลจิสติกส์

GKA/GKP : ใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ 

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
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รายงานประจ�าปี 2561 599

WED : ใบประกาศเกียรติคุณ จากกองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา โครงการประสาน

เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พลังงาน 

และอาหาร จังหวัดนครราชสีมา

WED : ใบประกาศเกยีรตคุิณ จากสถานตี�ารวจภธูรหินดาด 

การให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของสถานีต�ารวจภูธร 

หินดาด ด้วยดีเสมอมา

WED/GNP/KWE : ใบประกาศเกียรติคุณ จากสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณกุศล “ PEA BIKE FOR LIFE 2018” 

 เพื่อร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยว และเสริมรายได้ให้ก้บชุมชนโดยรอบ



ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทาง
การจัดท�ารายงานความยั่งยืนระดับสากล 
(GRI Content Index) 

08.

G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the 

organization 

A1-3 516

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 54-82

107-127

524-526

Organizational Profile

G4-3 Report the name of the organization 27 511,524

G4-4 Report the primary brands, products, and services 27,37 511,514

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 27 547

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 28-34

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 35

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors 

served,and types of customers and beneficiaries

54-59

G4-9 Report the scale of the organization 27

G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender,  

permanent employee, region, substantial portion and significant variations)

156-157 529

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining 

agreements

G4-12 Describe the organization’s supply chain 54-59 521-523

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the 

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain

35,

41-53
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is 

addressed by the organization

511-516

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, 

principles,or other initiatives to which the organization subscribes or which 

it endorses

543-544

549,551

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and 

national orinternational advocacy organizations in which the organization 

participates in as strategic member

63 597-599

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents 

status

348-350

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, 

and how the organization has implemented the Reporting Principles for 

Definnig Report Content

524-525

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report 

content

525-526

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the  

organization

525-526

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the  

organization

525-526

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided 

in previous reports

524

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and 

Aspect Boundaries

524

Stakeholder Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to 

engage

518-523

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 521-523

G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and 

how the organization has responded to those key topics and concerns

521-523

Report Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information  

provided

524

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 524

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 27

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, 

or the reference to the External Assurance Report

524

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external  

assurance for the report

Governance

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of 

the highest governance body

131-141 542-543

Ethics and Integrity

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior 

such as codes of conduct and codes of ethics

254-259 542-545

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

Category : Economic

Economic Aspect : Economic Performance

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the  

organizational activities due to climate change

117-119 569-573

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 574-575

G4-EC9 Financial assistance received from government

G4 Indicator

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local  

minimum wage at significant locations of operation

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at 

significant locations of operation

Economic Aspect : Indirect Economic Impact

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services 

supported

112-113 578-583

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 114-116

Economic Aspect : Procurement Practices

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of op-

eration

567-569

Category : Environmental

Environmental Aspect : Materials

G4-EN1 Materials used by weight or volume 

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 570-573

Environmental Aspect : Energy

G4-EN3 Energy consumption within the organization 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 Energy intensity

รายงานประจ�าปี 2561 603



G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-EN6 Reduction of energy consumption 

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 

Environmental Aspect : Water

G4-EN8 Total water withdrawal by source 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 

Environmental Aspect : Emissions

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 119 574

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 

Environmental Aspect : Effluents and Waste

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 569-573

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24 Total number of volume of significant spills

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 

hazardous under the terms of the basel convention Annex I, II, III, and 

VIII, and percentage of transported waste shipped internationally

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies 

and related habitats significantly affected by the organizational  

discharges of water and run off
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

Environmental Aspect : Products and Services

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 

services

567-569

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are  

reclaimed by category

Environmental Aspect : Compliance

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of nonmonetary 

sanctions for no-compliance with environmental laws and regulations

Environmental Aspect : Transport

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other 

goods and materials for the organizational operations, and transporting 

members of the workforce

569

Environmental Aspect : Overall

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 569-574

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental 

criteria

569-574

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken

569-574

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Labor Practices and Decent Work

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover 

by age group, gender and region

156-157 529

G4-LA2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, by

556-561

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 556-561

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including  

whether these are specified in collective agreements

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management 

worker health and safety committees that help monitor and advise on 

occupational health and safety programs

551-555

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days 

and absenteeism and total number of work - related fatalities, by region 

and by gender

555

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their  

occupation

555

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by 

employee category

531-532

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the 

continued employability of employees and assist them managing career 

endings

533-536

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career  

development reviews, by gender and by employee category

538
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per 

membership, and other indicators of diversity Labor Practices and Decent 

Work Aspect : Equal Remuneration for Woman and Men

529

G4-LA13 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee  

category,by significant locations of operation

Labor Practices and Decent Work Aspect : Supplier Assessment for Labor Practices

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 

criteria

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in 

the supply chain and actions taken

569

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Human Rights

Human Rights Aspect : Investment

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and 

contracts that include human rights clauses or that underwent human 

rights screening

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures 

concerning aspects of human rights that are relevant to operations,  

including the percentage of employees trained

531-532

Human Rights : Non-discrimination

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom 

of association and collective bargaining may be violated or at significant 

risk, and measures taken to support these rights

569

Human Rights Aspect : Child Labor

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition 

of child labor

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the  

elimination of all forms of forced or compulsory labor

549-551

569

Human Rights Aspect : Security Practices

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organizational human 

rights policies or procedures that are relevant to operations

531-532

Human Rights Aspect : Indigenous Rights

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples and actions taken

Human Rights Aspect : Assessment

G4-HR9 Total number of percentage of operations that have been subject to 

human rights reviews or impact assessments

549-551

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights  

criteria

569
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the 

supply chain and actions taken

569

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Society

Society Aspect : Local Communities

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community  

engagement, impact assessments, and development programs

579-596

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 

communities

Society Aspect : Anti-corruption

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to 

corruption and the significant risks identified

546-547

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 547

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 546-547

Society Aspect : Public Policy

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient /  

beneficiary

G4 Indicator

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, antitrust, and 

monopoly practices and their outcomes

Society Aspect : Compliance
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of nonmonetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts 

on society

567-569

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply 

chain and actions taken

567-569

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Product Responsibility

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health 

and safety impacts are assessed for improvement

567

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  

voluntary codes concerning the health and safety impacts of products 

and services during their life cycle, by type of outcomes

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling

G4-PR3 Type of product and service infor mation required by the organizational 

procedures for product and service information and labeling, and  

percentage of significant product and service categories subject to such  

information requirements

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  

voluntary codes concerning product and services information and  

labeling, by type of outcomes

รายงานประจ�าปี 2561610



G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 567

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications

G4-PR6 Sale of banned or disputed products

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  

voluntary codes concerning marketing communications, including  

advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of  

customer privacy and losses of customer data

Product Responsibility Aspect : Compliance

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services
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