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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

ระบบไฟฟา้ของประเทศไทยประกอบด้วยสว่นประกอบหลกั 2 สว่น คือ  

1. การผลติไฟฟ้า 

2. การสง่และจําหน่ายไฟฟา้  

ซึง่ในการสง่กระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้สูผู่้ ใช้ไฟฟา้นัน้จะต้องผา่นระบบยอ่ยตา่ง ๆ ได้แก่ ระบบสายสง่แรงสงู  

ระบบสถานีไฟฟ้า ระบบสายจําหน่าย และระบบสายใต้ดิน ดงัแสดงในแผนภาพข้างลา่ง 

 

แผนภาพแสดงระบบการส่งไฟฟ้าและจาํหน่ายไฟฟ้าของประเทศไทย 

 

การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) สามารถจําแนกได้ดงันี ้ 

1. ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

1.1 อปุกรณ์สําหรับระบบสายส่ง, ป้องกนัและตดัต่อระบบไฟฟ้า ขนาด 22kV, 33kV และ 115kV เช่น 

Load Break Switch SF6, Surge Arrester, Disconnecting Switch, Drop Out Fuse เป็นต้น 

1.2 อปุกรณ์สําหรับระบบ Grounding, อปุกรณ์ลอ่ฟา้ (LPS System) 

1.3 อปุกรณ์สอ่งสวา่งและมาตรวดัพลงังานไฟฟา้ เช่น Smart Meter, Street Lighting เป็นต้น 

1.4 โครงสร้างสถานีไฟฟา้ 115kV (Substation) 

1.5 เคร่ืองมือช่างและอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคล (Tooling & Personal Safety) 

2. ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหน่ายผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.1 ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible 

Solar PV รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
2 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

2.2 ผลิตและจําหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จดัหาอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ 

3. ธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟา้จากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3.1 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm or Solar Ground) 

3.2 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

3.2.1  ผลติเพ่ือจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้ฯ (PEA/MEA) 

3.2.2     ผลติเพ่ือจําหน่ายให้กบัเอกชน (Private PPA) 

3.2.3     สําหรับเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและธุรกิจขนาดเลก็ (Residential and Small Scale Business) 

3.3 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบลอยนํา้ (Floating Solar Farm) 

3.4 โรงไฟฟา้พลงังานลม (Wind Farm) 

3.5 โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถงึการจดัหาวตัถดิุบสําหรับโรงไฟฟา้ชีวมวล 

4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction) 

                      4.1 ก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน (Renewable Energy Power Plant Construction) 

4.2 ก่อสร้างสถานีไฟฟา้ ระบบสายสง่ ระบบไฟฟา้ลงดิน (Construction of Electricity Station,  

 Transmission System and Underground System) 

4.3 จดัหา และให้บริการ ติดตัง้สายเคเบิลใต้นํา้ตลอดจนอปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องสายเคเบิลใต้นํา้ทกุชนิด  

4.4 รับออกแบบ จัดหา และให้บริการติดตัง้ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลงังาน และอุปกรณ์

ไฟฟา้อจัฉริยะเก่ียวข้อง 

5. ธุรกิจการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ (Operating and Maintenance) 

1.2  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีเปา้หมายในการดําเนินธุรกิจ โดยได้กําหนดไว้ ดงันี ้คือ 

1. รักษาฐานลกูค้าสําคญัขององค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ และหน่วยงานการไฟฟ้าของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประเทศมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น  

2. ขยายฐานลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศให้กว้างขวางเพิ่มขึน้เพ่ือเพิ่มสดัสว่นทางการตลาด 

3. จดัหาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

4. ศกึษาการลงทนุและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น 

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการย่ืนสมคัรกบัหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเข้าทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโดยตรง 

รวมทัง้การร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

- ธุรกิจจดัจําหน่ายอปุกรณ์พลงังานทดแทน 

- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

- ธุรกิจบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ 

- ธุรกิจให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพลงังานทดแทน 

- ธุรกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
3 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

5. ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนให้แล้วเสร็จตามท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ท่ีทําไว้กบั

คูส่ญัญา 

6. ศกึษาการลงทนุในโรงไฟฟา้ชีวมวลและชีวภาพหรือพลงังานทางเลือกอ่ืนทัง้ในและตา่งประเทศ 

7. เพิ่มพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือเพิ่มความมัน่คงทางการดําเนินธุรกิจ 

8. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

มาประยกุต์ใช้ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร ระบบการประชมุทางไกลผา่นจอภาพ เป็นต้น 

9. พฒันาความสามารถของบคุลากรเพ่ือให้ทนัตอ่การเติบโตของบริษัทฯ 

10. สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) และการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ  

11. ควบคมุการปฏิบติังานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดแูล

กิจการ และมีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ  

12. สง่เสริมให้องค์กรมุง่มัน่ปฏิบติัตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

 

เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิใน 3-5 ปี  

บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําด้านธุรกิจพลงังานทดแทนแบบครบ

วงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอย่างยัง่ยืน โดยรูปแบบธุรกิจ

ผลติพลงังานไฟฟา้จากพลงังานทดแทนและธุรกิจเก่ียวเน่ืองท่ีบริษัทฯ ให้ความสนใจได้แก่  

- โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

- โรงไฟฟา้พลงังานกงัหนัลม 

- โรงไฟฟา้ชีวมวล  

- ธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 

 

การลงทนุโรงไฟฟ้าในประเทศไทยนัน้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมท่ีจะพฒันาและลงทนุในโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกอ่ืนๆ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด โครงการวางสายเคเบิล้     

ใต้นํา้ไปยงัเกาะต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และโครงการก่อสร้างสายส่งแรงสงู ตามแผนพฒันา

กําลงัการผลิตไฟฟ้าและคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯ ยงัสนใจในธุรกิจ

ติดตัง้โรงไฟฟ้าโซล่าร์รูฟเพ่ือขายไฟฟ้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า รวมถึงโครงการใน

การให้บริการติดตัง้โซล่าร์รูฟให้แก่บ้านเรือนท่ีสนใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจรับติดตัง้ระบบ

ผลิตไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดเลก็เพ่ือรองรับการเติบโตทางด้านพลงังานทดแทนในภาคครัวเรือน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายภายในปี 2564 

บริษัทฯ จะต้องมีโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศท่ีมีกําลงัการผลิตรวม

ไม่ น้ อยกว่า  1,000 เม กะวัต ต์  โดยบ ริษั ท ฯ 

มุ่งเน้นท่ีจะลงทนุโรงไฟฟ้าในประเทศแถบเอเชีย 

อาทิเช่น ประเทศไทย ญ่ีปุ่ น เวียดนาม มาเลเซีย 

ไต้หวนั ตามลําดบั 
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โดยเปิดตัวแบรนด์ “GRoof” เพ่ือมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี ้และเติบโตอย่าง

ตอ่เน่ืองในปี 2562 และ ปี 2563 

อีกทัง้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM ซึ่งเป็นธุรกิจในลกัษณะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซท่ี

เป็นการต่อยอดธุรกิจบนพืน้ฐานเดิมของบริษัทฯ ไปสู่การนําเทคโนโลยีมาเป็นส่วนประกอบในการดําเนิน

ธุรกิจเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัและเข้าถงึลกูค้าท่ีเป็น End User ได้มากขึน้ 

ส่วนการลงทนุโรงไฟฟ้าในต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มุ่งเน้นลงทนุในประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองสงู 

อาทิเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น เวียดนาม และ มาเลเซีย ซึ่งทัง้สามประเทศนีบ้ริษัทฯ ได้เร่ิมการลงทุนและศึกษา

ความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมาตัง้แต่ปลายปี 2557 โดยปัจจุบันนี ้บริษัทฯ ได้

ดําเนินการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดรวม 66 เมกะวตัต์ รวมทัง้ลงทุน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศมาเลเซีย จํานวน 29.99 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จํานวน 160 เมกะวตัต์  

นอกเหนือจากนโยบายท่ีจะเป็นผู้ นําด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ใหม่และผลิตภณัฑ์เดิมโดยเน้นการวิจยัและพฒันาให้เกิดความสามารถทางการแข่งขนัได้โดยวิธี

เน้นคณุคา่ทางวิศวกรรม และยงัสง่เสริมให้เกิดการพฒันาด้านคณุภาพสนิค้าอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสง่มอบความ

พึงพอใจให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ อนัจะนํามาซึ่งการยอมรับในตราสินค้า “GUNKUL” และสร้างความภกัดี

ต่อตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยสินค้าท่ีบริษัทพัฒนาขึน้เพ่ือรองรับความเติบโตของบริษัทฯ 

และเพิ่มโอกาสในผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่องทางการจําหน่าย และมลูค่าทางการตลาดท่ีเพิ่มสงูขึน้สําหรับระยะ

สองถงึสามปีนี ้อาทิเช่น 

- ผลติภณัฑ์สําหรับโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟา้ เช่น ระบบ Grounding และอปุกรณ์

ปอ้งกนัฟา้ผา่  

- ผลติภณัฑ์หลอดไฟ LED ในตราสนิค้า “GLO” และ “GUNKUL”  

- ผลติภณัฑ์สอ่งสวา่งท่ีมีหลอดไฟ LED เป็นองค์ประกอบ 

- มิเตอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (AMI) และมิเตอร์แบบจานหมนุ 

- แผงโซลา่เซลล์ในตราสนิค้า “GUNKUL” 

ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดหวงัว่าการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามข้างต้น จะช่วยเพิ่มมลูค่าทางการตลาดและอตัรา

การเติบโตในธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของบริษัทฯ ให้คงอัตราการเติบโตในแต่ละปี        

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 และผลักดันให้รักษาความเป็นผู้ นําสําคัญในตลาดผู้ ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์

ไฟฟา้แรงสงูท่ีเป็นตราสนิค้าของคนไทยและสามารถสร้างความภาคภมิูใจร่วมกนักบับริษัทฯ ในอนาคต 

1.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงันี ้ 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ 

ปี 2525 - จดัตัง้บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

(ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 2,225,586,448 บาท และทนุชําระแล้ว 2,220,632,743.50 บาท)  

ปี 2535 - จดัตัง้บริษัท จี.เค.แอสเซม็บลี ้จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 2,000,000 บาท  

(ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 200,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99)   

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ 

 - จัดตัง้บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท เคอร์เน่  (ประเทศไทย) จํากัด)                

ด้วยทุนจดทะเบียน 2,600,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และบริษัทฯ    

ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99) 

ปี 2536 - จดัตัง้บริษัท เค.เอน็.พี.ซพัพลาย จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

(ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 12,500,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99)  

ปี 2552 - บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 400,000,000 

บาท และเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท  

 - บริษัทฯ ดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง 

จํากดั (มหาชน)” 

 - วนัท่ี 11 ธันวาคม 2552 จดัตัง้บริษัท กนักลุ พาวเวอร์เจน จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000,000 

บาท เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 

992,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00) 

ปี 2553 

 

 

- วันท่ี 11-13 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปจองซือ้หุ้ น (Initial Public Offering) 

จํ าน วน  100,000,000 หุ้ น  คิ ด เป็ น สัด ส่ วน ร้อยล ะ  25.00 ข องจําน วน หุ้ น สามัญ ทั ง้ห ม ด 

400,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจําหน่ายในราคาหุ้นละ 5.40 บาท 

 - วัน ท่ี  15 ตุลาคม  2553 ตลาดหลักท รัพ ย์แห่ งประเทศไทย ได้ เพิ่ ม หลักท รัพ ย์  GUNKUL                 

เข้าเป็นหลกัทรัพย์ใหมใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 - วนัท่ี 19 ตลุาคม 2553 หลกัทรัพย์ GUNKUL ได้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเป็นวนัแรก (First Day Trade) 

 - วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด ซึ่ง

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการ

ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ซึง่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 4 สญัญา คิดเป็นจํานวนรวม 26 เมกะวตัต์ เป็น

ระยะเวลา 25 ปี และได้รับสนบัสนนุค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 8.00 บาท เป็นระยะเวลา 

10 ปี รวมทัง้โครงการดงักลา่วยงัได้รับสิทธิประโยชน์การสง่เสริมการลงทนุจากสํานกัคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment “BOI”) โดยบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นสามัญจํานวน 

9,898 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 98.98 ของ ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

(ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 930,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00)  

 - บริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จํากัด ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือผลิต

และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 5 สัญญา ขนาดรวม 30.9 เมกะวัตต์ เป็น

ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งโครงการได้รับประโยชน์จากการจําหน่ายไฟฟ้าด้วยการได้รับส่วนเพิ่มราคาใน

การรับซือ้ไฟฟา้ (Adder) จากการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ในราคา 8.00 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 

ปี รวมทัง้โครงการดงักล่าวยงัได้รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักคณะกรรมการ

สง่เสริมการลงทนุ (The Board of Investment “BOI”)  

ปี 2555 - วนัท่ี 30 มีนาคม 2555 บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด ให้กับ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จํานวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60.00 
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ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ 

ของทนุจดทะเบียน 750,000,000 บาท (ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 930,000,000 บาท และบริษัทฯ 

ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00) 

 - วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากัด จาก 

บริษัท อิมแพค เอนเนอย่ี เอเชีย ลมิิเต็ด ซึง่ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟา้จากพลงังานลม โดย

เป็นคู่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจํานวน 1 สัญญา ขนาด 50          

เมกะวตัต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 2 สญัญา ขนาด 8 เมกะวตัต์ และ 2 เมกะวตัต์ คิด

เป็นจํานวนรวม 60 เมกะวตัต์ และได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) หน่วยละ 3.50 บาท 

โดยบริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัจํานวน 5,460,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 70.00 ของ

ทนุจดทะเบียน 78,000,000 บาท (ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 1,575,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือ

ครองหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99) 

ปี 2556 

 

- วนัท่ี 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จํากัด ซึ่งดําเนิน

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยเป็นคู่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญา ขนาด 1 เมกะวตัต์ คิดเป็นสดัส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ 49.00 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จํากดั เป็นหุ้นสามญัจํานวน 

9,799 หุ้น และเป็นหุ้นบริุมสทิธิ จํานวน 2,940 หุ้น ซึง่มีสทิธิในการออกเสียงสําหรับหุ้นสามญั 1 หุ้น 

เท่ากบั 1 เสียง และ หุ้นบริุมสทิธ์ิ 1 หุ้น เท่ากบั 20 เสียง (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 2,600,000 บาท 

ทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้ นสามัญจากผู้ ถือหุ้ นรายเดิมมาเป็นของบริษัทฯ อีกจํานวน 

13,259 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามญัท่ีถือครองจํานวน 23,058 หุ้น และหุ้นบริุมสทิธ์ิจํานวน 2,940 หุ้น คิด

เป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99)     

 - วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้ นสามัญของบริษัท กันกุล พาวเวอร์เจน จํากัด 

ให้กับ บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ เจ็ม บี.วี. ประเทศญ่ีปุ่ น จํานวน 4,860,800 หุ้ น คิดเป็น

สัดส่วน ร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียน 992,000,000 บาท (ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 

992,000,000 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51.00) 

 - วนัท่ี 13 มิถนุายน 2556 จดัตัง้ บริษัท สยาม วินด์ เอนเนอร์ย่ี ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยมุ่งเน้นด้านพลงังานลม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40.00 

ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริษัทดังกล่าวได้จดเลิกบริษัทเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2560 

และเสร็จสิน้การชําระบญัชีเม่ือวนัท่ี 2 สงิหาคม 2560) 

 - บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) ในต่างประเทศ     

ณ สาธารณรัฐมอริเชียส โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 12,000 

ดอลลาร์สหรัฐ และจัดตั ง้ Gunkul International (Singapore) Pte. Ltd. (“GIS”) และ Gunkul 

Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. (“GMP”) ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย GIM มีสดัสว่นการถือหุ้น

ใน GIS ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน 28,000 ดอลลา่ร์สิงคโปร์ และ GIS มีสดัส่วนการถือหุ้นใน 

GMP ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 14,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายการ

ลงทนุในบริษัทตา่งประเทศ 
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(GIS จด เลิกบ ริษั ท เม่ื อวัน ท่ี  4 มิ ถุน ายน  2562 และ  GMP เป ล่ียน ช่ือบ ริษั ท เป็ น  Gunkul 

International Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“GII”) โดย GIM ถือหุ้นตรงใน GII) 

(ปัจจุบนั GIM มีทุนจดทะเบียน 134,825,624 ดอลลาร์สหรัฐ และ GII มีทุนจดทะเบียน 284,829 

ดอลลา่ร์สงิคโปร์) 

 - วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัท กนักลุ พาวเวอร์เจน จํากดั ได้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็น บริษัท กนักลุ ชบู ุ

พาวเวอร์เจน จํากดั   

 - วนัท่ี 29 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อย บริษัท สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จํากดั  

เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าท่ีติดตัง้บนหลงัคา ทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 40,900,000.00 บาท 

และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99) 

 - ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั (GSR-1) บริษัท กนักุล 

โซลาร์ รูฟ 2 จํากดั (GSR-2)  บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จํากดั (GSP-1) บริษัท กนักลุโซลาร์ 

พาวเวอร์ 2 จํากดั (GSP-2) บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จํากดั (BGP) และ บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี 

โซไซตี ้จํากดั (SES) เพ่ือดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่น    ร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท  

- BGP ได้ขยายธุรกิจลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานทดแทน 

- เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จํากัด (“GSR-2”) ได้เปล่ียนช่ือ เป็น บริษัท 

กันกุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากัด (“GTRC”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการทางการ

ศกึษา การจดัการสมัมนา การจดัการฝึกอบรม และอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษา 

(ปัจจุบัน GSR-1 มีทุนจดทะเบียน 21,000,000 บาท, GTRC มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท, 

GSP-1 มีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท, GSP-2 มีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท, BGP มี

ทนุจดทะเบียน 190,000,000 บาท และ SES มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท โดยบริษัทฯ มี

สัดส่วนการถือครองหุ้ นใน GSR-1, GSP-1, GSP-2, BGP, SES ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และใน 

GTRC ร้อยละ 99.97) 

 - ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าท่ีติดตัง้บนหลงัคา เพ่ือจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้า

สว่นภมิูภาคและการไฟฟ้านครหลวง รวมทัง้ดําเนินธุรกิจรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าและธุรกิจจดัจําหน่าย

อปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟา้และระบบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟา้ โดยบริษัทถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 300,000,000 

บาท และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99)  

 - ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จัดตัง้ บริษัท ดบับลิว

เอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์ รูฟ 1 จํากดั (WHA_GSR-1) บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์ รูฟ 2 

จํากดั (WHA_GSR-2)  บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีน โซลา่ร์ รูฟ 3 จํากดั (WHA_GSR-3) บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 4 จํากัด  (WHA_GSR-4) บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน      

โซล่าร์ รูฟ 5 จํากัด (WHA_GSR-5) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 6 จํากัด 
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(WHA_GSR-6) โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นร่วมในสัดส่วนร้อยละ 25.01 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 

บาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา เพ่ือจําหน่ายให้กบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง (ปัจจุบัน WHA_GSR-1 มีทุนจดทะเบียน 

11,500,000 บ าท , WHA_GSR-3 มี ทุน จด ท ะเบี ย น  14,500,000 บ าท  แล ะ  WHA_GSR-6 มี         

ทุนจดทะเบียน 14,500,000 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีสดัส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 25.01 ทัง้นี ้

WHA_GSR-2, WHA_GSR-4 และ WHA_GSR-5 จดทะเบียนชําระบญัชีแล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ในเดือนกนัยายน 2556 บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จัดตัง้ บริษัท ดบับลิว

เอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 8 จํากดั  บริษัท ดบับลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 9 จํากัด บริษัท 

ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซล่าร์ รูฟ 10 จํากัด บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์ รูฟ 16 

จํากดั และ บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์ รูฟ 17 จํากดั โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมในสดัส่วน

ร้อยละ 25.01 ของทุนจดทะเบียน 100,000 บาท ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าท่ีติดตัง้บนหลังคา เพ่ือจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง 

(ปัจจุบัน WHA_GSR-17 มีทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการถือ

ครองหุ้ นร้อยละ 25.01 ทัง้นี  ้WHA_GSR-8, WHA_GSR-9, WHA_GSR-10 และ WHA_GSR-16 

จดทะเบียนชําระบญัชีแล้ว) 

ปี 2557 

 

 

 

 

- วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั จาก 

บริษัท อิมแพค เอนเนอย่ี เอเชีย ลิมิเต็ด ซึง่ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

ลม ขนาด 60 เมกะวัตต์ โดยเป็นคู่สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ นสามัญจํานวน 199,998 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้ นจด

ทะเบียนทัง้หมด 200,000 หุ้ น  ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 

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

 

 

 

 

- วันท่ี 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติง้ จํากัด เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED) โดยบริษัทฯ ถือ

หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 74.49 ของทนุจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

(21 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติง้ จํากัด เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี 

โซลชูั่น แอนด์ ไลท์ติง้ จํากัด โดยขยายวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้า

อยา่งครบวงจร) 

(ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99) 

 - วนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามัญในสดัส่วนเพิ่มขึน้อีกจํานวน 31,563,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด 1,052,100,000 หุ้น ของบริษัท พัฒนาพลงังานลม 

จํากัด จาก บริษัท อิมแพค เอนเนอย่ี เอเชีย ลิมิเต็ด ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก

พ ลังงาน ลม  รวม คิด เป็ น สัดส่ วน การถือหุ้ น ทั ง้ห ม ด ร้อยละ  99.99 ของทุน จด ท ะเบี ยน 

1,052,000,000 บาท (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1,575,000,000 บาท และบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือ

ครองหุ้นร้อยละ 99.99) 
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 - วนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี ้จํากัด เพ่ือ

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า     

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 

20,000,000.00 บาท และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99) 

 

 

 

 

 

 

 

- วนัท่ี 17 ธันวาคม 2557 Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) ซึง่เป็นบริษัทย่อย ได้เข้าลงทนุ

ใน Sendai Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai”) ซึ่งดําเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิต 31.75 เมกะวัตต์ (38.10 เมกะวัตต์ติดตัง้) ท่ี

จังหวัดมิยากิ ประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ 

Tohoku Electric Power Co., Inc. (“Tohoku Electric”) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยได้รับสัมปทานในการ

ขายไฟฟา้ให้แก่ Tohoku Electric เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอตัรารับซือ้ไฟฟา้แบบ feed-in tariff (FIT) 

หน่วยละ 36 เยน โดยบริษัทฯ เข้าลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 100 (เปล่ียนช่ือเป็น “Sendai Okura GD 

Daiichi Godo Kaisha”)  

2558 

 

- เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากัด 

(“KWE”) จาก บริษัท ควอนติตสั เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (“QE”) ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานลมเพ่ือจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 50 เมกะวตัต์ จํานวน 

9,998 หุ้น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 10,000 หุ้น (ปัจจบุนัมีทนุจด

ทะเบียน 1,107,000,000 บาท และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือครองหุ้นร้อยละ 99.99) 
 - เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2558 บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั (“WED”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ได้เข้าทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม  โดย WED เป็นผู้ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

(PPA) ประเภทโรงไฟฟ้ากงัหนัลมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ขนาด 50 เมกะวตัต์ และ

การไฟฟา้สว่นภมิูภาค ขนาด 8+2 เมกะวตัต์ ในระบบ Adder 3.50 บาท ระยะเวลา 10 ปี 

 - เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง GNP กบั กฟผ. ตัง้อยู่ท่ี 

ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและ

จําหน่ายไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์ได้ ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 

 - วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือห้นครัง้ท่ี 1/2558 ในเร่ือง

ดงัตอ่ไปนี ้

- ให้สัตยาบันการเข้าทํารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ บริษัท กรีโนเวชั่น 

เพาเวอร์ จํากดั ขนาด 60 เมกะวตัต์  

- ให้สัตยาบันการเข้าทํารายการการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sendai 

Okura Mega Solar Godo Kaisha (“GK Sendai”) (เป ล่ี ย น ช่ื อ เป็ น  “Sendai Okura GD 

Daiichi Godo Kaisha”) ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.75 เมกะวตัต์  

- อนุมัติการเข้าทํารายการการเข้าซือ้หุ้ นใน บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด 

(“IAE”) สัดส่วนร้อยละ 67 ซึ่งถือหุ้ นอยู่ใน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด (“RNS”) ท่ีได้รับ

สญัญาซือ้ขายไฟฟา้โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ และการลงทนุในโครงการดงักลา่ว 
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ขนาด 87 เมกะวตัต์ (ปัจจบุนั IAE มีทนุจดทะเบียน 1,564,000,000 บาท และ RNS มีทนุจด

ทะเบียน 1,355,000,000 บาท)   

- อนมุติัการเข้าทํารายการการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Kimitsu Okura 

Mega Solar Godo Kaishi (“GK Kimitsu”) (เป ล่ี ย น ช่ื อ เป็ น  Kimitsu Mega Solar Godo 

Kaisha”) ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.50 เมกะวัตต์ โดยผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้กบั Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) ประเทศญ่ีปุ่ น  

- อนมุติัการจดัหาแหลง่เงินทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม

สดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และออกใบสําคญัแสดงสิทธิ      

ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Warrant) 

โดยจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับ Right Offering และ Warrant ในจํานวนไม่เกิน 

274,981,118 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้ 

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 183,320,745 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ       

1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

และในอตัราจัดสรร 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ทัง้นีร้าคาเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักลา่วเทา่กบั 22 บาท ตอ่หุ้น 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก

แล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นส่วนท่ีเหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจํานงจองซือ้เกินสดัส่วน

ตามสดัสว่นการถือหุ้นอีกหลายรอบจนกว่าจะหมด ยกเว้นกรณีไม่สามารถจดัสรรได้เน่ืองจาก

เป็นเศษหุ้น หรือไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 

2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 91,660,373 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้     

หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (GUNKUL-W) ท่ีจัดสรร

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึง่ใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะ

รายถืออยู่  (Rights Offering) ตามข้อ (1) ในอัตราส่วนหุ้ นสามัญใหม่ซึ่งจัดสรรให้แก่          

ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 2 หุ้นตอ่ใบสําคญัแสดงสทิธิฯ 1 หน่วย 
 - วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการจัดตัง้บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ย่ี จํากัด 

เพ่ือดําเนินธุรกิจด้านพลงังานไฟฟ้าจากชีวมวล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 74.90 และ 

บริษัท เอาท์โกรว์ เอนเนอร์ย่ี  คอนซัลท์  จํากัด จํากัด ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของ                

ทนุจดทะเบียน 34,300,000 บาท (ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 34,300,000 บาท)  

- บริษัทดงักล่าว ได้เข้าถือหุ้นในบริษัท เอาท์โกร เอ จํากดั  บริษัท เอาท์โกร บี จํากดั  บริษัท เอาท์โกร ดี 

จํากดั  บริษัท เอาท์โกร อี จํากดั  บริษัท เอาท์โกร วู้ด ซพัพลาย เอ จํากดั  และ บริษัท เอาท์โกร วู้ด ซพั

พลาย บี จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ซึง่เป็นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจด้านพลงังานไฟฟา้จากชีวมวล   

 - วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558  บริษัทฯ ได้เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัใน บริษัท กนักลุ แอลอีดี ไลท์ติง้ 

จํากัด (ช่ือใหม่: บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลชูั่น แอนด์ ไลท์ติง้) จากผู้ ถือหุ้นรายเดิม เป็นจํานวน

รวม 150,000 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน รวมบริษัทฯ ถือหุ้ นทัง้หมด 

899,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 100,000,000.00 
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บาท และบริษัทฯ มีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.99)      

 - ในเดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้เข้าทํารายการซือ้หุ้ นสามัญใน บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด 

จํานวน 255,000 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้ นจดทะเบียน 500,000 หุ้ น หรือ ทุนจด

ทะเบียน 50,000,000 บาท (ปัจจุบนัมีทนุจดทะเบียน 76,500,000.00 บาท และบริษัทฯ มีสดัส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 51) 

2559 - วนัท่ี 21 มกราคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 41,500,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากัด (มหาชน) อันเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 

22.84 บาทตอ่หุ้น 

 - วนัท่ี 26 เมษายน 2559 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีมติอนมุติั ดงันี ้

- อนมุติัการเปล่ียนแปลงแก้ไขมลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นของบริษัทฯ จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.25 บาท

ตอ่หุ้น 

- อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) จากทนุจดทะเบียนหลงัการ

ปรับมลูค่าหุ้นจํานวน 1,416,405,589.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,699,686,359.00 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 1,133,123,080 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

- อนมุติัการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) จาก

อตัราใช้สิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย : 4.8 หุ้นสามญั และปรับราคาใช้สิทธิจาก 27.00 

บาท   ตอ่หุ้น เป็น 5.625 บาทตอ่หุ้น  

- อนมุติัการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 2,000 ล้านบาท ดงันัน้จากวงเงินเดิมไม่

เกิน 1,000 ล้านบาท ปรับเป็น วงเงินใหมไ่มเ่กิน 3,000 ล้านบาท อายไุมเ่กิน 7 ปี  

 - วันท่ี 27 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนย่ืนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้กับ        

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จากเดิม 1 บาท เป็น 0.25 บาท  

 - วนัท่ี 10 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศการจัดตัง้บริษัท กนักุล ไบโอเอนเนอร์ย่ี จํากัด 

เพ่ือดําเนินธุรกิจการผลิตวัตถุดิบสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วน   

ร้อยละ 99.94 ของทนุจดทะเบียน 500,000 บาท (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 2,000,000 บาท) 

(21 ตลุาคม 2562 บริษัท กนักลุ ไบโอเอ็นเนอร์ย่ี จํากดั เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป) เพ่ือ

รองรับการขยายธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วง และจดัการซึง่ทรัพย์สิน ธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จาก

พลงังานทดแทน หรือพลงังานอ่ืนทกุประการ รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้กบัหน่วยงานเอกชน 

และหน่วยงานรัฐ)  

 - วันท่ี 25 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2559 มีมติอนุมัติให้ Gunkul 

International (Mauritius) (“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าทํารายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ GD Utsunomiya (เปล่ียนช่ือเป็น “GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha 

“GK Utsunomiya”) (ตัง้อยู่เมืองอทุสโึนะมิยะ จงัหวดัโทชิงิ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดกําลงัการผลิตตาม

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 66.78 เมกะวัตต์ (72.80 เมกะวตัต์ติดตัง้) โดยผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก
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พลงังานแสงอาทิตย์ให้กับ Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) ประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับ

สมัปทานในการขายไฟฟ้าให้แก่ TEPCO เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ feed-in 

tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน  

 - วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2559 มีมติอนุมติัให้บริษัทฯ เข้าซือ้

หุ้ นบุ ริมสิท ธ์ิใน บริษัท บี เอ็มพี  โซล่าร์ จํากัด (“BMPS”) ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาดกําลงัการผลิต 8.0 เมกะวตัต์ จํานวน 48,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48.98 

ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวนรวม 98,000 หุ้น (ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 50,000 หุ้น 

และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 48,000 หุ้น) บริษัทฯ มีสิทธิได้รับปันผลจากการดําเนินงานและสิทธิในการ

ออกเสียงในสดัส่วนร้อยละ 99.99 โดยโรงไฟฟ้าของบริษัทดงักล่าวตัง้อยู่ท่ี ตําบลท่าเกวียน อําเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ได้รับอตัรารับซือ้ไฟแบบ Feed-in-Tariff (FiT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็น

ระยะเวลา 5 ปี (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 980,100 บาท และบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือครองหุ้นร้อย

ละ 48.98)    

 - เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 มีมติอนมุติัดงันี ้ 

- อนมุติัให้ Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยเข้าทํารายการลงทนุ

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน East Japan Solar 13 Godo Kaisha (“GK 

Iwakuni”) เมืองอิวาคุนิ จังหวัดยามางุจิ ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดกําลังการผลิตของโครงการ

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 75.0 เมกะวตัต์ (ขนาดกําลงัการผลิตติดตัง้ 90.0 เมกะวตัต์) ซึ่ง

ได้รับสมัปทานในการจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Chugoku Electric Power เป็นระยะเวลา 20 ปี 

ในอตัรารับซือ้ไฟฟา้แบบ Feed-in Tariff (FiT) หน่วยละ 32 เยน  

- อนมุติัให้เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 3,000 ล้านบาท ดงันัน้จากวงเงิน

เดิมไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท ปรับเป็น วงเงินใหมไ่มเ่กิน 6,000 ล้านบาท อายไุมเ่กิน 7 ปี 

ปี 2560 - วนัท่ี 21 เมษายน 2560 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีมติอนมุติัดงันี ้

- อนมุติัการปรับสทิธิใบสําคญัแสดงสทิธิครัง้ท่ี 2 สําหรับใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 (GUNKUL-W) จากอตัราใช้สิทธิ 1 หน่วย : 4.8 หุ้นสามญั เป็น 1 หน่วย 

: 5.6 หุ้นสามญั และปรับราคาใช้สทิธิจาก 5.625 บาทตอ่หุ้น เป็น 4.821 บาทตอ่หุ้น  

- อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพ่ือรองรับการ

ปรับสิทธิครัง้ ท่ี  2 สําหรับใบสําคัญ แสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญ ของบริษัทครัง้ท่ี  1 

(GUNKUL-W) จากทุนจดทะเบียนหลงัการปรับมูลค่าหุ้นจํานวน 1,699,685,996.75 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,982,967,060.25  บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 

1,133,124,254 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

- อนมุติัการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกจํานวน 3,000,000,000 บาท ดงันัน้จาก

วงเงินเดิมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท ปรับเป็น วงเงินใหม่ไม่เกิน 9,000,000,000 อาย ุ    

ไมเ่กิน 7 ปี 

 - วันท่ี 4 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทย่อย บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จํากัด 

(“GSP-6”) เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือ
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จําหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

100,000,000 บาท (จดทะเบียนชําระบญัชีแล้ว) 

 - วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จํากดั (“GSP”) 

เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือจําหน่าย

ให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

560,999,100 บาท (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 599,998,800 บาท และบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือ

ครองหุ้นร้อยละ 99.99) 

 - วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าถือหุ้นบริุมสทิธ์ิใน บริษัท บีเอม็พี โซลา่ร์ จํากดั 

(“BMPS”) จํานวน 48,000 หุ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิได้รับปันผลจากการดําเนินงานและสิทธิในการ

ออกเสียงในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทดงักล่าวตัง้อยู่ท่ี ตําบลท่าเกวียน อําเภอ

วฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ขนาดกําลงัการผลิต 8.0 เมกะวตัต์ โดยได้รับอตัรารับซือ้ไฟแบบ Feed-

in-Tariff (FiT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี บริษัทดงักล่าวเร่ิมเปิดจําหน่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัง้แต่วันท่ี 29 เมษายน 2559 (ทุนจดทะเบียน

ปัจจบุนั 980,100 บาท และบริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 48,010 หุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 48.98)     

 - วนัท่ี 7 มิถนุายน 2560 ได้มีการเข้าร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงระหว่าง บริษัท บีจี เอน็เนอร์ย่ี โซลชูัน่ 

จํากัด และ บริษัท กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar Rooftop) สําหรับใช้เอง ณ โรงงาน อยธุยากล๊าส อินดสัทรี 

ขนาด 4.84 เมกะวตัต์ 

 - วนัท่ี 16 สงิหาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มใน บริษัท กนักลุ แอลอีดี ไลท์ติง้ 

จํากัด (ช่ือใหม่: บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติง้ จํากัด) จากผู้ ถือหุ้นปัจจุบัน เป็น

จํานวนรวม 99,999 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.99 ของทนุจดทะเบียนปัจจบุนั รวมถือหุ้นทัง้หมด 

999,998 หุ้ น  คิ ด เป็ น ร้อ ย ล ะ  99.99 ข องจําน วน หุ้ น ทั ง้ห ม ด  (ปั จจุบัน มี ทุน จด ท ะเบี ย น 

100,000,000.00 บาท)  

 - วันท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1 

(GUNKUL-W) ท่ีคงเหลือจากการจําหน่าย พ้นสภาพเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

ปี 2561 - วันท่ี 12 มกราคม 2561 บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ ถือหุ้ นใน Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd ประเทศ

มาเลเซีย โดยถือหุ้ นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และต่อมาได้เข้าถือสัดส่วนมูลค่าการลงทุนใน      

หุ้นบริุมสทิธ์เพ่ือรับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ร้อยละ 70     

- วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและชําระ

แล้ว ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) ของโครงการโรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม 

ตัง้อยู่ ท่ี ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีขนาดกําลังการผลิตรวม 60              

เมกะวตัต์ และเป็นโครงการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนนุโดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ใน

อตัรา 3.50 บาท ตอ่กิโลวตัต์เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ 

- วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 
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2/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติโครงการซือ้หุ้ นสามัญคืน (Treasury 

Stock) เพ่ือเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และส่งสญัญาณ

แก่ผู้ ลงทุนถึงสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัท โดยวงเงินสูงสุดท่ีใช้ในการซือ้หุ้ นคืน ไม่เกิน 

1,000 ล้านบาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนสูงสุด ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 

บาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืน คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด กําหนดระยะเวลา

ท่ีจะซือ้หุ้นคืนตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 ซึง่จํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ซือ้คืน

ในโครงการซือ้หุ้นคืนครัง้นี ้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 93,475,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26 ของจํานวน

หุ้ น ท่ี จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่ารวมของหุ้ น ท่ี ซื อ้คืนทัง้สิ น้ เท่ากับ 

304,674,256.00 บาท 

- วนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 มีมติอนมุติัดงันี ้

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมจํานวน 513,246,748 หุ้น หรือ 128,311,687 

บาท โดยเป็นหุ้นในสว่นท่ีไมส่ามารถจดัสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2560 จํานวน 6,421 หุ้ น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนท่ีคงเหลือจากการ

แปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 513,240,327 หุ้น หรือ 

128,310,081.75 บาท ดังนัน้จากหุ้ นจดทะเบียนเดิม 7,931,868,241 หุ้ น หรือ ทุนจด

ทะเบียนปัจจุบนัเดิม 1,982,967,060.25 บาท มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท  เป็นหุ้นจดทะเบียน

ใหม ่7,418,621,493 หุ้น หรือ ทนุจดทะเบียนใหมเ่ทา่กบั 1,854,655,373.25 บาท มลูคา่หุ้น

ละ 0.25 บาท  

- อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน เพ่ือให้องค์คณะมี

ความหลากหลายในด้านทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึน้ 

- อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดท่ี 4 “การประชมุผู้ ถือหุ้น” ข้อ 24.   

- วนัท่ี 20 มิถนุายน 2561 บริษัท โคราชวินด์เอน็เนอร์ยี จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน สดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและ

ชําระแล้ว ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) ของโครงการ มิตรภาพวินด์ฟาร์ม ท่ีตัง้

อยู่ท่ี ตําบลหนองนํา้ใส อําเภอสีคิว้ จังหวดันครราชสีมา มีขนาดกําลงัการผลิตรวม 50 เมกะวตัต์ 

และเป็นโครงการท่ีภาครัฐให้การสนบัสนนุโดยให้สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 3.50 

บาทตอ่กิโลวตัต์ เป็นเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ 

- วนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุติัดงันี ้

- อนุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (“GPD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและจําหน่ายแล้ว

ทัง้หมด เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั 

(“FEC”) จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนท่ีชําระแล้ว 47,500,000.00 

บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ FEC ในมลูคา่รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 650,000,000.00 บาท 

- อนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัท  
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 - วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได โอคุระ ท่ีตัง้อยู่ท่ีเมือง     

เซนได มิยางิ ประเทศญ่ีปุ่ น มีขนาดกําลงัการผลิตรวม 31.75 เมกะวตัต์ (38.10 เมกะวตัต์ติดตัง้) 

และเป็นโครงการท่ีผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบั Tohoku Electric Power 

Co., Inc. (“Tohoku Electric”) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) 

หน่วยละ 36 เยน นับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ดําเนินการจําหน่าย

ไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (“COD”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ปี 2562 - วนัท่ี 1 เมษายน 2562 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ คิมิตส ึท่ีตัง้อยู่ท่ีเมืองคิมิตส ึจงัหวดั

ชิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น มีขนาดกําลงัการผลิตรวม 33.50 เมกะวตัต์ (40.41 เมกะวตัต์ติดตัง้) และเป็น

โครงการท่ีผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับ TEPCO Energy Partner, Inc. 

(“TEPCO Energy Partner”) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) 

หน่วยละ 36 เยน นบัจากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์ (“COD”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- วนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 มีมติอนมุติัดงันี ้

- อ นุ มั ติ ก า ร เพิ่ ม หุ้ น จ ด ท ะ เบี ย น ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  จํ า น ว น  1,483,724,299 หุ้ น  ห รื อ 

370,931,074.75 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้ น ปันผล ดังนัน้จากหุ้ นจดทะเบียนเดิม  

7,418,621,493 หุ้ น หรือ ทุนจดทะเบียนเดิม 1,854,655,373.25 บาท มูลค่าหุ้ นละ 0.25 

บาท เป็นหุ้ นจดทะเบียนใหม่  8,902,345,792 หุ้ น  ห รือ ทุนจดทะเบียนใหม่ เท่ากับ 

2,225,586,448.00 บาท มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดยดําเนินการเพ่ือทนุจดทะเบียนกบักรม

พฒันาธุรกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 

(เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วกับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า หลังจากจัดสรรหุ้ นปันผลเป็นท่ีเรียบร้อย เป็นหุ้ นชําระแล้วปัจจุบัน 

8,882,530,974 หุ้น และทนุชําระแล้วปัจจบุนั 2,220,632,743.50 บาท) 

- อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 คน เพ่ือให้องค์คณะมี

ความหลากหลายในด้านทกัษะวชิาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึน้ 

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ครอบคลุมและรองรับการขยาย

ธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้ 

- ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 45. เร่ือง ตราประทบัของบริษัทฯ    

- วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้ นกู้ ของบริษัท ครัง้ท่ี  1/2562 จํานวนไม่ เกิน 

2,500,000,000 บาท แบ่งเป็นจํานวนท่ีเสนอขาย 2,000,000,000 บาท และหุ้นกู้ สํารองเพิ่มเติมอีก 

500,000,000 บาท อาย ุ2 ปี 9 เดือน ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอตัราดอกเบีย้คงท่ี ร้อยละ 

4.50 ต่อปี ชําระดอกเบีย้ทกุๆ 3 เดือนตลอดอายหุุ้นกู้  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการ

เสนอขายหุ้ นกู้ ครัง้นีเ้พ่ือใช้ในการชําระคืนหุ้ นกู้ ท่ีจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2562       

และ/หรือ เพ่ือใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

- วนัท่ี19 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมติอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มใน บริษัท อินฟิ นิท อลัเทอร์เน

ทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (“IAE”) สดัสว่นร้อยละ 33 ของทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว โดย IAE เป็น
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ผู้ ถือหุ้นใน บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด (“RNS”) ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งประกอบธุรกิจด้าน

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

(PPA) 

ปี 2563 - วนัท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จํากัด บริษัทย่อยฯ เข้าทํารายการลงทนุใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จํานวน 2 โครงการขนาดรวม 60 เมกะวตัต์ ได้แก่ โครงการ 

Tri Viet 1 Solar Power Plant แ ล ะ  โ ค ร ง ก า ร  Bach Khoa A Chau 1 Solar Power Plant 

(“โครงการฯ”) ในจังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม โดยเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท 

Singapore An Yang Pte. Ltd. (“An Yang”) และ Singapore Yun Yang Pte. Ltd. (“Yun Yang”)

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น (ultimate shareholders) ของโครงการฯ 

- วนัท่ี 17 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 

7/2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซือ้หุ้ นสามัญคืน (Treasury Stock) ครัง้ท่ี 2 เพ่ือเป็นการบริหาร

สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยวงเงินสงูสดุท่ีใช้ในการซือ้หุ้นคืน ไม่เกิน 

1,100 ล้านบาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนสูงสุด ไม่เกิน 440,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 

บาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืน คิดเป็นร้อยละ 5.01 ของทนุท่ีออกและชําระแล้วหลงัจากหกัหุ้นทนุซือ้คืน

จริงในครัง้ท่ี 1 กําหนดระยะเวลาท่ีจะซือ้หุ้นคืนตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

2563 ซึ่งจํานวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ซือ้คืนในโครงการซือ้หุ้นคืนครัง้นี ้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 0 หุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 0 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมเป็นมูลค่ารวมของหุ้นท่ีซือ้คืน

ทัง้สิน้เทา่กบั 0 บาท 

- วนัท่ี 21 เมษายน 2563 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 มีมติอนมุติัดงันี ้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลได้

ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 จํานวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 

บาท  ดังนั น้  จากหุ้ นจดทะเบียนเดิม  8,902,345,792 หุ้ น  ห รือ  ทุนจดทะเบียนเดิม 

2,225,586,448.00 บาท มูลค่าหุ้ นละ 0.25 บาท เป็นหุ้ นจดทะเบียนใหม่ 8,882,530,974 

หุ้น หรือ ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,743.50 บาท มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท โดย

ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

- อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดย

ปรับแก้ไขใน ข้อ (2) และเพิ่มข้อ (64) –ข้อ (83) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3. ของบริษัทฯ 

- อนมุติัวงเงินการออก และเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มจํานวน 6,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิม ไม ่

เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม ่ไมเ่กิน 15,000,000,000 บาท อายไุมเ่กิน 7 ปี 

- วนัท่ี 27 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 ชดุท่ี 1 (อาย ุ3 ปี) และ

ครัง้ท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 (อายุ 5 ปี) โดยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันของ

บริษัทฯ รวมมลูคา่ไมเ่กิน 2,800 ล้านบาท จ่ายดอกเบีย้ทกุ 3 เดือน โดยมีนกัลงทนุเข้ามาจองซือ้รวม 

1,348.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของจํานวนหุ้นกู้ ท่ีออกขายทัง้หมด 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ 

- วันท่ี 18 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Utsunomiya 

ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาดกําลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 66.78 เมกะวตัต์และตามการติดตัง้ 

69.83 เมกะวตัต์ โดยดําเนินการการขายเงินลงทนุร้อยละ 100 ของ GD Solar Utsunomiya Godo 

Kaisha (“GD Solar”) ท่ีถือโดย (ก) Future Asset Management KK (“FAM”) (บริษัทย่อยท่ีบริษัท

ฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100) (ข) Gunkul International (Mauritius) (“GIM”) (บริษัทย่อยท่ีบริษัท

ฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 100) ด้วยมูลค่าการขายจํานวน 5,964,930,000 เยน หรือคิดเป็น 

1,679,921,130.69 บาท ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

- วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัร้อยละ 100 ของ บริษัท Doan Son Thuy 

Investment JSC (“DST”) เพ่ือเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์กําลงัการผลิตรวม 

50 MWp ณ เมือง Hue ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยมูลค่าการลงทุนโครงการ

จํานวน 39,850,000.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,258,582,550.00 บาท ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 23 

กรกฎาคม 2563 

- วนัท่ี 7 ธันวาคม 2563 บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จํากดั บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญั

ร้อยละ 100 ของ บริษัท INT Energy Pte. Ltd. (“INT”) เพ่ือเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์กําลงัการผลิตรวม 50 MWp จงัหวดั Tay Ninh ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

ซึง่ถือโดยบริษัท Tan Chau Energy Joint Stock Company (“TCE”) ด้วยมลูค่าการลงทนุโครงการ

จํานวน 47,140,000.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,471,097,980.00 บาท ตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 

2563 

- วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Phong Dien II ท่ีตัง้อยู่ท่ีเมือง Hue 

ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม มีขนาดกําลงัการผลิตรวม 50 MWp และเป็นโครงการท่ี

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity Corporation (“VEC”) 

ซึ่งเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 50 เมกะวตัต์ โดยมีอตัรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in 

Tariff ท่ี 0.0709 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปีนับจากวันท่ีเร่ิมดําเนินการ

จําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (“COD”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- วนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ขายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศ

ญ่ีปุ่ น ขนาดกําลงัการผลิตตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 75 เมกะวตัต์และตามการผลิตติดตัง้ 98 เมกะ

วตัต์ โดยดําเนินการการขายเงินลงทนุ ร้อยละ100 ของ East Japan Solar 13 Godo Kaisha (“EJS 

13”) ท่ีถือโดย(ก) Future Asset Management KK (“FAM”) (ข) Gunkul International (Mauritius) 

(“GIM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยมลูค่าการขายโครงการฯ ท่ีตกลงระหว่างกันในจํานวน 

9,942,653,495.00 เยน หรือคิดเป็น 2,863,842,142.09 บาท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2563 
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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ 

- วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ LSSPV ท่ีตัง้อยู่ ณ รัฐตรังกาน ู

ประเทศมาเลเซีย ขนาดกําลงัการผลิตรวม 50 MWp ขนาดปริมาณไฟฟ้าตามสญัญา 29.99 เมกะ

วตัต์ ขนาดกําลงัติดตัง้ท่ี 39.0297 เมกะวตัต์และเป็นโครงการท่ีผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ ให้กบัการไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ซึ่งเป็นไปตามสญัญาซือ้

ขายไฟฟ้าขนาด 29.99 เมกะวตัต์ โดยมีอัตรารับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ท่ี 0.38 ริงกิต

มาเลเซียต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 21 ปี จากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ (“COD”) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) สามารถจําแนกได้ดงันี ้ 

1) ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

1.1 อปุกรณ์ป้องกนัและตดัต่อระบบไฟฟ้า สําหรับระบบจําหน่ายและสายส่ง แรงดนักลาง ถึงแรงดนั

สงู ขนาด  115kV เช่น SF6Load Break Switch, Surge Arrester, Disconnecting Switch, Drop 

Out Fuse Cutout เป็นต้น 

1.2 อุปกรณ์สําหรับระบบกราวด์ (Grounding), อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (LPS: Lightning Protection 

System) 

1.3 อปุกรณ์สอ่งสวา่งและมาตรวดัพลงังานไฟฟา้ เช่น Smart Meter, Street Lighting เป็นต้น 

1.4 อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ Hardware และโครงสร้างสําหรับติดตัง้อุปกรณ์ ในระบบจําหน่าย     

สายสง่ และสถานีไฟฟา้ (Substation) แรงดนักลางถงึแรงดนัสงูขนาด 115kV 

1.5 เคร่ืองมือช่างและอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคล (Tool & Personal Safety Equipment) 

2) ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหน่ายผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.1 ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible 

Solar PV รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.2 ผลิตและจําหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จดัหาอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ 

3) ธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟา้จากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3.1 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm or Solar Ground) 

3.2 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

3.2.1 ผลติเพ่ือจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้ฯ (PEA/MEA) 

3.2.2 ผลติเพ่ือจําหน่ายให้กบัเอกชน (Private PPA) 

3.2.3 สําหรับเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัและธุรกิจขนาดเลก็ (Residentail and Small Scale Business) 

3.3 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบลอยนํา้ (Floating Solar Farm) 

3.4 โรงไฟฟา้พลงังานลม (Wind Farm) 

3.5 โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถงึการจดัหาวตัถดิุบสําหรับโรงไฟฟา้ชีวมวล 

4) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction) 

4.1 ก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน (Renewable Energy Power Plant Construction) 

4.2 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน (Construction of Electricity Station, 

Transmission System and Underground System) 

4.3 จดัหา และให้บริการ ติดตัง้สายเคเบิลใต้นํา้ตลอดจนอปุกรณ์ ท่ีเก่ียวข้องสายเคเบิลใต้นํา้ทกุชนิด  

4.4 รับออกแบบ จัดหา และให้บริการติดตัง้ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลงังาน และอปุกรณ์

ไฟฟา้อจัฉริยะเก่ียวข้อง 

5) ธุรกิจการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ (Operating and Maintenance) 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

20 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

 

1) ธุรกจิผลติ จัดหา และจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

• ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สําหรับการติดตัง้ ซ่อมบํารุง หรือการขยายระบบจําหน่ายและสายส่ง

ไฟฟ้าแรงดนักลาง ถึงแรงดนัสงูขนาด 115kV เพ่ือให้พลงังานไฟฟ้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ เช่น อปุกรณ์เช่ือมสาย

เคเบิล, อปุกรณ์ตอ่สาย, อปุกรณ์สําหรับครอบสว่นมีไฟฟา้ (Live Part) เป็นต้น 

• ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ อปุกรณ์ระบบกราวด์ (Grounding) และอปุกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า (LPS) หรือล่อฟ้า 

เพ่ือป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าร่ัว หรือแรงดันกระแสไฟฟ้าเกินจากภายนอกเช่น Air Terminal, 

Exothermic Welding เป็นต้น 

• ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อสําหรับระบบจําหน่ายและสายส่งกําลงัไฟฟ้า เพ่ือ

ป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออปุกรณ์ทัง้ระบบ จนเกิดความเสียหายวงกว้าง เช่น Surge Arrester, SF6 

Load Break Switch, Disconnecting Switch, Dropout Fuse Cutout เป็นต้น 

• ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ อปุกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงดนักลาง จนถึงแรงดนัสงู ขนาด 115kV โดยการออกแบบ

จากวิศวกรผู้ ชํานาญการ พร้อมทัง้การคํานงึถงึความปลอดภยัในการใช้งานสําหรับสถานีไฟฟา้ตา่ง ๆ 

• ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือช่าง และอปุกรณ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ท่ีปฎิบติังานได้ทํางาน

อยา่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั เช่น เข็มขดัปีนเสา (Safety Belt), อปุกรณ์ชดุชอร์ตกราวด์ (Shorting Circuit 

Earthing set)ระบบ 22kV, 33kV, 115kV, ไม้ชกัฟิวส์แรงสงู (Disconnect Sticks) เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ธุรกจิผลติ จัดหา และจาํหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถงึพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม  

• ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Solar 

PV เหมาะสําหรับงานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

อาคารสาํนักงานหรือโรงงาน และงานให้คาํปรึกษา จัดหาระบบพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมให้กับ

ลูกค้า อาทิ ระบบ Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรือ 

ระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สาํหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น 

 

GKA & GKP ผู้ผลติอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้า 

ผลิตเพื่อจาํหน่าย จัดหาเพื่อจาํหน่าย 

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 

 

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน 

 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

 

จาํหน่ายสินค้า 
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 * ในปี 2561 บริษัท กนักลุ แอลอีดี ไลท์ติง้ จํากดั ได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท กนักลุ เอน็เนอร์จี โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ จํากดั” เพ่ือขยาย 

การดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร   

 

• ผลิตและจําหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จัดหาอุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทติย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

• โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินและแบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar Farm and Solar PV Rooftop)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานการไฟฟ้า/เอกชน 

จาํหน่ายไฟฟ้า 

GKA & GKP 

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 

 

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน 

 

กลุ่มพฒันาธุรกจิ 

 

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ 

 

กลุ่มลูกค้า

 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 

 

ผู้ผลติอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้า 

ผลิตเพื่อจาํหน่าย จัดหาเพื่อจาํหน่าย 

GSP GSP-1 GSP-2 SGSE SES GSR-1 GSC BGP 

GK SENDAI 

GK KIMITSU 

Back Khoa A Chau 1  

Tri Viet 1 

ECO 
 

กลุ่มตัวแทนจาํหน่าย 

 

BMPS 

GES * 

Tan Chau 1 

Phong Dien 2 
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• ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์สําหรับท่ีพกัอาศยั/ธุรกิจขนาดเลก็  ท่ีมีขนาดน้อยกวา่ 200 กิโลวตัต์ 

 

 

 

 

 

• โรงไฟฟา้พลงังานลม (Wind Farm)  

 

 

 

 

 

 

 

• โรงไฟฟา้พลงังานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถงึการจดัหาวตัถดิุบสําหรับโรงไฟฟา้ชีวมวล 

o สว่นโรงไฟฟา้ชีวมวล 

 

 

 

 

 

 

4) ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ผลิตอปุกรณ์สําหรับโรงไฟฟ้า ผู้ รับเหมาช่วง ท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม 

หน่วยงานการไฟฟ้า 

จาํหน่ายไฟฟ้า 

 

บ้านที่อยู่อาศัย/ธุรกจิขนาดเล็ก 

ใช้ภายในที่อยู่อาศัย/ธุรกจิของตนเอง 

จาํหน่ายไฟฟ้า 

หน่วยงานการไฟฟ้า 

GOB OGD 

เจ้าของโรงไฟฟ้า 

FEC 
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5) ธุรกจิการให้บริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า  

 

 

     

 

 

 

 

 

1. ธุรกิจผลิต จดัหา และจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

ECO  
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กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ใน          

ทกุขัน้ตอนของระบบการสง่และจําหน่ายไฟฟา้ตัง้แตโ่รงไฟฟา้ไปจนถึงผู้ ใช้ไฟฟ้า (ดแูผนภาพแสดงระบบการสง่ไฟฟ้าและ

จําหน่ายไฟฟ้าได้ในหัวข้อ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ) กลุ่มบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ นําในธุรกิจ

ดงักลา่ว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดงัจะเห็นได้จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนสินค้าท่ีจดั

จําหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและลกัษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกนัของลกูค้ากลุ่มต่าง ๆ ทัง้

สินค้าท่ีทําการผลิตจากโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ และสินค้าท่ีกลุ่มบริษัทฯ จัดหาจากผู้ผลิตท่ีได้รับการยอมรับในเร่ือง

คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนั สวีเดน ญ่ีปุ่ น และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น 

ทัง้นี ้สนิค้าของกลุม่บริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 5 ประเภท ตามลกัษณะการใช้งาน ดงันี ้ 

1) อปุกรณ์ป้องกนัและควบคมุระบบสายส่งและสายจําหน่าย ได้แก่ สวิตซ์ตดัต่อ (Disconnecting Switch) 

สวิตซ์เปิดได้เม่ือมีโหลดชนิดก๊าซ SF6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล (SF6 Gas Load Break Switch 

หรือ Remote Controlled Switch) แอร์เบรกสวิตซ์  (Air Break Switch) หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)  

ฟิวส์ (Fuse) ฟิวส์คทัเอาส์ (Fuse Cutout) ล่อฟ้า (Surge Arrester) อปุกรณ์หุ้มฉนวน (Live part cover) 

และระบบกราวด์ (Grounding) 

2) อปุกรณ์ประกอบระบบสายส่งและสายจําหน่าย ได้แก่ สายไฟฟ้า (Cable) ตวัจบัยึดสาย (Preformed) 

เคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer) อุปกรณ์ประเภทคอนเน็คเตอร์ (Connector) อุปกรณ์หวัสายเคเบิล 

(Cable Termination) ชดุเช่ือมตอ่สายเคเบิล (Cable Splicing) ลกูถ้วยไฟฟา้ (Insulator) 

3) กลุม่อปุกรณ์และเคร่ืองมือ ได้แก่ เข็มขดันิรภยั ไม้ชกัฟิวส์ ถงุมือยางกนัไฟฟา้ ถงุมืออตุสาหกรรม หมวก

นิรภยั อปุกรณ์เคร่ืองมือวดัและทดสอบ 

4) กลุ่มอุปกรณ์โคมไฟถนน ได้แก่ ชุดโคมไฟถนน สวิตซ์ควบคุมพลงัแสง (Photo Control Switch) และ

รีเลย์ควบคมุไฟถนน (Street Lighting Control Relay) 

5) กลุ่มอุปกรณ์ระบบพลงังานทดแทน ได้แก่ กังหันลม อุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และแผง      

โซลา่เซลล์ กงัหนันํา้ ตวัผลติไฟฟา้ หม้อแปลงแรงดนั และอปุกรณ์ควบคมุอ่ืน ๆ     

โดยบริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จํากดั และ บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าทุกประเภท ในปี 2563 บริษัทดังกล่าวได้มีการ

พฒันาการควบคมุคณุภาพ ด้วยระบบควบคมุปฏิบติัการห้องทดสอบ ดงันี ้ 

1. โรงงานได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.17025-2561 

(ISO/IEC17025 : 2017) สําหรับการทดสอบอุปกรณ์ ล่อฟ้า (Surge Arrester) จากสํานักงานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 

2. โรงงานได้รับรองการขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ์สําหรับ Price-Performance อุปกรณ์ล่อฟ้าแรงสูง (22-33kV 

Surge Arrester) กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

3. โรงงานได้รับรองการขึน้ทะเบียนหน่วยเครือข่ายทดสอบผลิตภณัฑ์ ลอ่ฟา้แรงสงู (Surge Arrester) ให้สามารถ

ทําการทดสอบเพ่ือตรวจรับอปุกรณ์ของการไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

4. โรงงานได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection System) 

จากสถาบนั UL ประเทศสหรัฐอเมริกา 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

25 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
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5. การปรับปรุงกระบวนการผลติอย่างตอ่เน่ือง (QCC Project) 

 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายต้นทนุในการผลิตสินค้าภายในบริษัทฯ โดยนํากิจกรรม QCC  ให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

โดยการคิดค้นหาวิธีการทํางานใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรกลทุ่นแรงต่างๆ มาใช้ในการผลิต จนสามารถ

ลดต้นทนุได้มากกวา่ 3.5 ล้านบาท และยงัเป็นการดแูลพนกังานไม่ให้เกิดความเหน่ือยล้าในการทํางานมากจนเกินไป 

โดยภาพรวมการปรับปรุงนีส้ง่ผลให้มีประสทิธิภาพการผลติท่ีดีขึน้ 

2. ธุรกิจผลิต จดัหา และจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถงึระบบพลังงานทางเลือก

ที่เหมาะสม  

2.1  ผลติและจาํหน่ายผลติภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED)  

  บริษัท กันกุล แอลอีดี ไลท์ติง้ จํากัด ในปี 2561 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลชูั่น แอนด์  

ไลท์ติง้ จํากัด” (GUNKUL ENERGY SOLUTION & LIGHTING : GES) เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีชัดเจนและช่วย

สนบัสนนุธุรกิจรองรับการขยายตลาด และฐานกลุม่ลกูค้าท่ีเป็นกลุม่ผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีมีความต้องการประหยดัพลงังาน หรือ

ปรับปรุงประสทิธิภาพ ระบบไฟฟา้ของกิจการ ในเชิงกว้างและเชิงลกึเพิ่มมากขึน้  

    โดยแบง่กลุม่ลกูค้าออกเป็น 4 กลุม่ด้วยกนั 

- กลุม่ลกูค้าเอกชน  
- กลุม่ลกูค้าราชการ 

- กลุม่พฒันาธุรกิจ 

- กลุม่ตวัแทนจําหน่าย หรือระดบั End User จําหน่ายหลอดไฟและโคมไฟแอลอีดี 

     ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “GLO” 
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บริษัทฯ ทําการผลิต ประกอบ จัดหา และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ และโคมไฟ

แอลอีดี (LED) ทัง้แบบติดตัง้ใช้งานภายในอาคาร  ภายนอกอาคาร รวมถงึโคมไฟถนน โคมไฟสาดแสง แบบติดตัง้ โดย

ใช้แหล่งพลังงานจากระบบโซล่าร์เซลล์ และแบตเตอร่ี, BIPV Glass, Flexible Solar PV ซึ่งเหมาะสําหรับงานด้าน

สถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภมิูทศัน์, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสํานกังานหรือโรงงาน งานให้คําปรึกษาใน

การจัดการระบบพลังงานทางเลือกท่ี เหมาะสมให้กับลูกค้า  รวมถึงงาน Engineering, Procurement และ 

Commissioning  ระบบไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้า อาทิเช่น Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air 

Conditioner หรือระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สําหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น    

  

 
ด้วยการผลิตสินค้าท่ีได้มาตรฐานสากลและมีคณุภาพสงู จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกลุม่ลกูค้างาน

โครงการ อาทิเช่น กลุ่มโรงงานนํา้ตาล กลุ่มโรงงานผลิตเหล็ก กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มธนาคาร และกลุ่มผู้ ให้บริการเช่า

คลงัสินค้า รวมถึงกลุ่มลกูค้างานราชการ มหาวิทยาลยั และกลุ่มตวัแทนจัดจําหน่ายทัง้ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด      

ทัว่ประเทศ   
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บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะพฒันา และเพิ่มศกัยภาพทางการแข่งขนั โดยมุง่เน้นการให้บริการกบัลกูค้าแบบครบวงจร 

โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของการประหยดัพลงังาน ซึง่ควบคมุดแูลคณุภาพโดยทีมวิศวกรผู้ ชํานาญการ และช่างผู้ เช่ียวชาญท่ี

มีประสบการณ์สงู เพ่ือให้ลกูค้ามัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้า และบริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซึ่งสามารถ

ไว้วางใจได้ในมาตรฐานท่ีเป็นสากล พร้อมคณุภาพสงูสดุท่ีมีมอบให้ลกูค้า 

 

2.2 ผลิตและจําหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จัดหาอุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทติย์  

การผลิตแผงโซลา่ร์เซลส์ ตามมาตรฐาน มอก. 61215 และ มอก. 2580  

 
บริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิตแผงโซล่าร์เเซลส์ให้มีกําลงัไฟฟ้าสงูขึน้ถึง 320Watt ต่อ

แผง และมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เพิ่มกําลงัไฟฟา้ตอ่แผงมากขึน้ในอนาคต โดยการผลติทางบริษัทได้

ทําการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบจักรกลออโต้ ยงัเป็นการ

สอดคล้องกบันโยบายภายรัฐท่ีจะทําการขบัเคล่ือนประเทศไปสู้  Thailand 4.0 ทางด้านพลงังานทดแทน และ

ให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุนโยบายขบัเคล่ือนพลงังานใน

ประเทศไทย 
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3. ธุรกิจผลิต และจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 

3.1   โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Farm or Solar Ground) 
 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่

ภาครัฐ ตามนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนการผลิต

และการใช้ไฟฟา้จากพลงังานทดแทน  

โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการ

พฒันาและลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานทดแทน 

ซึง่ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตสงู และ

มีความเส่ียงจากการดําเนินงานต่ํา ตลอดจนสามารถ

สร้างแหล่งท่ีมาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมัน่คงและต่อเน่ืองในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ

จากเดิมเป็นเพียงผู้จดัหา และจดัจําหน่ายอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานทดแทน เข้าสูก่ารดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่าย

ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนแบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm or Solar Ground) ภายใต้การดําเนินการของ บริษัท กนักุล   

ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 

ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุ รวมทัง้บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซลา่ จํากดั และ บริษัท บีเอ็มพี โซลา่ร์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ

บริษัทฯ รวมทัง้การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น ได้แก่ โครงการ GK Sendai  

โครงการ GK Kimitsu  และในปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท Kenyir Gunkul Solar SDN BHD (KGS)     

ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน โดย KGS ได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของ

โครงการโรงไฟฟ้า Large Scale Solar PV (LSSPV) ขนาด 29.99 MW ประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็น     

ท่ีเรียบร้อย  

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติขายโครงการ GK Utsunomiya และโครงการ GK Solar 13 ซึ่งเป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือลดความเส่ียงจากความล่าช้าในขัน้ตอนการพฒันาโครงการ 

พร้อมทัง้เป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพ่ือนําเงินลงทุนนีไ้ปลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนาม รวม 160 

เมกกะวตัต์ ได้แก่ โครงการ Bach Khoa A Chau 1 โครงการ Tri Viet 1 โครงการ Tan Chau 1 และ โครงการ Phong Dien 2 

ซึง่ปัจจบุนัโครงการทัง้หมดได้จําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์แล้ว 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายการลงทนุในประเทศเวียดนามเพิ่มเติม และในประเทศอ่ืนๆ เช่น ไต้หวนั ท่ีมี

ศกัยภาพเหมาะแก่การลงทนุ เพ่ือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้มากขึน้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นใน บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั ซึง่ได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) 

จํานวนรวม 11 โครงการ โดยมีกําลงัการผลิตเสนอขายรวมทัง้สิน้ 87 เมกะวตัต์ ในอตัราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in-

Tariff (FIT) ในราคาท่ี 5.66 บาทต่อกิโลวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ในสดัส่วนร้อยละ 67 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้า

ถือหุ้นในโครงการดงักลา่วเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 และในปี 2559 บริษัทฯ ยงัเข้าซือ้หุ้นใน บริษัท อีโค ่ไทยเอน็เนอร์ย่ี 

จํากดั ซึง่ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์การผลิตปุ๋ ยอินทรีสมทุรสาคร จํากดั เลือกเป็นผู้สนบัสนนุโครงการ และได้จบั

สลากคดัเลือกเป็นหนึ่งในโครงการท่ีได้รับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวตัต์ ระยะเวลา 25 ปี ในรูปแบบค่าไฟ FiT 

ท่ี 5.66 บาทต่อหน่วย อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้รับมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุติัให้เข้าซือ้หุ้นใน บริษัท บีเอม็พี 

โซลาร์ จํากดั ซึง่จะได้รับการโอนสิทธิในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จาก บริษัท บีเอ็มพี 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

30 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั จํานวน 1 สญัญา ขนาดกําลงัการผลิตตามสญัญา 8 เมกะวตัต์ ในอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in 

Tariff (FiT) หน่วยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี  ดงันัน้กําลงัการผลิตท่ีเสนอขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคจนถงึปัจจบุนั เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 157.90 เมกะวตัต์  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ย่ืนขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

ประเทศไทย สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

โครงการ ขนาด 

(เมกะวตัต์) 

ท่ีตัง้โครงการ  

(ท่ีย่ืนขออนญุาต) 

เร่ิมจําหน่าย 

กระแสไฟฟ้า 

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จาํกัด “GCPG” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน) 

1 3.0  ตําบลบ้านกล้วย อําเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ มกราคม 2554 

4.4  ตําบลบ้านกล้วย อําเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ ตลุาคม 2554 

2 8.0  ตําบลศรีจฬุา อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก มิถนุายน 2556 

3 8.0  ตําบลสามแยก อําเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ์ มีนาคม 2556 

4 4.5  ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร มีนาคม 2556 

5 3.0  ตําบลซบัสมอทอด อําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์  พฤษภาคม 2556 

 30.9 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 51 = 15.759 เมกะวัตต์   

บริษัท จ-ีพาวเวอร์ ซอร์ซ จาํกัด “GPS” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน) 

6 6.5 ตําบลตาขีด อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ มีนาคม 2555 

7 6.5 ตําลบตาสงั อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ มีนาคม 2555 

8 6.5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาท มีนาคม 2555 

9 6.5 ตําบลซบัสมอทอด อําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ กมุภาพนัธ์ 2556 

 26.0 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 40 = 10.4 เมกะวัตต์   

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จาํกัด  “NKP” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) 

10 1.0 ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ พฤศจิกายน 2556 

 1.0 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 99.99 = 1.0 เมกะวัตต์   

บริษัท รางเงนิ โซลูช่ัน จาํกัด “RNS” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 67 ของทุนจดทะเบียน) 

11 8.0 ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบรีุ ธนัวาคม 2558 

12 8.0 ตําบลหลมุรัง อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ ธนัวาคม 2558 

13 8.0 ตําบลพงัตรุ อําเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรีุ พฤศจิกายน 2558 

14 8.0 ตําบลยางนํา้กลดัใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ ธนัวาคม 2558 

15 8.0 ตําบลหนองชมุพล อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เมษายน 2559 

16 8.0 ตําบลกลดัหลวง อําเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ ธนัวาคม 2558 

17 8.0 ตําบลอ่างทอง อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ธนัวาคม 2558 

18 8.0 ตําบลอ่างทอง อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ธนัวาคม 2558 

19 8.0 ตําบลอ่างทอง อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ธนัวาคม 2558 

20 7.0 ตําบลทุง่กว๋าว อําเภอเมืองปาน จงัหวดัลําปาง ธนัวาคม 2558 

21 8.0 ตําบลเตาปนู อําเภอสอง จงัหวดัแพร่ เมษายน 2559 

 87.0 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 67 = 58.29 เมกะวัตต์   

บริษัท บีเอ็มพ ีโซล่าร์ จาํกัด “BMP” (1) (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) 

22 8.0 ตําบลทา่เกวียน อําเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว เมษายน 2559 

 8.0 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 99.99 = 8.0 เมกะวัตต์   

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จาํกัด “ECO” (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน) 

23 5.0 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ธนัวาคม 2559 

 5.0 เป็นสัดส่วนของ GUNKUL ร้อยละ 51 = 2.55 เมกะวัตต์   

รวม 157.9 รวมเป็นสัดส่วนของ GUNKUL ทัง้หมด = 96.0 เมกะวัตต์  



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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(1) บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จํากัด เป็นหุ้นบุริมสิทธิจํานวน 48,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 48.98 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 98,000 

หุ้น โดยมีสิทธิได้รับปันผลจากการดําเนินงานและสทิธิในการออกเสียงในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และจะเข้าถือหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้หลงัจากท่ีบริษัทดงักลา่วได้มี

การจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ไปแล้ว 3 ปี โดยจะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นเพ่ิมขึน้จาก ร้อยละ 48.98 เป็น ร้อยละ 99.99 ตามลําดบั ในเดือนเมษายน ปี 2562 

 
ทัง้นี ้โครงการของบริษัท GCPG, GPS NK, ECO และ RNS โครงการเตาปนู ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุน

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand “BOI”) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้     

นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ และภายหลงั

จากระยะเวลา 8 ปี ดงักลา่ว กิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็น

ระยะเวลา 5 ปี โดยสรุปอตัราภาษีท่ีต้องชําระได้ดงันี ้ 

ปี 
อตัราภาษี 

ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีต้องชําระ 

ปีท่ี 1 - ปีท่ี 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ปีท่ี 9 - ปีท่ี 13 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 

ตัง้แต ่ปีท่ี 13 ขึน้ไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

สําหรับโครงการ BMP และโครงการอ่ืน ๆ ของ RNS  ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจาก BOI โดยได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ โดย

สรุปอตัราภาษีท่ีจะต้องชําระได้ดงันี ้

ปี 
อตัราภาษี 

ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีต้องชําระ 

ปีท่ี 1 - ปีท่ี 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่ปีท่ี 8 ขึน้ไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีกลุม่บริษัทฯ ย่ืนขอขายไฟฟา้

ต่อ บริษัท โทโฮค ุอิเล็กทริค พาวเวอร์ จํากดั (“Tohoku Electric Power Co.,Inc” หรือ “Tohoku Electric”) ท่ีอตัรารับ

ซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ท่ีราคา 36.00 เยนต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง บริษัท เทปโก้ เอเนอร์จี พาร์ทเนอร์ (“TEPCO 

Energy Parner” หรือ “TEPCO EP”) ท่ีอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ท่ีราคา 36.00 เยนต่อกิโลวัตต์

ชัว่โมง ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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โครงการ 

ขนาด 

(เมกะวตัต์) 

ท่ีตัง้โครงการ  

(ท่ีย่ืนขออนญุาต) 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff 

(FiT) 

วนัท่ีเร่ิมจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชิงพาณิช์ 

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

1 31.75 เมืองเซนได จงัหวดัมิยากิ 36 เยนต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2561 

บริษัท คิมติสึ เมกะ โซลาร์ จาํกัด (“Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha”) (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00) 

2 33.50 เมืองคิมิตส ึจงัหวดัชิบะ 36 เยนต่อกิโลวตัต์ต่อชัว่โมง ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 

รวม 65..25    

 

ในส่วนของประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จํานวน 1 โครงการ 

โดยได้ย่ืนขอขายไฟฟ้าต่อ Tenaga Nasional Berhad (TNB) ซึ่งเป็นการไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย ในอัตรารับซือ้

ไฟฟา้แบบ Feed-in-Tariff (FiT) ท่ีราคา 0.38 ริงกิตตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง สรุปได้ดงันี ้

  

โครงการ 

ขนาด 

(เมกะวตัต์) 

ท่ีตัง้โครงการ  

(ท่ีย่ืนขออนญุาต) 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff 

(FiT) 

วนัท่ีเร่ิมจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

Kenyir Gunkul Solar SDN BHD (เป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียน) 

1 29.99 Paka, Terengganu 0.38 ริงกิตตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง ธนัวาคม 2563 

รวม 29.99    

 

และในส่วนของประเทศเวียดนาม บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน                

4 โครงการ ทําสัญญาขายไฟฟ้าในอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT)กับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam 

Electricity, EVN) โดยบริษัท Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company และ บริษัท Tri Viet Tay Ninh 

Joint Stock Company ทําสญัญาท่ีราคา 0.0935 ยเูอสดอลล่าร์ต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง ในขณะท่ี บริษัท Doan Son Thuy 

Investment Joint Stock Company และ บริษัท Tan Chau Energy Joint Stock Company ทําสญัญาท่ีราคา 0.0709 

ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง สรุปได้ดงันี ้

  

โครงการ 

ขนาด 

(เมกะวตัต์) 

ท่ีตัง้โครงการ  

(ท่ีย่ืนขออนญุาต) 

อตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff 

(FiT) 

วนัท่ีเร่ิมจําหน่าย 

ไฟฟ้าเชิงพาณิช์ 

บริษัท Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00) 

1 30 จงัหวดั Tay Ninh 0.0935 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 

บริษัท Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00) 

2 30 จงัหวดั Tay Ninh 0.0935 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 

บริษัท Tan Chau Energy Joint Stock Company (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00) 

3 50 จงัหวดั Tay Ninh 0.0709 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 

บริษัท Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company (ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.00) 

4 50 จงัหวดั Hue 0.0709 ยเูอสดอลลา่ร์ตอ่กิโลวตัต์ชัว่โมง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 

รวม 160    

 

3.2 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพ่ือจาํหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

ตาม ท่ีคณะ รัฐมนต รี  (ครม . )  มีประชุม เ ม่ือวัน ท่ี  13 สิ งหาคม 2556 ไ ด้ มีม ติ รับทราบมติของ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการรับซือ้

ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกําลงัการ

ผลติติดตัง้ของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จําแนกเป็น 100 MWp สําหรับอาคารประเภท



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บ้านอยู่อาศยั และอีก 100 MWp สําหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทัง้นี ้ให้มีการเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

เข้าสูร่ะบบโครงข่ายไฟฟา้ภายในปี 2556 ด้วยอตัราการรับซือ้แบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนบัสนนุ 25 ปี  

ภายใต้โครงการฯ ดงักล่าว บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ได้มีการร่วมลงทนุในโครงการต่าง ๆ 

หลายจงัหวดัทัว่ประเทศ พร้อมกนันีเ้อง บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั จึงได้ถกูจดัตัง้ขึน้เพ่ือรองรับงาน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยมีรายละเอียดการร่วมลงทนุ พร้อม

ดําเนินการก่อสร้างโครงการ แบง่ตามเขตความรับผิดชอบของการไฟฟา้ ดงันี ้

 

โครงการพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลังคากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ลําดบั ช่ือบริษัทย่ืนขอขายไฟฟ้า ขนาดกําลงัติดตัง้ 

(kWp) 

ประเภทการดําเนินธรุกิจ 

1 บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จํากดั 538.56 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 

2 บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จํากดั 997.56 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.01 

3 บริษัท กรีน ไลน์ เอนเนอจี จํากดั 997.56 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

รวม 2,533.68   

 

โครงการพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนหลังคากับการไฟฟ้านครหลวง 

ลําดบั ช่ือบริษัทย่ืนขอขายไฟ ขนาดกําลงัติดตัง้ 

(kWp) 

ประเภทกํารดําเนินธรุกิจ 

4 บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จํากดั 636.48 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.01 

5 บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จํากดั 832.32 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.01 

6 บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จํากดั 832.32 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 25.01 

7 บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี โซไซตี ้จํากดั 499.20 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 

8 บริษัท สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี จํากดั 873.60 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 

9 บริษัท ที เอส พาวเวอร์ เอ็นเนอจี จํากดั 416.16 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

10 บริษัท ที เอส พาวเวอร์ เอ็นเนอจี จํากดั 997.56 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

11 บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั 241.92 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 

12 บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั 22.40 บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 

13 บริษัท มนต์ อาร์เอ็ม จํากดั 948.48 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

รวม 6,300.44  

 

3.3 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลังคา (Solar PV Rooftop) เพ่ือใช้ภายในธุรกิจตนเอง      

(Self Consumption)  

  เม่ือปี 2560 ทาง BOI ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุท่ี 9/2560 เร่ืองมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือการประหยัด

พลงังานและการใช้พลงังานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ ได้รับการส่งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ รวมทัง้ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ

เคร่ืองจกัร ส่งผลให้ภาคอตุสาหกรรม เกิดการต่ืนตวัและสมคัรเข้าร่วมโครงการดงักล่าวจํานวนมาก นอกจากนี ้กลุ่ม

อาคารพาณิชย์ และกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมก็มีความสนใจติดตัง้โซลาร์

เซลล์ด้วยเช่นกัน โดยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพ่ือใช้เองภายในหน่วยงานหรือองค์กรตนเอง (Self 
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Consumption) บริษัทฯ ตระหนกัถึงทิศทางการลงทนุในกลุม่ธุรกิจ ซึง่มีศกัยภาพจํานวนมากและไม่ได้ผกูมดัว่าจะต้อง

มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ตดัสินใจรุกกลุ่มธุรกิจการติดตัง้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

หลงัคาในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถึงกลุ่มอาคารพาณิชย์ กลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศยั กลุ่มองค์กรและหน่วยงานของรัฐ และ

กลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีการใช้ไฟฟา้ในปริมาณมาก นอกจากนีใ้นลกูค้าบางกลุม่มีท่ีดินท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ก็สามารถนําท่ีดิน

ดงักล่าวมาทําโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบตัง้บนพืน้ดินเพ่ือใช้เองภายในองค์กรได้เช่นกัน ปัจจุบนั บริษัทฯ ได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าจํานวนมาก ท่ีเลือกให้บริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินโครงการดังกล่าวให้ ซึ่งมีทัง้ลูกค้าท่ีเป็นกลุ่ม        

การไฟฟ้า อุตสาหกรรมโรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพิมพ์ บริษัทเอกชน และ โรงพยาบาล เป็นต้น โดยรวมจํานวน           

ขนาดกําลงัติดตัง้ท่ีบริษัทฯ ให้การบริการมีถงึ 99,998.64 kWp   

 

    

 

        

 

 

 

 

 

  ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมานัน้ บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงการเติบโตของตลาด 

Residential Solar Rooftop ท่ีมีความต้องการสงูขึน้ ทําให้ บริษัทกนักุล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ได้ก่อตัง้บริษัท

น้องใหม่ภายใต้แบรนด์ GRoof เพ่ือมาทําตลาด Residential Solar Rooftop โดยเฉพาะ โดยมี Package ให้ผู้ สนใจ

เลือกติดตัง้ตัง้แต ่2 กิโลวตัต์ขึน้ไป มีทัง้แบบ On-grid และแบบ Hybrid ท่ีติดตัง้ระบบ battery ให้ผู้ ท่ีสนใจท่ีจะประหยดั

พลงังานหรือต้องการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอาคารบ้านเรือน และด้วยมลูค่าการลงทนุในระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีลดลงและความเข้าใจในระบบ Solar Rooftop ท่ีเพิ่มเติมขึน้ทําให้บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากดั (มหาชน) เลง็เหน็วา่ตลาด Residential Solar Rooftop เป็นตลาดท่ีดีมีโอกาสเติบโตสงู 

 

3.4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนนํา้ (Solar Floating) 

  บริษัทฯ ได้ศึกษาการนําแผงโซลาร์เซลล์ไปติดตัง้อยู่บนผืนนํา้ จนสามารถนํามาเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ในการ

ติดตัง้โซลาร์เซลล์นอกเหนือจากติดตัง้บนพืน้ดินและหลงัคา ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีหลายชนิดท่ีสามารถนําแผงโซลาร์

เซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าไปตัง้ให้ลอยอยู่บนผืนนํา้ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบผลิตกระแสไฟฟ้า แหล่งนํา้ท่ี

เหมาะสมควรจะเป็นอ่างเก็บนํา้ เข่ือน หรือบ่อเก็บนํา้ทัว่ไป ทุ่นลอยสามารถทนต่อการเปล่ียนแปลงของระดบันํา้และ

แรงลมได้ตามชนิดของทุ่นท่ีนํามาใช้ ประโยชน์ของระบบผลิตพลงังานไฟฟา้บนนํา้ยงัสามารถช่วยลดการระเหยของนํา้

ได้ ซึ่งเหมาะกบับ่อเก็บนํา้ท่ีต้องการกกัเก็บนํา้ให้ได้ตลอดทัง้ปี และการระเหยของนํา้ยงัช่วยลดอณุหภูมิใต้แผงโซลาร์

เซลล์ ทําให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ดีขึน้ด้วย เป็นการนําพืน้ท่ีเหนือแหล่งนํา้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

และลดการใช้ท่ีดินท่ีสามารถนํามาพฒันาอยา่งอ่ืนได้อีกทางหนึง่ 
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  ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ดําเนินโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนนํา้แล้ว จํานวน 2 โครงการ ได้แก่  

 

โครงการพลังงานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนนํา้ 

ลําดบั กลุม่ธรุกิจท่ีเข้าร่วมโครงการ ขนาดกําลงัติดตัง้ 

(kWp) 

ประเภทการดําเนินธรุกิจ 

1  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข่ือนสิรินธร 256.00 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

2 บริษัท ปราจีนบรีุกล๊าส อินดสัทรี จํากดั 696.80 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

รวม 952.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนนํา้ เข่ือนสริินธร ขนาด 256 กิโลวตัต์ 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

36 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

ภาพแสดงโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนนํา้ บริษัท ปราจีนบรีุกล๊าส อินดสัทรี จํากดั 

ขนาด 696.80 กิโลวตัต์ 

 

3.5 ไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Farm) 

 

แม้วา่ประเทศไทยอยูใ่กล้เขตเส้นศนูย์สตูร 

 ทําให้ความเร็วลมเฉล่ียอยูใ่นระดบัต่ําจนถงึปานกลาง  

แตเ่น่ืองจากเป็นแหลง่พลงังานธรรมชาติจงึไมมี่ต้นทนุ 

ทางด้านพลงังาน ประเทศไทยจงึยงัคงให้ความสําคญั 

กบัการพฒันาพลงังานลม โดยการสํารวจหาแหลง่ 

พลงังานลมท่ีมีศกัยภาพ อีกทัง้ทําการวิจยัและพฒันา 

กงัหนัลมความเร็วต่ําให้เหมาะกบัศกัยภาพลมของประเทศ 

และสง่เสริมการใช้กงัหนัลมประสทิธิภาพสงูจากทัง้ใน 

และต่างประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 1 (ตลุาคม 2563) ได้กําหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานลมใหมจํ่านวน 1,485 เมกะวตัต์ รับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานลมเร็วขึน้ จากเดิมเร่ิมรับซือ้ปี 2577 เป็นปี 2565 โดย

ในช่วงปี 2565-2567 ปีละ 90 เมกะวตัต์ 

       ด้วยนโยบายของรัฐท่ีสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน ควบคู่กบัยทุธศาสตร์การเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ทําให้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งท่ีร่วมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้พฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานลม โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม     

ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ย่ืนขอขายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

สามารถสรุปได้ดงันี ้

โครงการ ขนาด 

(เมกะวตัต์) 

ท่ีตัง้โครงการ  

(ท่ีย่ืนขออนญุาต) 

กําหนดจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

บริษัท พฒันาพลังงานลม จาํกัด “WED” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน) 

1 2.0  ตําบลห้วยบง อําเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา มีนาคม 2559 

8.0  ตําบลห้วยบง อําเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา มีนาคม 2559 

2 50.0  ตําบลห้วยบง อําเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา ธนัวาคม 2559 
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โครงการ ขนาด 

(เมกะวตัต์) 

ท่ีตัง้โครงการ  

(ท่ีย่ืนขออนญุาต) 

กําหนดจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

 60.0   

บริษัท กรีโนเวช่ัน เพาเวอร์ “GNP” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถอืหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน)  

3 60.0  ตําบลห้วยบง อําเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา มีนาคม 2561 

 60.0   

บริษัท โคราชวินด์ เอน็เนอร์ยี จาํกัด “KWE” (เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีน)  

4 50.0 ตําบลหนองนํา้ใส อําเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสีมา มิถนุายน 2561 

 50.0   

รวม 170   

 

ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวข้างต้น ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุจาก BOI โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้และภายหลงัจากระยะเวลา     

8 ปี ดงักล่าว กิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

ซึง่อตัราภาษีท่ีจะต้องชําระจะเป็นดงันี ้

ปี 
อตัราภาษี 

ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีต้อง

ชําระ 

ปีท่ี 1- ปีท่ี 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ปีท่ี 9- ปีท่ี 13 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 

ตัง้แต ่ปีท่ี 13 ขึน้ไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
 

3.6 โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถงึการจัดหาวัตถุดบิสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีความสําคัญแห่งหนึ่งของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางด้านเกษตรกรรม ทัง้ยงัมีสภาพภมิูอากาศท่ีเหมาะสม รวมถึงความ

อุดมสมบูรณ์ของผืนดิน ท่ีเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่นํา้ ยกตวัอย่างเช่น ภาคกลาง มีการทํานามากกว่า 50% ของพืน้ท่ี

ทัง้หมด เป็นต้น ซึ่งผลพลอยได้จากการทําเกษตรกรรมก็คือ เศษวสัดุท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดงันัน้ การนําเศษวสัดทุาง

การเกษตรเหลา่นัน้กลบัมาทําให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร จงึสามารถนําเศษวสัดเุหลา่นัน้มาใช้เป็น

เชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ นอกจากนีปั้จจุบนัรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้กบัประเทศ 20% จึงมีแผนการ

ส่งเสริมปลกูป่าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็เล็งเห็นถึงการดําเนินธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งต้องมีการ

จดัหาวตัถดิุบท่ีมีความแน่นอนตลอดอายขุองโครงการ จึงส่งเสริมให้มีการปลกูไม้โตเร็วเพ่ือเป็นเชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้า    

ชีวมวล ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ปลกู ดูแล และเก็บเก่ียว มาจําหน่ายให้กับบริษัทฯ ซึ่ง

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีมั่นคงมากขึน้ รวมทัง้ยังเป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวตามนโยบายของ

รัฐบาลได้อีกทางหนึง่ 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการปลกูไม้โตเร็วอย่างยัง่ยืนในพืน้ท่ีดินท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ต่ํา เพ่ือพฒันาให้ท่ีดินท่ีมีความ

อดุมสมบรูณ์ต่ํา ไม่สามารถเพาะปลกูพืชไร่ได้ ให้หนัมาปลกูพืชประเภทไม้โตเร็วแทน ซึ่งมีความสามารถเติบโตในดิน   
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ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําได้ รวมทัง้ไม้โตเร็วดงักล่าวยงัมีคณุสมบติัช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอดุมสมบูรณ์

มากขึน้ได้ด้วย 

 เป้าหมายรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผน PDP2018 (ปี 2558-2579) มีความต้องการ

ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ชีวมวลประมาณ 5,570 เมกะวตัต์ แต ่ณ ปัจจบุนั มีโรงไฟฟา้ชีวมวลท่ีติดตัง้และเดินเคร่ืองแล้วเพียง 

2,690 เมกะวตัต์ ซึง่จําหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าเพียง 1,515 เมกะวตัต์ของกําลงัติดตัง้ทัง้หมด ดงันัน้บริษัทฯ จึงเลง็เห็นถึง

โอกาสการดําเนินธรุกิจท่ีสามารตอ่ยอดให้กบับริษัทฯ ตอ่ไปได้  

 

4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Engineering Procurement and Construction) 

4.1 ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Energy Power Plant Construction) 

 

 จากนโยบายการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน กอปรกบักลุม่บริษัทฯ ซึง่ทําธุรกิจผลิต40ไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน อีกทัง้กลุ่มบริษัทฯ ยงัเป็นผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ 40ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้านวิศวกรรม จึงทําให้

บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสูธุ่รกิจก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน อยา่งครบวงจร 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพฒันาและลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานทดแทน ซึ่งปัจจุบนั

หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการสง่เสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนเพิ่มมากขึน้เพ่ือเป็นการลดภาวะโลกร้อน  อีกทัง้ ปัจจบุนัการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในประเทศไทยนัน้ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น และจะเติบโตอีกมากในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้

ดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอ่ืนๆ รวมทัง้ท่ีดําเนินการเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วและอยู่

ระหวา่งก่อสร้าง รวมจํานวนถงึ 372.06 เมกะวตัต์   

 4.2 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  ระบบสายส่ง  ระบบไฟฟ้าลงดิน  (Construction of Electricity Station, 

Transmission System and Underground System) 

บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“GPD”) และ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั 

(“FEC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทถือหุ้นใน GPD ในสดัส่วนร้อยละ 

99.99 และ GPD ถือหุ้นใน FEC สดัส่วนร้อยละ 99.99 ทัง้สองบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า โดย 

GPD และ FEC ให้บริการแสดงได้ตามกรอบเส้นประตามแผนภาพด้านล่างนี ้ทัง้นี ้GPD ยงัเน้นการรรับงานก่อสร้าง

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) เพ่ือใช้ภายในธุรกิจของลกูค้า 
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โครงสร้างระบบสายสง่และระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

  ในปี 2562 บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บน

หลังคา (Solar PV Rooftop) ให้กับลูกค้าในภาคเอกชนเป็นจํานวนทัง้สิน้ 66 โครงการ และ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ค          

ทริคอล คอนโทรล จํากัด ได้ก่อสร้างสายส่ง (Transmission Line) สถานีไฟฟ้า (Sub-Station) และงานระบบไฟฟ้า      

ลงดิน ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคและการไฟฟา้นครหลวง รวม 13 โครงการ  

 4.3 จัดหา และให้บริการ ตดิตัง้สายเคเบลิใต้นํา้ตลอดจนอุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องสายเคเบลิใต้นํา้ทุกชนิด 

เน่ืองด้วยนโยบายของภาครัฐ และการไฟฟา้สว่นภมิูภาคมีแผนงานดําเนินการโครงการต่างๆให้มีการกระจาย

ความเจริญไปสู่ภมิูภาค ให้มีความเป็นอยู่และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยในส่วนของการพฒันาระบบไฟฟ้าบนพืน้ท่ีเกาะ

ต่างๆ ท่ีมีราษฎรอาศัยอยู่จํานวน 61 เกาะ และมีกระแสไฟฟ้าใช้แล้ว โดยติดตัง้โรงจักรไฟฟ้าดีเซล จํานวน 5 เกาะ 

เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่ โดยวิธีปักเสาพาดสายจํานวน 13 เกาะ เช่ือมโยงด้วยสายเคเบิลใต้นํ้า จํานวน 

23 เกาะ เพราะการให้บริการกระแสไฟฟ้าบางเกาะยงัมีปัญหา เร่ืองความไม่เพียงพอ กฟภ. จึงมีความตระหนกัในการ

พฒันาระบบไฟฟา้ เพ่ือให้พืน้ท่ีทัว่ประเทศมีระบบไฟฟา้ใช้อยา่งเพียงพอ  

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํา้ เป็นโครงการหนึง่ท่ีหน่วยงานดําเนินการเพ่ือทดแทนและเพิ่มความสามารถ

ในการจ่ายไฟไปยงัเกาะต่างๆ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขดัข้องของระบบจ่ายไฟบนเกาะ และเพ่ือพฒันา

ระบบไฟฟ้าเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ อีกทัง้เพ่ือเพิ่มความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้า และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ี

เพิ่มขึน้ของเกาะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั ท่ีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจค่อนข้างสงู ซึ่งปัจจุบนัทาง

บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วไป2โครงการ คือโครงการซอ่มบํารุงเคเบิลใต้นํา้ระบบ 22 เควี เกาะสีชงั จ.ชลบรีุ 

และ โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํา้ 33 เควี ไปยงัเกาะพระทอง จ.พงังา  
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ปัจจบุนัทางบริษัทฯ ยงัมีโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้นํา้อีกจํานวน 2 โครงการ ท่ีอยู่ในช่วงการพิจารณาผลการ

ประมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้า 115 เควี เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ 

โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้า 33 เควี เกาะปันหยี จ.พงังา 

4.4 รับออกแบบ จัดหา และให้บริการตดิตัง้ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า

อัจฉริยะเก่ียวข้อง 

  เน่ืองด้วยนโยบายของภาครัฐ และแผนพฒันาโครงข่ายพลงังาน ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมฉบบัท่ี 11 ท่ีเน้นสร้างความมัน่คงด้านพลงังาน ควบคู่กับยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Green Growth) ทําให้บริษัทฯ ได้ชนะการประมลูและมีสว่นร่วมในการพฒันาโครงการพฒันาระบบไฟฟา้

แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (microgrid) ท่ี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค มลูค่างาน 

132.90 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วนั ซึ่งโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการต่อยอดธุรกิจพลงังานทดแทนของ    

บริษัทฯ ในเร่ืองของการบริหารจดัการพลงังานทดแทนให้เหมาะสม อีกทัง้เป็นโครงการนําร่องโครงการแรกของประเทศ

ไทยอีกด้วย 

 
 

ภาพแสดงผงัระบบควบคมุไฟฟ้าอจัฉริยะโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (microgrid) 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
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ภาพแสดงอปุกรณ์คมุระบบไฟฟ้าอจัฉริยะ (Mirogrid controller)โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (microgrid) 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

 

 
 

ภาพแสดงอาคารควบคมุระบบไฟฟ้าอจัฉริยะโครงการพฒันา

ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (microgrid) 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

ภาพแสดงอปุกรณ์กกัเก็บพลงังาน (Battery Energy Storage 

system) ขนาด 3MW/2.2 MWh โครงการพฒันาระบบไฟฟ้า

แบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (microgrid) ท่ี อ.แม่สะเรียง 

จ.แม่ฮ่องสอน ของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
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5. ธุรกิจการให้บริการบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าภายนอก 

และกลุม่พนัธมิตร มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ดแูลบํารุงรักษา

โรงไฟฟา้ (Operation and Maintenance Agreement) 

ภายหลงัการก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เสร็จสิน้ ซึง่

การดแูลดงักลา่วจะเป็นการควบคมุการเดินเคร่ืองการผลติและ

ดแูลประสทิธิภาพในการจําหน่ายไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคาและพืน้ดิน โดยปัจจบุนับริษัทฯ 

ได้ให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟา้จํานวน 35 บริษัท 56 โครงการ รวมทัง้สิน้ 206.44 เมกะวตัต์  

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบในทุกๆ 

อุตสาหกรรม ดังนัน้บริษัทฯ จึงจัดตัง้แผนกนวัตกรรม (Innovation Department) ขึน้ภายใต้แบรนด์ท่ีมีช่ือว่า Gunkul 

Spectrum ซึง่แผนกนวตักรรมดงักลา่วก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือเป็น Trend Setter ด้านพลงังาน และ เพ่ือนําเอาเทคโนโลยีตา่งๆ มา

ประยกุต์ใช้ตอ่ยอดให้กบัธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อาทิเช่น ธุรกิจด้านอปุกรณ์ไฟฟา้ และ ธุรกิจด้านพลงังานทดแทน 

 

6. ธุรกจิการพฒันานวัตกรรมและแพลตฟอร์มดจิทิลัด้านพลังงาน 

6.1  เก่ียวกับ GUNKUL SPECTRUM (กันกุล เสปกตรัม) 

 

 

นอกจากการพฒันาตอ่ยอดธรุกิจเดิม Gunkul Specturm ยงั

มีโครงการด้านนวตักรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสหกรรมพลงังาน

อาทิเช่น การพัฒนาระบบการซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-

Peer (P2P Energy Trading Platform) ระบบตรวจสอบแผง

โซลาร์เซลล์โดยอากาศยานไร้คนขบั และ รถมอเตอร์ไฟฟ้า 

ซึ่งโครงการ P2P Energy Trading Platform นัน้บริษัทฯ ได้

เข้าร่วมโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกํากบักิจการ

พลังงานเพ่ือทดสอบ P2PEnergy Trading Platfrom แบบ

ข้ามโครงข่ายไฟฟ้า และ ยังมีความร่วมมือกับทาง 

มหาวิทยาลัย นเรศวร ในการทดสอบและพัฒนาระบบ
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เปิดตัวเม่ือ 3 กันยายน 2563 GUNKUL SPECTRUM (กันกุล เสปกตรัม) เป็นหน่วยธุรกิจนวัตกรรมด้าน

พลงังานจดัตัง้ขึน้เพ่ือสร้างธุรกิจดิจิทลัด้านพลงังานรูปแบบใหม ่พร้อมพนัธกิจหลกัในการสร้างสรรค์แหลง่พลงังานแห่ง

อนาคตท่ีไม่ตายตวัเพ่ือ อนาคตท่ีดีขึน้สําหรับคนไทยทกุคน  และก้าวขึน้เป็นผู้สร้างเทรนด์พลงังานรายแรกของประเทศ 

เพ่ือเป็นสะพานเช่ือมพาทกุคนก้าวข้ามสูชี่วิตท่ีดีกวา่  

ธุรกิจรูปแบบใหม่ภายใต้หน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM จะเปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมและขยายฐาน

ลกูค้า จากเดิมท่ีบริษัทฯ เน้นทําธุรกิจในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) และ B2G (Business-to-Government) 

เป็นหลกั ขยายเพิ่มเข้าสู่ตลาด B2C (Business-to-Consumer) หรือตลาดผู้ ใช้ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของ

อุตสาหกรรมพลังงานท่ีกําลังเร่ิมค่อยปรับเปล่ียนจากระบบรวมศูนย์กลาง (Centralized) เป็นระบบกระจายศูนย์ 

(Decentralized) GUNKUL SPECTRUM มีหน้าท่ีในการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีนวตักรรมด้านพลงังาน 

และนํานวตักรรมท่ีดีเหมาะสมมาให้คนไทยได้รู้จกั ได้ใช้ประโยชน์ บริษัทฯ จะขยบัจากบทบาทผู้ ให้บริการเป็นผู้สร้าง

นวตักรรมด้านพลงังาน 

หลักการพัฒนาของ GUNKUL SPECTRUM แบ่งออกเป็น 3 แกน คือ  

1. Performance Enhancement เป็นการนํานวตักรรมมาเพิ่มประสทิธิภาพการทํางานขององค์กร 

2. Market Expansion การขยายธุรกิจพลงังานไปในตลาดท่ีกว้างขึน้เช่น ธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทลั 

3. Leader in Energy Innovation เป็นผู้ นําด้านนวตักรรมในธุรกิจพลงังาน เป็น Thailand’s Trend Setter 

โดยมีเป้าหมายในการร่วมศึกษาเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทในแขนงอุตสาหกรรมอ่ืนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์

นวตักรรม (Product Innovation) ท่ีสามารถเป็นเคร่ืองมือในการเจาะตลาดใหม่ โดยการนํา  Blockchain, AI, Social 

Commerce, และ IOT มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวตักรรม โดย GUNKUL SPECTRUM  มุ่งเน้นการทํางานร่วมกบั

พันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความแข็งแกร่งและเป็นผู้ นําในหลายอุตสาหกรรม เช่น SCB10X , AIS และ SGtech (จาก

มหาวิทยาลยันเรศวร) 

6.2  โครงการที่พัฒนาเพื่อเตรียมเปิดตวัเชิงพาณิชย์  

หลงัจากการคดัเลือก โครงการท่ีน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM  จะทํา

การวางแผนธุรกิจอย่างละเอียด ศึกษาตลาด แผนธุรกิจ จัดตัง้ทีมทํางาน พัฒนาระบบ และให้บริการจริงแก่ลูกค้า 

ยกตวัอยา่งเช่น 

6.2.1  VOLT ENERGY MARKETPLACE 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นอีกวิธีท่ีจะขยายตลาดเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และสามารถสร้าง Unfair 

Advantage ให้บริษัทฯ ได้ในยุคท่ีการซือ้ขายของออนไลน์ท่ีเติบโตขึน้เร่ือยๆ VOLT ENERGY MARKETPLACE เป็น

แพลตฟอร์มรวบรวมผู้ ติดตัง้โซล่าร์รูฟท๊อปมืออาชีพท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศไทย ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์และให้บริการจบัคู่

กบัลกูค้าท่ีสนใจอยากติดตัง้ระบบโซลาร์รูฟท๊อปอยา่งทัว่ถงึ และทําให้เร่ืองการติดตัง้ระบบโซลาร์จากเร่ืองท่ียุง่ยากเป็น

เร่ืองท่ีง่าย สะดวก และปลอดภยั แพลตฟอร์ม VOLT มุง่เน้นทําตลาดโซลาร์รูฟเพ่ือให้บริการแก่บ้านเรือนไปจนถึง SME 

ท่ีมีขนาดระบบตัง้ 3 กิโลวตัต์ ไปจนถงึ 100 กิโลวตัต์ หรือผู้ใช้ไฟท่ีมีคา่ไฟฟา้รายเดือน ตัง้แต ่3,000 บาทตอ่เดือนท่ีมีอยู่

ทัว่ประเทศ  
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การให้บริการของแพลตฟอร์ม VOLT จะครอบคลมุ 

(1) คํานวณการใช้ไฟฟา้ของลกูค้าและแนะนําโซลา่ร์รูฟท๊อปท่ีเหมาะสมให้ในเบือ้งต้น  

(2) เปรียบเทียบผู้ให้บริการในพืน้ท่ีในทกุรายละเอียด (เช่น เทียบ ราคา คณุภาพสนิค้า การรับประกนั) 

(3) ประสานงานเป็นตวักลางในการชําระเงิน (Secured payment) 

(4) มีบริการตรวจสอบคณุภาพการติดตัง้  

       
รูปแบบการให้บริการของ Volt Emarketplace 

การบริการของแพลตฟอร์ม VOLT ไมไ่ด้มุง่เน้นการให้บริการแก่ลกูค้าผู้ ซือ้ระบบโซลาร์เทา่นัน้ แตร่วมถงึให้บริการอยา่ง

เป็นธรรมแก่ผู้ ติดตัง้โซลาร์รูฟ (Installer/EPC contractor) ให้ได้รับความสะดวกสะบายในการทํางานด้วย เช่น  

(1) เพิ่มชอ่งทางการขายและทําการตลาดในส่ือออนไลน์  

(2) ลดต้นทนุให้แก่ผู้ ติดตัง้โซลาร์รูฟด้วยการลดขัน้ตอนและสนบัสนนุผู้ ติดตัง้ในเร่ืองการขายและการตลาด  

(3) ประสานงานตอบข้อสงสยัให้กบัลกูค้า  

(4) รับชําระเงินคา่บริการลดความเส่ียงให้ผู้ ติดตัง้โซลาร์รูฟท๊อป 
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ภาพขัน้ตอนการให้บริการ ของ Volt แก่ผู้ ติดตัง้โซลาร์ 

 

6.2.2  แพลตฟอร์มการขายสนิค้าราคาส่ง GodungFaifaa.com 

GUNKUL SPECTRUM  ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กับ  SCB10X เ พ่ื อ พัฒ น า  Marketplace ท่ี ช่ื อ ว่ า  “โ ก ดั ง ไ ฟ ฟ้ า ” 

(www.GodungFaifaa.com) ในรูปแบบ Marketplace ครบวงจร เช่ือมโยงผู้ ซือ้อุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่น ร้านค้าอุปกรณ์

ไฟฟ้า และผู้ รับเหมา) ได้เจอกบัผู้ผลิตอปุกรณ์ทัง้ในและต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย  สร้างระบบขนสง่ ระบบชําระเงิน

ให้หลากหลาย และให้บริการแบบ end-to-end เพ่ือให้เกิด Eco system ท่ียั่งยืน ลดข้อจํากัดในขัน้ตอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดการซือ้ขายได้ทัว่ประเทศ  เป็นแพลตฟอร์ม Wholesale online platform ด้านอปุกรณ์ไฟฟ้าแห่ง

แรกในเอเชีย 

แพลตฟอร์มโกดงัไฟฟา้ มีการวางกลยทุธหลกั ไว้ 4 หลกัการคือ  

(1) Best Price Offer  

(2) Real Time Process 

(3) After Sale Service and Warranty 

(4) Logistics Services (end-to-end) 

 

  ข้อดีของแพลตฟอร์ม ในมมุมองของผู้ขายคือ การช่วยบริหารจดัการความยุ่งยากท่ีผู้ขายรายใหญ่มกัประสบ

ปัญหาในการดําเนินธุรกิจกบัผู้ ซือ้รายย่อย เช่น การชีแ้จงรายละเอียดสินค้า การติดต่อสอบถามและการเจรจาเร่ือง

ราคา และ การออกเอกสารต่างๆ และในมมุของของผู้ ซือ้ คือการทําให้ผู้ ซือ้มัน่ใจ ว่าสินค้ามาจากผู้ผลิตหรือตวัแทน

อยา่งเป็นทางการ และได้ซือ้ผลติภณัฑ์ท่ีราคาใกล้เคียงกบัราคาจากโรงงาน หรือเป็นราคาท่ีถกูท่ีสดุท่ีหาได้ในท้องตลาด 

 

http://www.godungfaifaa.com/


 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

46 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 
ภาพแสดงแบนเนอร์ Godungfaifaa บนช่องทาง Social Media 

ปัจจบุนัแพลตฟอร์มอยูร่ะหวา่งดําเนินการพฒันา โดยมุง่หวงัท่ีจะเร่ิมเปิดตลาดในปี 2564 นี ้ซึง่ระหวา่งการ

ดําเนินการพฒันา ได้มีการทดสอบซือ้ขายเพ่ือทดสอบความต้องการของตลาดเป็นระยะๆ และเพิ่มจํานวนผู้ขายสินค้า

แบรนด์หลกัๆ จํานวนหลายย่ีห้อเพ่ือเตรียมนําสินค้าของตนเองขึน้วางขายในแพลตฟอร์ม จงึหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าจะ

ได้รับความนิยมและประสบความสําเร็จและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ 

 

6.2.3  Drone Thermal Scan  

ขัน้ตอนการดแูลบํารุงรักษาโรงงานไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ให้อยูใ่นสภาพดีอย่างสม่ําเสมอมีความสําคญั

อยา่งมากตอ่รายได้ของโรงไฟฟา้ เพราะช่วยให้ประสทิธิภาพการผลิตไฟฟา้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สามารถขายไฟได้มาก

ขึน้ และมีอายกุารใช้งานยาวนานขึน้  

 
ภาพเปรียบเทียบการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

GUNKUL SPECTRUM นําเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขบั (Drone) มาผนวกเข้ากบักล้องถ่ายความร้อน 

(Thermal Scan) มาประยกุต์ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Thermal Scan) 

เพ่ือตรวจหาแผงท่ีเกิดปัญหาฮอตสป็อต (Hot Spot) หรือตรวจจบัรูปแบบความเสียหายแบบอ่ืนๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

ค้นหาแผงท่ีผลติพลงังานไฟฟา้ได้ไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ โดยเคร่ืองมือ Drone Thermal Scan จะถ่ายภาพความร้อนของ
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แผงโซลาร์ และ สามารถนําไปวิเคราะห์ผลได้อย่างแมน่ยํา เป็นการตรวจค้นพบแผงโซลาร์ท่ีเร่ิมผิดปกติก่อนท่ีแผงจะ

เส่ือมสภาพมากจนกระทบการผลติไฟฟา้อยา่งมีนยัสําคญั 

 
ภาพเปรียบเทียบการทํางานของกล้องถ่ายความร้อนและการตรวจจบัแผงท่ีเกิดปัญหาได้อย่างแมน่ยํา 

 

ขัน้ตอนการทํางานของ Thermal Drone Image Processing 

(1)  สง่ยานไร้คนขบั (Thermal Drone) ติดกล้องท่ีถ่ายภาพความร้อนขึน้บินเหนือโซลาร์ฟาร์ม เพ่ือเก็บภาพ

ความร้อนของแผงโซลาร์ 

(2) เก็บภาพรายละเอียดและส่งไปประมวลผลภาพถ่าย (Image Processing) อย่างละเอียดโดยผนวกเข้า

กบั AI เพ่ือวิเคราะห์ตรวจหาแผงโซลาร์ท่ีเกิดความเสียหายเช่น Hot Spot และความเสียหายแบบอ่ืนๆ

รวมถงึคํานวนผลการผลติไฟฟา้ท่ีลดลงอยา่งแมน่ยํา 

(3) เก็บข้อมลูและรายงานประสทิธิภาพของโรงงานไฟฟา้พลงัแสงอาทิตย์  

(4) เม่ือทราบถึงตําแหน่งแผงโซล่าร์ท่ีเสียหายแล้วจะสามารถวางแผนการซ่อมบํารุง เปล่ียนแผงส่วนท่ี

เสียหายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

จากเดิมท่ีการตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์สามารถตรวจจบัได้ด้วยกล้องตรวจจบัอณุหภมิูชนิดมือถือ 

(hand-held termal camera) แต่มีข้อจํากัดท่ีสามารถทําได้ช้า ทําให้การตรวจสอบแผงโซลาร์ทุกแผ่นในรอบ 2-3 เดือน      

ทําได้ช้าหรือสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก การเปล่ียนแปลงระบบการตรวจสอบเป็น Thermal Drone Image 

Processing นีเ้ช่ือว่าจะช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบประสิทธิภาพแผงโซลาร์เซลล์       

ให้กบัธุรกิจ 

 

6.2.4  แพลตฟอร์มซือ้ขายไฟฟ้า Peer-to-peer  

โซลาร์รูฟในปัจจบุนัสามารถเข้าถึงภาคครัวเรือนได้เพิ่มมากขึน้ในทกุๆ ปี ประชาชนมีความต่ืนตวัมากขึน้ใน

เร่ืองพลงังานสะอาด แตอ่ยา่งไรก็ตาม โซลาร์เซลล์สามารถผลติไฟได้ในตอนกลางวนั หรือเฉพาะช่วงท่ีมีแสงแดดเทา่นัน้ 

และเม่ือผลิตไฟฟ้าแล้วก็จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลย ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในภายหลงัได้ หากไม่มีระบบกักเก็บพลังงาน 

ดงันัน้จึงมีพลงังานท่ีสญูเปล่าเกิดขึน้หากเจ้าของบ้านนัน้ๆ ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าท่ีผลิตได้ หนึ่งในทางเลือกของการลด
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ปัญหาการสญูเปลา่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานจากระบบโซลาร์เซลล์ คือการขายไฟสว่นเกินไปให้ผู้ ใช้ไฟท่ีมี

ความต้องการใช้ไฟฟา้ในขณะนัน้ ๆ  

GUNKUL SPECTRUM ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลงังาน (กกพ.) เพ่ือสร้างและทดสอบระบบซือ้ขายพลงังาน Peer to Peer (Peer to Peer energy trading) ระยะเวลา

ทดสอบ 18 เดือน เพ่ือรวมศกึษาและพฒันาระบบซือ้ขายพลงังานร่วมกบัภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามโครงสร้างการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มลกูค้าภาครัฐ กลุ่มลกูค้าภาคเอกชน และกลุ่มลกูค้า

ตา่งประเทศ ซึง่แตล่ะกลุม่มีโครงสร้างรายได้ดงันี ้  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งตามกลุ่มลูกค้า 

 

 

 

ประเภทรายได้

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและ

ระบบพลังงานทดแทน

1.1 การจัดหาเพื่อจําหน่าย 573.03      9.20       1,017.92   14.34     510.26      5.90       

1.2 การผลิตเพื่อจําหน่าย 771.93      12.39     508.58      7.16       985.62      11.40     

2. รายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

-  ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2,929.75   47.02     4,504.40   63.46     4,093.35   47.33     

3. รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 1,887.24   30.29     979.95      13.80     2,022.42   23.38     

4. รายได้จากการให้บริการ 68.54        1.10       87.72        1.24       124.21      1.44       

5. รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน -            -            -        913.48      10.56     

รวมรายได้ 6,230.49  100.00  7,098.57  100.00  8,649.34  100.00  

25632561 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ

  -  รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

พลังงานทดแทนและรายได้จากการให้บริการ
768.44         12.33       1,087.69      15.32         3,555.92      41.11         

-     รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 2,929.75      47.02       4,504.40      63.46         4,093.35      47.33         

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

-     รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

พลังงานทดแทน
620.46         9.96         515.42         7.26           263.22         3.04           

-     รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1,887.24      30.29       979.95         13.80         728.10         8.42           

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 24.60           0.39         11.11           0.16           8.75             0.10           

รวมรายได้ 6,230.49     100.00    7,098.57     100.00      8,649.34     100.00      

25632562
รายได้

2561
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2.3   ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

                   

ตารางแสดงคา่ความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุและพลงังานไฟฟ้า 

 นบัแต่ปี 2560 มีการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานมากขึน้จากภาครัฐจํานวนมาก รวมทัง้การประกาศโครงการ

พฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ่งจะส่งผลให้มีการก่อสร้างโครงการต่างๆ อีกจํานวนมาก ได้แก่ 

การสร้างระบบรถรางไฟฟา้ความเร็วสงู การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ เพ่ือเช่ือมต่อพืน้ท่ีโรงงานอตุสาหกรรมกบัเส้นทาง

การขนส่ง เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปตามเส้นทางเหล่านัน้ มีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยู่ตาม

จดุสําคญัท่ีเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ในการขนส่ง ซึ่งจากสาเหตดุงักล่าวส่งผลให้ประเทศมีแนวโน้มมีความต้องการใช้

พลังงานไฟฟ้ามากขึน้ใน โดยความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสุทธิในระบบของ กฟผ.(Net Peak Generation 

Requirement) สําหรับ ปี 2562 อยูท่ี่ระดบั 31,377 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 4.70% หรือ 1,408 เมกะวตัต์ อาจจะ

มาจากสาเหตเุน่ืองด้วยการท่ีรัฐบาลพยายามส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังานและนําพลงังานทดแทนมาใช้ แต่อย่างไรก็

ตามมีการคาดการณ์ GDP ของไทยมีแนวโน้มจะขยายตวั รวมทัง้โครงการต่างๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง เม่ือก่อสร้างเสร็จ

อาจจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึน้ โดยรัฐบาลต้องกําหนดนโยบายและวางแผนการจดัหาแหล่งพลงังาน

ของประเทศให้เพียงพอต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยมีการคาดหมายว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุเพิ่มขึน้

ในปี 2564 เท่ากบั 3.89% กอปรกบัความไม่สมดลุของการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในสดัสว่นสงูถึงร้อยละ 70 

ยงัผลให้นโยบายการส่งเสริมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพืน้ท่ีภาคใต้เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

ระดบัอปุสงค์สงูสดุ (Peak Demand) แต่ด้วยปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมของประชากรในพืน้ท่ีทําให้มีการเล่ือนการก่อสร้าง

ออกไป และมุ่งเน้นไปยงัก่อสร้างระบบส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า เพ่ือนําไฟฟ้าจากแหล่งผลิตท่ีมีอุปทาน

สว่นเกินเช่นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสง่จําหน่ายไปยงัภาคใต้  

 แม้ว่าในปี 2563 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงคร่ึงปีแรกจะหดตวัลง เป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

ภาคธุรกิจและภาคอตุสาหกรรมท่ีลดลง เน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ทําให้รัฐบาล

ต้องประกาศปิดสถานประกอบการบางธุรกิจทัว่ประเทศ รวมถึงมาตรการปิดเมือง แต่ขณะเดียวกนัภาครัฐก็ผลกัดนัให้

มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบนโยบาย

พลังงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน ส่งเสริมพืน้ท่ีติดตัง้สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging 

Station Mapping) โดยกรอบนโยบายครอบคลุมพืน้ท่ีชุมชน สถานีบริการนํา้มัน ห้างสรรพสินค้า อาคารพาณิชย์ 

อาคารสํานกังาน ถนนสายหลกัระหว่างเมือง โดยให้ภาครัฐและเอกชนสามารถย่ืนขอรับการสนบัสนนุจากกองทนุเพ่ือ

สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานได้ เม่ือประชาชนเห็นว่ามีจํานวนสถานีท่ีเพียงพอต่อความต้องการ กระจายตวัอย่างทัว่ถึง 

ก็เร่ิมให้ความสนใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึง่หมายความว่าในอนาคตจะมีการใช้ไฟฟ้ามากย่ิงขึน้ กอปรกบัในปี 2563 
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ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีคนใหม่ ซึง่ได้โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตมาเป็นผู้ นําบริหาร และ

กําหนดทิศทางนโยบายของประเทศ หนึ่งในประเด็นท่ีโจ ไบเดนให้ความสําคญัคือนโยบายโครงการสีเขียว (Green 

Recovery) เป็นการขับเคล่ือนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เน้นการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัพลงังานสะอาด อาทิ การสนบัสนนุการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ปรับโครงสร้างพืน้ฐานโดย

เพิ่มกําลงัการผลิตพลงังานจากแสงอาทิตย์และกังหนัลม พร้อมตัง้เป้าหมายให้เป็นประเทศท่ีมีแต่พลงังานสะอาด 

100% และเป็นประเทศท่ีปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 หากประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่

เป็นอนัดบัหนึง่ของโลกและเป็นประเทศท่ีปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอนัดบัสองของโลกอยา่งสหรัฐฯ เร่ิมดําเนินการ

ผลกัดันนโยบายสีเขียวอย่างจริงจัง ย่อมส่งผลกระทบต่อเน่ืองไปทั่วโลกและเป็นแรงส่งต่อให้แก่ประเทศอ่ืนๆ มุ่งสู่

แนวทางสีเขียวมากขึน้ จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ท่ีจะขยายการลงทุนและเติบโตในสถานการณ์ท่ีเอือ้ประโยชน์ทัง้

ทางด้านนโยบายและคา่นิยมทางสงัคม 

 นอกจากนี ้ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในด้านพลงังานทดแทนในประเทศ นบัแต่ปี 2561 ท่ีผ่านมา 

จากนโยบายการจํากัดจํานวนการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทุกชนิดท่ีลดลง มีการเร่งรัดหรือส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนลดต่ําลงในรอบปีท่ีผ่านมา แต่แผนพัฒนากําลังการผลิตของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 

(PDP2018 – เมษายน 2562)  ของสํานักนโยบายและแผนของกระทรวงพลงังานมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการใช้พลงังาน

ทดแทนในกลุ่มของโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนเข้ามาแทน แต่ภายใต้การพึ่งพิงการได้รับใบอนญุาตจําหน่ายไฟฟ้า 

(PPA) ท่ีลดลงจากสาเหตขุ้างต้น ปรากฎว่าต้นทนุในการติดตัง้โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาและบนพืน้มีมลู

ค่าท่ีลดลงจนมีราคาต้นทนุการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยเม่ือเปรียบเทียบกบัการซือ้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคและการ

ไฟฟ้านครหลวงในระดบัท่ีประหยดัได้หากมีการติดตัง้เพ่ือใช้ประโยชน์เอง (Self Consumption) ลดลงหรือประหยดัได้

โดยประมาณ 12 – 30% จึงส่งผลให้เกิดอปุสงค์มากขึน้จากภาคเอกชนท่ีมีความประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างการใช้

พลงังานของธุรกิจโดยมุง่ให้บริษัทนําเสนอการให้บริการในหลายรูปแบบเช่น 

1. กําหนดให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนติดตัง้และทําหน้าท่ีเป็นผู้ จําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากการติดตัง้ระบบ      

โซลา่ร์บนหลงัคาของลกูค้า โดยกําหนดอตัราสว่นลดในการจําหน่ายไฟฟา้และระยะเวลาในการคืนทนุ

ของโครงการเพ่ือเปา้ประสงค์ปลายทางจากโอนสนิทรัพย์ดงักลา่วให้กบัลกูค้าเม่ือสิน้สดุโครงการ 

2. กําหนดให้บริษัทเป็นผู้ ให้บริการรับเหมาติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่ประเภทติดตัง้บนหลงัคา  

โดยลกูค้าเป็นผู้ออกเงินลงทนุในสว่นนีเ้องทัง้หมด 

 จากกรณีข้างต้น  ยงัผลให้อปุสงค์ของการติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบบนหลงัคามีจํานวน

เพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา และหากเป็นกรณีท่ีลกูค้าประสงค์จะลงทนุเองทัง้หมดจะปรากฎคู่แข่งสําคญัในตลาด

ดงักล่าวจํานวนมากกว่า 5 ราย แต่เน่ืองด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ในระบบโซล่าร์  ตลอดจนเป็นผู้

ให้บริการด้านการติดตัง้และการบํารุงรักษาแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพด้านต้นทนุรวมถึงคณุภาพ จึงส่งผลให้

บริษัทยงัมีความสามารถสงูในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดเดียวกนั และด้วยเหตผุลเดียวกนัหากลกูค้ามีประสงค์ให้

บริษัทเข้าลงทุนก่อสร้างให้และจําหน่ายไฟฟ้าแบบมีส่วนลดให้นัน้ ทางบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมจากความ

เส่ียงของการปฏิบติัตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และผลกระทบอตุสาหกรรมท่ีลกูค้าประกอบธุรกิจอยู่เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาเพ่ือจดัหาแหลง่เงินทนุระยะยาวรองรับการเสนอบริการดงักลา่ว 

 ในส่วนของภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนในต่างประเทศท่ีบริษัทให้

ความสนใจเน้นลงทนุในประเทศแถบภมิูภาคอาเซียน      
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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

ประเทศญ่ีปุ่น 

 จากท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดรวม 200 เมกะวตัต์ (จํานวน 4 โรงไฟฟ้า)          

ในปีพ.ศ.2560 ท่ีผ่านมานัน้ บริษัทฯ ได้พฒันาโครงการ 2 ใน 4 จนกระทัง่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วใน         

ปี พ.ศ. 2561 และ 2562 และบริษัทฯ ยงัคงพฒันาโรงไฟฟา้อีกอีก 2 โรงมาอยา่งตอ่เน่ือง ทวา่ตัง้แตปี่พ.ศ.2559 รัฐบาล

ญ่ีปุ่ นได้แก้ไขกฎหมายโดยกําหนดเง่ือนไขเพ่ือเร่งให้โครงการท่ีได้ผ่านการอนมุติั FiT แล้วเร่ิมจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ราคารับซือ้ลดลงจากสญัญารับซือ้ อีกทัง้ในปีพ.ศ.2560 รัฐบาลฯ ได้เปล่ียน

ระบบในการกําหนดราคาซือ้จากรูปแบบ Feed-in-Tariff เป็นระบบประมลูราคาทําให้ราคารับซือ้ไฟฟ้าในโครงการใหม่

ในประเทศญ่ีปุ่ นในปัจจบุนัลดต่ําลงเป็นอยา่งมาก บริษัทฯ จงึเลง็เหน็ถงึความเส่ียงจากการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ นออกกฎหมาย

ใหม่เป็นระยะ เพ่ือจะยกเลิกสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ียงัไม่ได้เร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ จึง

ได้มีมติขายโรงไฟฟ้าท่ียงัไม่ได้เร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทัง้ 2 โรง ขนาดรวม 141.78 เมกะวตัต์  เน่ืองจากบริษัทฯ 

เห็นว่าโรงไฟฟ้าทัง้ 2 จะต้องใช้เวลาในการพฒันาโครงการเกือบ 3 ปี ถึงจะได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ประกอบกบัมี

ผู้ เสนอเข้าลงทุนและให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าเม่ือเทียบกับท่ีบริษัทฯ จะต้องพฒันาโครงการทัง้ท่ีอาจมีความเส่ียงจาก

ความลา่ช้าในการขัน้ตอนการพฒันาโครงการ 

ประเทศมาเลเชีย   

 นบัแต่ปี 2560 ทางประเทศมาเลเซีย มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเภท

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยก่อนหน้านีท้างประเทศมาเลเซียได้ส่งเสริมโดยกําหนดสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (PPA) 

ในขนาดต่ํากว่า 5 เมกะวตัต์  และมีนกัลงทนุภายในประเทศของมาเลเซียเป็นผู้ ดําเนินการโดยมีจํานวนของโรงไฟฟ้าท่ี

จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไม่สูงนักราว 100 เมกะวัตต์ แต่ด้วยรัฐบาลมาเลเซียเล็งเห็นว่าด้วยศักยภาพพืน้ท่ีของ

ประเทศและต้นทนุการก่อสร้างของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีลดต่ําลงอย่างมาก และมีต้นทนุการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ต่อหน่วยลดต่ําลงในระดบัแข่งขนัได้เม่ือเปรียบเทียบกบัการผลติไฟฟ้าประเภทอ่ืน สง่ผลให้รัฐบาล

มาเลเซียมุ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์มากขึน้โดยเพิ่มขึน้ทัง้ขนาดของโรงไฟฟ้า และจํานวนผู้ ท่ี

ได้รับอนญุาตย่ืนขอสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกบัพนัธมิตรซึง่เป็นนกัลงทนุในประเทศร่วมกนัพฒันา โดยย่ืนเสนอขอรับสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าขนาด 29.99 เมกะวตัต์ ท่ีรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย จนสมัฤทธิผลและได้รับอนุมติัท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเม่ือครัง้ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีผ่านมา จึงนบัเป็นก้าวแรกสําหรับบริษัทกนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

(มหาชน) ท่ีเข้าลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Large Scale Solar PV (LSSPV) ขนาด 29.99 เมกะวตัต์ 

ในประเทศมาเลเซียตามท่ีได้แจ้งสารสนเทศให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบแล้วนัน้ ปัจจบุนัโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และดําเนินการจ่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์แล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   

 

ท่ีมา : www.bot.or.th, www.eppo.go.th, www.egat.com, http://www.drborworn.com/ 
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2.3.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศไทย 

 อตุสาหกรรมผลติไฟฟา้และระบบไฟฟา้ของประเทศไทยสามารถแบง่ผู้ เก่ียวข้องได้เป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี ้

1) ผู้ผลติไฟฟา้ 

ผู้ผลติไฟฟา้ในระบบไฟฟา้ของประเทศไทย สามารถแบง่ได้เป็น 6 กลุม่ อนัได้แก่ การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ผู้ผลิตอ่ืน ๆ 

รวมทัง้หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ซึ่งมีการผลิตไฟฟ้าจากเข่ือนพลงันํา้

ขนาดเลก็ และการนําเข้าไฟฟา้จากตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศ

และเป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าทัง้หมดท่ีถูกผลิตโดยผู้ผลิตในกลุ่มอ่ืนๆ รวมถึงการสัง่ซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งได้แก่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมาเลเซีย จะเป็นผู้ กําหนดปริมาณไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะต้องจ่าย

เข้าระบบสง่ไฟฟา้ของประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟา้ในแตล่ะช่วงเวลา 

2) ผู้จดัจําหน่ายไฟฟา้ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ ดําเนินการจัดจําหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจอีก 2 แห่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) และการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (“กฟภ.”) ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบใน

การจดัจําหน่ายไฟฟา้ให้แก่ภาคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของประเทศตอ่ไป นอกจากนี ้

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยยงัมีการจําหน่ายไฟฟา้โดยตรงให้แก่ลกูค้าบางรายด้วย 

ในขัน้ตอนการส่งผ่านไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าสู่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคนัน้ จะต้องมี

การปรับเปล่ียนแรงดันให้เหมาะสมเพ่ือลดการสูญเสียจากการส่งผ่านไฟฟ้าในระยะทางไกล จากนัน้ การไฟฟ้า          

นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจะทําหน้าท่ีในการส่งไฟฟ้าไปสู่ผู้ ใช้โดยผ่านระบบจําหน่ายแรงดนั โดยการไฟฟ้า

นครหลวงจะเป็นผู้ รับผิดชอบการจําหน่ายไฟฟ้าในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมทุรปราการ สําหรับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ รับผิดชอบการจําหน่ายไฟฟ้าในพืน้ท่ีจังหวดัอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 3 จังหวดัข้างต้น ซึ่งใน

กระบวนการจําหน่ายไฟฟา้สูผู่้ ใช้งานนี ้จะต้องมีการแปลงระดบัแรงดนัไฟฟา้ให้ลดต่ําลงเพ่ือให้แรงดนัไฟฟา้อยูใ่นระดบั

ท่ีผู้ใช้ไฟฟา้สามารถนําไปใช้งานได้ 

3) ผู้ใช้ไฟฟา้ 

 ประกอบด้วยผู้ใช้ไฟฟา้ประเภทตา่ง ๆ เช่น ภาคอตุสาหกรรม ภาคธุรกิจ บ้านท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 

ระบบไฟฟ้าท่ีเ ก่ียวข้องกับลูกค้าภาคเอกชนของกลุ่มบริษัทฯ โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้า                      

ท่ีหลากหลาย ทัง้ในวงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ากําลงัสงู วงการระบบขนสง่มวลชน และวงการระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม 

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาเฉพาะโครงการขนาดใหญ่จากภาพรวมของภาคเอกชน จะพบวา่โครงการลงทนุจากทาง

ภาคเอกชนขนาดใหญ่ต่าง ๆ จะมีสว่นท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับการสนบัสนนุจากทางภาครัฐ โดยเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้อง

กับการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคท่ีภาครัฐเป็นผู้ ริเร่ิมการลงทุน ทัง้นีจ้ากการท่ีภาครัฐได้มีแผนในการกระตุ้น

เศรษฐกิจ โดยเน้นในการลงทนุในระบบโครงสร้างสาธารณปูโภคของประเทศ เช่น การลงทนุในระบบขนสง่มวลชน โดย

โครงการรถไฟฟ้า ทัง้รถไฟฟ้าบนดินและรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 800,000 ล้านบาท ภายใน

ระยะเวลา 20 ปี ได้สง่ผลให้ภาคเอกชนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุดงักลา่ว มีการลงทนุเพิ่มมากขึน้ ซึง่สําหรับกลุม่

บริษัทเอง โครงการลงทุนต่าง ๆ ดังกล่าว กลุ่มบริษัทมองถึงโอกาสในการท่ีจะสามารถจัดจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี
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เก่ียวข้องกบัการสง่ไฟฟา้ให้กบัระบบราง เช่น อปุกรณ์ปอ้งกนัฟา้ผ่า อปุกรณ์เคเบิล้เทอร์มิเนชัน่ และชดุเช่ือมสายเคเบิล้

อปุกรณ์ระบบสายดิน และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่จ่ายไฟฟา้ให้กบัระบบรางไฟฟา้ของโครงการ 

 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศญ่ีปุ่น 

 สืบเน่ืองจากเหตกุารณ์โรงไฟฟ้าพลงันิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ในปีพ.ศ. 2554  รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้หนัมาสนบัสนนุการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพิ่มขึน้ตามแผนภาพท่ี 1 โดยรัฐบาลฯ ได้กําหนดแผนด้านพลงังานท่ีมีเป้าหมายให้

ไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานทดแทนมีสดัสว่นถึงร้อยละ 22-24 ภายในปีพ.ศ.2573 โดยจะมาจากพลงังานแสงอาทิตย์ร้อย

ละ 7.0 หรือคิดเป็น 68,656 ล้านกิโลวตัต์ชัว่โมง 

 

  

 
(ท่ีมา: Institute for Sustainable Energy Policies) 

 

แผนภาพท่ี 1: อตัราสว่นระบบไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 

และเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้เปล่ียนวิธีการสนบัสนนุ

การรับซือ้ไฟฟา้จากระบบ Renewables Portfolio Standard (“RPS”) เป็น Feed in Tariff (“FIT”) โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2555 ซึง่จากการเปล่ียนแปลงครัง้นีส้่งผลให้จํานวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในสว่นท่ีไม่ใช่

การผลิตจากท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึน้จาก 900 เมกะวัตต์ก่อนการประกาศใช้นโยบายเป็น 39,326 เมกะวัตต์ ภายใน

กราฟ 1 ปริมาณกําลงัการผลิตท่ีจําหน่ายไฟแล้วจําแนกตามเวลาท่ีได้รับใบอนญุาต กราฟ 2 สถานะโรงไฟฟ้าจําแนกตามกําลงัการผลิต 

49%51%

ดําเนินการจําหนา่ยไฟฟ้าแล้ว ยงัไมดํ่าเนินการจําหนา่ยไฟฟ้า
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ท่ีมา: รายงานสถานะพลงังานในและนอกประเทศ กนัยายน 2562 ท่ีมา: สมดุปกขาวพลงังาน 2562 
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ระยะเวลา 6 ปี 8 เดือน ทว่าการเติบโตของปริมาณโครงการท่ีได้รับอนมุติัไม่สอดคล้องต่อสภาวะการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีแท้จริง เน่ืองจากกว่าคร่ึงของโครงการท่ีได้รับอนมุติัยงัอยู่ระหว่างการพฒันา ทําให้รัฐบาลฯ ออก

มาตรการกระตุ้นการพฒันาโครงการ พร้อมทัง้เพิ่มความเข้มงวดในการอนมุติัโครงการใหม่ เช่น ผู้ขออนมุติัโครงการ

จะต้องทําสญัญาการเช่ือมต่อไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อนเพ่ือเป็นหลกัฐานในการขออนุมติัโครงการ ทําให้การลงทุนใน

โครงการพลงังานแสงอาทิตย์มีความซบัซ้อนขึน้กวา่เดิม 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่น 

บริษัทฯ มองว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์จะมีความท้าทายมากย่ิงขึน้เน่ืองจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ 1) การปรับเปล่ียนราคารับซือ้จากระบบ FiT เป็น

ระบบประมลูราคา 2) ความพยายามจากภาครัฐในการกระตุ้นโครงการท่ียงัอยู่ในการพฒันาแม้จะได้รับอนมุติัมาเป็น

ระยะเวลาพอสมควรแล้ว  

กลา่วคือ จากราคา FiT ท่ีกําหนดโดยรัฐบาลญ่ีปุ่ นท่ีสงูถงึ 40 เยน/กิโลวตัต์ชัว่โมงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

นัน้ รัฐบาลฯ ได้ลดราคารับซือ้ลงเร่ือย ๆ จนกระทัง่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีรัฐบาลฯ ได้เปล่ียนวิธีการกําหนดราคา

รับซือ้จากท่ีรัฐบาลกําหนดเป็นราคาท่ีผู้ประกอบการย่ืนประมลูสําหรับโครงการท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 250 กิโลวตัต์ เพ่ือให้

ราคาซือ้ลดลงเพ่ือสอดคล้องกบัต้นทนุการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีลดลง รายงานผลการประมลูราคาซือ้ตาม

ตาราง 1 ด้านล่างทําให้เห็นได้ว่าราคาประมลูมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองด้วยการแข่งขนัทางราคาท่ีมาก

ขึน้จากผู้ประกอบการนีเ้อง บริษัทฯ เห็นว่าโครงการใหม่ ๆ จะไม่ได้ราคารับซือ้ท่ีเหมาะสมตามนโยบายการลงทนุของ

บริษัทฯ 

 
  (ท่ีมา: Green Investment Promotion Organization, Japan) 

กราฟ 1: ราคาประมลูรับซือ้เฉล่ียในปีพ.ศ. 2560 - 2563 

นอกจากนีจ้ากมาตรการกระตุ้นโครงการท่ียงัอยู่ระหวา่งการพฒันาโดยเฉพาะโครงการท่ีได้รับใบอนญุาตก่อน

ปีงบประมาณพ.ศ.2558 ทําให้บริษัทฯ มีมติอนุมัติขายโครงการท่ียังไม่ได้เซ็นสัญญาเช่ือมต่อกับการไฟฟ้ารวม 2 

โครงการในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือลดความเส่ียงจากความลา่ช้าในขัน้ตอนการพฒันาโครงการอนัอาจเป็นเหตใุห้ราคา FiT 

ลดลงจากเดิมท่ีได้ตกลงไว้ 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญ่ีปุ่ นยังคงมีนโยบายการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ

โครงการไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และโครงการไฟฟ้าพลงังานลมท่ีมีร่างกฎหมายเพ่ือแก้ไขพระราชบญัญัติ

การประกอบกิจการไฟฟ้า (Electricity Business Act) และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือริเร่ิมการใช้ระบบ Feed-In-

Premium (FIP) ท่ีนอกจากผู้ประกอบการจะได้รับรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้วยงัจะได้รับเงินสนบัสนนุเพิ่มเติมตลอด
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ระยะเวลา FIP อีกด้วย ทัง้นีย้ังจะต้องมีการพิจารณาโดยคํานึงถึงสถานการณ์ตลาดและปัจจัยอ่ืน ๆ ร่วมด้วยเพ่ือ

กําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการคํานวณราคาอ้างอิงของระบบต่อไป โดยการร่างกฎหมายดงักล่าวเม่ือ

ผา่นมติเหน็ชอบแล้วจะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2565 ดงักราฟ 2 ด้านลา่งท่ีแสดงให้เหน็ถงึการเร่งสร้าง

โรงไฟฟ้าฯ ให้พร้อมจําหน่ายเชิงพาณิชย์ให้ทนัภายในปีพ.ศ.2564 ตามนโยบายรัฐบาลฯ และการเติบโตของโรงไฟฟา้ฯ 

หลงัจากปีพ.ศ.2565 จะยงัไมเ่ป็นท่ีชดัเจนนกั ขึน้อยูก่บันโยบายสนบัสนนุโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน เช่น ระบบ FIP ท่ี

ยงัคงเป็นท่ีต้องจบัตามองตอ่ไป 

 

 
(ท่ีมา: International Energy Agency) 

กราฟ 2: ปริมาณการผลิตไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ท่ีเพิ่มขึน้ระหวา่งปีค.ศ.2018 – 2022  

และปริมาณท่ีเพิ่มขึน้โดยเฉล่ียตัง้แตปี่ค.ศ.2023 - 2025 

ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากบริษัทมีความเช่ียวชาญใน

สภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ โดยบริษัทได้เร่ิมพิจารณาทางเลือกในการลงทนุในพลงังานทดแทนด้านอ่ืนๆ โดย

พิจารณาจากนโยบายรัฐบาลเป็นหลกัพร้อมไปกบัการพิจารณาการลงทนุในประเทศอ่ืนด้วย 

 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศมาเลเซีย 

เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียในช่วงปีท่ีผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามกําลังการขับเคล่ือนการ

อุปโภคและบริโภคของประชาชน ส่งผลให้มีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซียเกิดขึน้มากมายในช่วงหลายปี        

ท่ีผา่นมา จนทําให้ความต้องการใช้ไฟฟา้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 มีอตัราการเติบโตเฉล่ียสงูขึน้ร้อยละ 4.0  

โดยในปี 2562 กําลงัการผลิตติดตัง้ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซียทัง้หมด 36.9 กิกะวตัต์ ประกอบด้วยการใช้พลงังาน

ไฟฟ้าจากถ่านหินและจากก๊าซร้อยละ 74.8 ของกําลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมดในปี 2562 และพลงังานจากเชือ้เพลิง

ฟอสซิลประเภทนํา้มนัร้อยละ 3.2  ของกําลงัการผลติไฟฟา้ทัง้หมดในปีดงักลา่ว ดงัแผนภมิูด้านลา่ง 
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ท่ีมา: Energy Commission, Malaysia, Sustainable Energy Development Authority, BloombergNEF 

อย่างไรก็ตามไฟฟ้าท่ีผลิตจากเชือ้เพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2553 ซึง่ในขณะนัน้คิด

เป็นร้อยละ 94.0 ของกําลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด และลดลงเหลือเพียงร้อยละ 78.0 โดยมีไฟฟ้าจากพลงังานนํา้ เข้ามา

ทดแทนถงึ 4 กิกะวตัต์ ดงัแผนภมิูด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา: Energy Commission, Malaysia, Sustainable Energy Development Authority, BloombergNEF 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น เน่ืองจากความต้องการใช้ไฟในประเทศมาเลเซียสงูขึน้ ทําให้ในปี 2562 กําลงัการผลิต

ติดตัง้ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซียเติบโตขึน้จากปี 2561 จํานวน 2.7 กิกะวตัต์ โดยจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวร้อยละ 21.1 

เป็นการเพิ่มกําลังการผลิตติดตัง้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือคิดเป็นส่วนเพิ่มประมาณ 560 เมกะวัตต์จาก       

สว่นเพิ่มกําลงัการผลติติดตัง้ทัง้หมด แผนภมิูด้านลา่งแสดงถงึกําลงัการผลติติดตัง้ท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2562 ในสว่นของกําลงั

การผลติติดตัง้สว่นเพิ่มจากโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน 
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ท่ีมา: Energy Commission, Malaysia, Sustainable Energy Development Authority, BloombergNEF 

 

นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมเป็น

เจ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (Large Scale Solar หรือ 

LSS) โดยการเข้าร่วมประมลูตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานภาครัฐกําหนด ซึง่ในปัจจบุนัประกอบด้วยโครงการ LSS1 LSS2 

และ LSS3 สําหรับโครงการ LSS1 มี 19 บริษัทท่ีชนะการประมลูรวมเป็น 451 เมกะวตัต์ และ LSS2 มีจํานวนเมกะวตัต์

รวม 562 เมกะวตัต์ (ท่ีมา: BloombergNEF) ส่วนโครงการ LSS3 นัน้ทางรัฐบาลมาเลเซียเปิดให้ร่วมประมลูกว่า 500 

เมกะวตัต์ในช่วงปลายปี 2562 โดยราคาค่าไฟต่ําสดุต่อหน่วยท่ีรัฐบาลประกาศสําหรับภาคเอกชนท่ีชนะการประมลูคือ 

0.178 มาเลเซียริงกิตต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง  ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมจําหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564 นอกจากนีรั้ฐบาล

มาเลเซียได้ประกาศการประมลูโครงการ LSS4 จํานวนรวม 1 กิกะวตัต์ ในช่วงปลายปี 2563 โดยโครงการนีกํ้าหนด       

ผู้ ถือหุ้ นต้องเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และคาดว่าจะเร่ิมจําหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้ใน           

ช่วงปลายปี 2566 

ในด้านการสนับสนุนพลงังานทดแทนด้านอ่ืนๆ รัฐบาลได้สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน

หลังคา รวมทัง้โรงไฟฟ้าพลังงานนํา้ขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชีวภาพ และโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีการให้สิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีกบัผู้ประกอบการในด้านพลงังานทดแทนดงักลา่ว ซึง่รัฐบาลมาเลเซียคาดการณ์ว่าภายในปี 2568 ไฟฟ้า

ท่ีผลติจากพลงังานทดแทนจะคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20 ของพลงังานท่ีนํามาผลติไฟฟา้ทัง้หมด 

 

ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม 

 ประเทศเวียดนามมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดยผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ตัง้แต่ปี 2558-2562 เฉล่ียอยู่ท่ี 6.9% และถึงแม้ภายในปี 2563 จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส covid-19 

ประเทศเวียดนามยงัสามารถมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ไตรมาส 3 เป็นบวกอยูท่ี่ประมาณ 1.6% (ท่ีมา: IMF)  

 ในขณะท่ีปริมาณความต้องการการใช้พลงังานของประเทศเวียดนาม ณ สิน้ปี 2562 อยู่ท่ี 240.1 พันล้าน 

กิโลวตัต์ชัว่โมง เพิ่มขึน้ 9.1% จากปี 2561 ในขณะท่ีค่าพลงังานสงูสดุ (maximum load) อยู่ท่ี 38,249 MW (วนัท่ี 21 
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มิถนุายน 2562) ในขณะท่ีกําลงัการผลิตติดตัง้รวมทัง้ประเทศอยู่ท่ี 55,367 เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้ 13.2% เม่ือเทียบกบัปี 

2561 และมีสดัสว่นการใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์อยูท่ี่ 4,696 MW (8.48%) และพลงังานลม 377 MW (0.68%) 

 

  

 
 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม 

 รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายในการผลกัดนัพลงังานทดแทนทัง้จากพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม และอ่ืนๆ 

อย่างต่อเน่ือง โดยนโยบายการรับซือ้ไฟจากภาคเอกชนท่ีได้รับอนญุาตเป็นระบบ Feed In Tariff (FiT) โดยค่าไฟแบ่ง

ตามประเภทและวนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟดงันี ้ 

ประเภทโรงไฟฟา้แสงอาทิตย์ จ่ายไฟก่อน 30 มิถนุายน 2562 จ่ายไฟก่อน 31 ธนัวาคม 2563 

โซลา่ร์ฟาร์ม 9.35 7.09 

โซลา่ร์รูฟ - 8.38 

โฟลทติง้ โซลา่ร์ - 7.69 

*หน่วย US cent/ กิโลวตัต์ชัว่โมง  

ประเภทโรงไฟฟา้พลงังานลม จ่ายไฟก่อน 31 ตลุาคม 2564 จ่ายไฟระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2566 

โรงไฟฟา้พลงังานลมบนชายฝ่ัง 8.5 ยงัไมป่ระกาศ 

โรงไฟฟา้พลงังานลมนอกชายฝ่ัง 9.8 ยงัไมป่ระกาศ 

*หน่วย US cent/ กิโลวตัต์ชัว่โมง  

โดยนโยบายจากทางรัฐบาลหลังจากสิน้สุดระบบ FiT รอบนีย้ังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลยังจะคงระบบ FiT ไว้หรือว่าจะ

เปล่ียนเป็นรูปแบบการประมลูราคาซือ้ขายไฟ (Bidding) 

 

 

กราฟ 1 กําลงัการผลิตติดตัง้แบ่งแยกตามประเภท 

 

ท่ีมา: Vietnam National Load Dispatcher ธนัวาคม 2562 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย 

กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทยฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 (PDP2018) เป็นแผนหลกัในด้านการพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ จาก

เดิมแผน PDP2015 ฉบบัปรับปรุงครัง้ท่ี 3 เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานะการณ์ในปัจจุบนัมากขึน้ ซึ่งแผนดงักล่าว ทาง

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติเหน็ชอบ เม่ือเมษายน 2562  

การจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีผ่านมา จะพิจารณาให้นํา้หนักความสําคัญ 

เฉพาะการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าในภาพรวมของทัง้ประเทศเป็นหลักโดยไม่ได้พิจารณา 

ถึงเง่ือนไขด้านการกระจายระบบผลิตไฟฟ้า หรือการบริหารแหล่งเชือ้เพลิงท่ีมีรายละเอียดแยกตามภูมิภาค  

รวมถึงการกําหนดโรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงในแต่ละพืน้ท่ี ประกอบกับสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าท่ีผ่านมามีการ 

เปล่ียนแปลงไปจากค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเดิมท่ีใช้จัดทําแผนพัฒนากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 

พ.ศ .2558-2579 (PDP2015) อีกทั ง้  แ ผน  PDP2015 ไ ด้ ดํ า เ นินการมา เ ป็นระ ยะ เวลาหนึ่ ง แ ล้ว  กระ ทรวง 

พลังงานจึงได้นําแผน PDP2015 มาทบทวนและปรับปรุง เ พ่ือให้การวางแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ 

ประเทศสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต รวมถึงสะท้อนกับ 

แนวนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการพิจารณาการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าให้ 

เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค นอกจากนี ้ยังได้คํานึงถึงความ 

เช่ือมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือให้การบริหารจัดการของระบบ 

ไฟฟ้าเกิดความคุ้ มค่าสูงสุด และการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเ พ่ือเพิ่มการแข่งขันภายใต้การกํากับดูแลให้มี 

ประสทิธิภาพสงูสดุและคงไว้ซึง่ความมัน่คง  

การจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ (สคช.) ได้จดัทําประมาณการ แนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจระยะยาว (GPD) ปี 2560 – 2580 มีคา่เฉล่ีย

ร้อยละ 3.8 ตอ่ปี ใช้อตัราการเพิ่มของประชากรเฉล่ียร้อยละ -0.02 ตอ่ปี  

สําหรับค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าท่ีใช้ในการจัดทําแผน PDP2018 ในช่วงปี 2561 – 2580 พบว่า          

ค่าพยากรณ์ความต้องการพลงังานไฟฟ้ารวมสทุธิ (Energy) ของระบบ 3 การไฟฟ้า และพลงัไฟฟ้าสงูสดุสทุธิ (Peak) 

ในปี 2580 มีคา่ประมาณ 367,458 ล้านหน่วย และ 53,997 เมกะวตัต์ ตามลําดบั  

พ.ศ. PDP 2015  PDP 2018 เปลี่ยนแปลง 

พลงังานไฟฟ้า

สงูสดุ (เมกะวตัต์) 

พลงังานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย) 

พลงังานไฟฟ้า

สงูสดุ (เมกะวตัต์) 

พลงังานไฟฟ้า 

(ล้านหน่วย) 

พลงังานไฟฟ้า

สงูสดุ (เมกะวตัต์) 

พลงังานไฟฟ้า 

(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 - - 

ท่ีมา : สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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แผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) จะมีกําลงัผลิตไฟฟ้าในระบบ 3 

การ ไ ฟฟ้ า ในปลายปี  2580 รวมสุท ธิ  77,211 เมกะ วัต ต์  โ ดยประ กอบด้วย กํา ลังผลิต ไ ฟฟ้ า ใ น ปัจจุบัน  

ณ สิน้ปี 2560 เท่ากับ 46,090 เมกะวัตต์ โดยเป็นกําลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 56,431 เมกะวัตต์ และมี 

การปลดกําลงัผลติโรงไฟฟา้เก่าท่ีหมดอายใุนช่วงปี 2561 - 2580 จํานวน 25,310 เมกะวตัต์ 

กาํลังผลติไฟฟ้าในช่วงปี 2561 - 2580 

- กําลงัผลติไฟฟา้ ณ ธนัวาคม 2560         46,090  เมกะวตัต์ 

- กําลงัผลติไฟฟา้ใหม ่ในช่วงปี 2561 - 2580     56,431  เมกะวตัต์ 

- กําลงัผลติไฟฟา้ท่ีปลดออกจากระบบ ในช่วงปี 2561 - 2580  (25,310) เมกะวตัต์ 

- รวมกําลงัผลติไฟฟา้ทัง้สิน้ ณ สิน้ปี 2580     77,211  เมกะวตัต์ 

กําลงัผลติไฟฟา้ใหม ่ในช่วงปี 2561 - 2580 เทา่กบั 56,431 เมกะวตัต์ แยกตามประเภทโรงไฟฟา้ ดงันี ้

โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน                    20,766  เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟา้พลงันํา้แบบสบูกลบั            500  เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่          2,112  เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อนร่วม                    13,156  เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อน       12,113  เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟา้ถ่านหิน/ลกิไนต์           1,740   เมกะวตัต์ 

ซือ้ไฟฟา้ตา่งประเทศ          5,857   เมกะวตัต์ 

โรงไฟฟา้ใหม/่ทดแทน       8,300   เมกะวตัต์ 

มาตราการอนรัุกษ์พลงังาน       4,000   เมกะวตัต์ 

   รวม         56,431  เมกะวัตต์ 

 ท่ีมา : PDP2018 สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

แนวทางการจดัทําแผน PDP2018 ประกอบด้วย 4 สว่นหลกัได้แก่ 

1) โรงไฟฟา้ตามนโยบายการสง่เสริมของภาครัฐ : สง่เสริมการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน ได้แก่ ขยะชมุชน

และโรงไฟฟา้ชีวมวลประชารัฐ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

2) โรงไฟฟ้าหลกัประเภทเชือ้เพลิงฟอสซิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) และรับซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดย (1) จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพ่ือความมัน่คงราย

ภมิูภาคแบง่เป็น 7 ภมิูภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง 

ภาคใต้ และเขตนครหลวง (2) จดัสรรโรงไฟฟา้หลกั ตามความจําเป็นและเพียงพอต่อการรักษาความมัน่คงของ

ระบบไฟฟา้รายภมิูภาค ทัง้นี ้กฟผ. ยงัเป็นผู้ดแูลรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟา้ 

3) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 

พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานแสงอาทิตย์ทุน่ลอยนํา้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงันํา้ และพลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ โดยมี

เป้าหมายการรับซือ้เป็นรายปีตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน และรับซือ้ด้วยราคาไม่เกิน

กวา่ Grid Parity เพ่ือรักษาระดบัราคาไฟฟา้ขายปลีกไมใ่ห้สงูขึน้ 
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4) นโยบายอนรัุกษ์พลงังานภายใต้แผนอนรัุกษ์พลงังานท่ีสามารถพิสจูน์ความเช่ือมัน่ด้วยคณุภาพและสามารถ

แข่งขนัด้วยราคาไมเ่กินกวา่ Grid Parity 

ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยครัง้ท่ี 1 (PDP2018 Revision 1) โดย

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ และคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 

20 ตลุาคม 2563 ตามลําดบั ซึง่มีความแตกตา่งจากฉบบัเดิม ดงันี ้

1) ปรับลดการรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโซล่าร์ประชาชน เน่ืองจากในปี 2562 เน่ืองจากมีผู้ ข้าร่วมโครงการ             

ไมเ่ป็นไปตามแผน 

2) สนบัสนนุนโยบาย Energy for All ในการพิจารณารับซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ชมุชนในช่วงปี 2563 – 2567 

3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้มีความล่าช้าไปจากแผน จึงปรับเล่ือนวนักําหนด

เร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าจากปี 2564 และ 2565 ปริมาณปีละ 60 เมกะวตัต์ เป็นปี 2565 และ 2566 ปริมาณปีละ       

60 เมกะวตัต์ พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนประเภทผู้ผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก 

(VSPP) 

4) ปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากแผน PDP2018 ท่ี ณ สิน้ปี 2580 มีกําลงัผลิตไฟฟ้าตาม

สญัญารวม 546 เมกะวตัต์ เพิ่มเป็น 1,183 เมกะวตัต์ พร้อมทัง้แยกประเภทเชือ้เพลิงให้ชัดเจนระหว่างจาก       

นํา้เสีย/ของเสีย กบัพืชพลงังาน 

5) เล่ือนกําหนดวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าและเปล่ียนชนิดเชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ บริษัท บูรพา     

พาวเวอร์ เจนเนอร์เรชัน่ จํากัด (ช่ือเดิม เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซพัพลาย จํากัด) ตามกําหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขาย

ไฟฟา้และประเภทเช่ือเพลงิท่ีทางบริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

6) เพิ่มความมัน่คงในระบบไฟฟ้าของพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน บริเวณจังหวดัเชียงใหม่ จังหวดัเชียงราย จังหวดั

พะเยาและจงัหวดัลําพนู ด้วยการลดความเส่ียงในกรณีท่ีกําลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้า 

ด้วยการยืดอายโุรงไฟฟา้แม่เมาะเคร่ืองท่ี 9 กําลงัการผลิตไฟฟา้ตามสญัญา 270 เมกะวตัต์ ออกไปอีก 3 ปีจาก

กําหนดเดิมปลดปี 2565 เล่ือนกําหนดปลดเป็นปี 2568 

7) ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนต่ํา ได้แก่ โรงไฟฟ้า          

แมเ่มาะเคร่ืองท่ี 12-13 ซึง่เดิมมีกําหนดปลดในปี 2568 เล่ือนออกไปอีก 1 ปี เป็นปลดในปี 2569 

 

นโยบายพลงังานหมนุเวียนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP) 

1) โรงไฟฟา้ตามนโยบายการสง่เสริมของภาครัฐ 

การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐมุ่งเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ 

ปัญหาขยะชมุชน รวมถึงการสง่เสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพในพืน้ท่ีพิเศษ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกนัระหว่างภาครัฐ ชุมชนและเอกชน ตอบสนองเป้าหมายการสร้างความ

เจริญเติบโตในท้องถ่ิน ส่งผลต่อความมัน่คง กระจายรายได้ และสร้างงานในพืน้ท่ี มีการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ การดําเนินการมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
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- สร้างระบบบรูณาการและการมีสว่นร่วมครอบคลมุทัง้ภาครัฐ ชมุชน และเอกชนสง่ผลตอ่ความมัน่คง กระจาย

รายได้และการจ้างงานสูช่มุชนในพืน้ท่ี 

- สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมัง่คัง่ให้กบัชมุชน 

- เสริมสร้างความมัน่คงด้านพลงังานไฟฟา้ของประเทศ 

- สง่เสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

- กระจายอํานาจ (Decentralization) จากสว่นกลางสูท้่องถ่ิน/ภมิูภาค 

- สร้างให้ชมุชนในพืน้ท่ีมีความรู้สกึเป็นเจ้าของและรักษาระบบสง่-จ่ายไฟฟา้  

โดยมีการกําหนดเปา้หมายการสง่เสริมพลงังานหมนุเวียนตามศกัยภาพพืน้ท่ีซึง่พิจารณาข้อมลูจากกรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน ทัง้นี ้มีเปา้หมายรวม 520 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย 

- โรงไฟฟา้ขยะ 400 เมกะวตัต์ 

- โรงไฟฟา้ชีวมวลประชารัฐในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 120 เมกะวตัต์ 

2)   โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนใหมแ่ละมาตรการอนรัุกษ์พลงังาน 

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จะพิจารณาจัดหากําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับศักยภาพพลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึง 

การเปล่ียนแปลงของ Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีจะเกิดขึน้ และยังคงสอดคล้องกับข้อตกลง 

ของ COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํา้ร่วมกับ 

โรงไฟฟ้าพลังนํา้ และพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายการรับซือ้เพ่ือรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้ 

สูงขึน้ ทัง้นีย้ังได้คํานึงถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตท่ีจะมีความเช่ือถือได้และมีต้นทุนท่ีสามารถแข่งขัน 

กบัโรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียนได้อีกด้วย 

 

พลังงานหมุนเวียน/อนุรักษ์พลังงาน กาํลังผลติตามสัญญา (เมกะวัตต์) กาํลังผลติที่เช่ือถือได้ 

(เมกะวัตต์) 

พลงังานแสงอาทิตย์* 10,000 4,250 

ชีวมวล 3,376 2,296 

ก๊าซชีวภาพ 546 325 

พลงังานแสงอาทิตย์ทุน่ลอยนํา้ร่วมกบั 

โรงไฟฟา้พลงันํา้ 
2,725 1,158 

พลงังานลม 1,485 189 

ขยะอตุสาหกรรม 44 26 

มาตรการอนรัุกษ์พลงังานด้านไฟฟา้ - 4,000 

รวม ณ ปี 2580 18,176 12,244 

หมายเหต*ุ      1. ทัง้นีจ้ะมีการดําเนินโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ภาคประชาชน) ปีละ 100 เมกะวตัต์เป็นระยะเวลา 10 ปี 

      2. ควรดําเนินการจดัหาพลงังานหมนุเวียนบนพืน้ฐานของการแข่งขนัท่ีไม่เกินอตัราเฉลี่ยขายสง่ (Grid Parity) 
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นโยบายการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 

การนําแผนอนุรักษ์พลงังานด้านไฟฟ้ามาพิจารณาประกอบการจัดสรรกําลงัผลิตไฟฟ้าในแผน PDP โดยจะ

พิจารณาเสมือนแหลง่ผลิตไฟฟ้าประเภทหนึ่ง และพิจารณาเฉพาะการอนรัุกษ์พลงังานด้านไฟฟ้าท่ีสามารถพิสจูน์ความ

เช่ือมัน่ได้ และสามารถแข่งขนัด้านราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เท่านัน้ มีศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังานประมาณ 4,000 

เมกะวตัต์ แบง่การดําเนินการเป็น 3 กลยทุธ์ ประกอบด้วย ภาคบงัคบั ภาคสนบัสนนุ และภาคสง่เสริม สรุปได้ดงันี ้

 

มาตราการ/โครงการ ผลประหยัด 

(เมกะวัตต์) 

(1) กลยุทธ์ภาคบังคับ 3.745 

- ปรับปรุง ปรับเปล่ียน เคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ 2,746 

- โครงการศกึษามาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานของโรงงานอตุสาหกรรม (Factory Energy 

Code: FEC) 

44 

- มาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลงังานสําหรับอาคาร (Building Energy Code: 

BEC) 

800 

- โครงการขยายผลมาตรการการลดการใช้พลงังานไฟฟา้และประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 425 

(2) กลยุทธ์ภาคสนับสนุน 256 

- พลงังานความร้อนร่วม (Combined Heat and Power) 226 

- มาตรการทางด้านการเงิน 30 

(3) กลยุทธ์ภาคส่งเสริม - 

- บริหารจดัการด้านพลงังาน - 

- โครงการศึกษาการพิสจูน์ผลมาตรการการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้

พลงังาน 

- 

- โครงการนําร่องการพิสจูน์ผลมาตรการการลดการใช้พลงังานไฟฟา้และประสทิธิภาพการใช้

พลงังาน 

- 

- การพฒันาระบบฐานข้อมลูและการจดัการด้วย Big Data - 

- การสร้างจิตสํานกึด้านพลงังาน - 

- การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านพลงังาน - 

รวม 4,001 
ท่ีมา : PDP2018 สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

ภาพรวมของธุรกิจ 

• ธุรกจิผลติ จัดหา และจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้า 

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัการขยายตวัของระบบสายส่งและระบบ

จําหน่ายไฟฟา้ของประเทศซึง่ขึน้อยูก่บัปริมาณความต้องการใช้ไฟฟา้และปริมาณการผลิตไฟฟา้ในประเทศไทย รวมถงึ

นโยบายของทางภาครัฐในการพฒันาและขยายระบบไฟฟา้ของประเทศ โดยหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จะทําการพยากรณ์ถึงความ
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ต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต และกําหนดกรอบของแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าขึน้ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ

วางแผนการลงทนุโครงการพฒันาต่าง ๆ เพ่ือรองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มมากขึน้ในอนาคต จากข้อมลูแผนการ

พฒันาและขยายระบบไฟฟ้าต่าง ๆ  ใน PDP 2018 (พ.ศ. 2561-2580) ของการไฟฟ้าทัง้ 3 หน่วยงานได้แก่ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค ท่ีมีแผนงานลงทนุก่อสร้างพฒันาระบบสาย

สง่และสถานีไฟฟา้ แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า รวมถงึแผนงานเปล่ียนระบบสายไฟฟา้อากาศ

เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และตามหวัเมืองใหญ่ในตา่งจงัหวดั นอกจากนีย้งัมีแผนการพฒันาระบบ

ไฟฟา้เพ่ือรองรับการจดัตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ 2 ระยะ จํานวน 10 พืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนไทย, แผนพฒันาระบบเคเบิล้

ใต้ทะเลไปยงับริเวณอําเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพ่ือเสริมความมัน่คงระบบไฟฟา้ โครงการระบบสง่ไฟฟา้เพ่ือ

รองรับโครงการเพิ่มปริมาณนํา้ต้นทนุให้เข่ือนภมิูพล รวมถึงโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพฒันาระบ

โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศไทย (Smart Grid) ซึ่งมีมลูค่าการลงทนุรวมกว่าแสนล้านบาท แสดงให้เห็นถึง

การให้ความสําคัญของภาครัฐอย่างต่อเน่ืองในการลงทุนด้านพัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้า ส่งผลให้

แนวโน้มของธุรกิจอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยนัน้ยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัได้ต่อไปอีกหลายปีตาม

นโยบายดงักลา่ว  

นอกจากการพฒันาระบบสง่และระบบจําหน่ายไฟฟา้แล้ว ธุรกิจอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟา้ยงัมีโอกาสเติบโต

ได้จาก โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ และระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมือง ได้แก่ โครงการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีภาครัฐมีแผนการดําเนินการภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) อีกด้วย 

 

• ธุรกจิผลติ จัดหา และจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบพลังงานทดแทน 

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอปุกรณ์สําหรับระบบพลงังานทดแทนของบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบั

การสง่เสริมการลงทนุด้านพลงังานทดแทนจากทางภาครัฐเป็นหลกั ตามท่ีคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 

โดยนายวีระพล จิรประดิษฐกลุ โฆษกประจํา กกพ. เปิดเผยข้อมลูว่า กกพ. จะหยดุรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน

เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่ปี 2562 ถึงปี 2563 ตามแผน PDP2018 เน่ืองด้วยจะต้องพิจารณาความพร้อมของระบบ

สายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงเร่งดําเนินการกลุ่มใบอนุญาตซือ้ขายไฟฟ้าท่ียังคงค้างอยู่ในระบบท่ียังไม่ได้

จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์ให้แล้วเสร็จ แต่ทัง้นีต้ามแผน PDP2018 จะกําหนดแผนรับซือ้ไฟฟ้าจากกลุ่มโรงไฟฟ้าขยะ 

จํานวน 400 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 120 เมกะวัตต์ และ

นอกจากนีใ้นแผน PDP2018 ยงักําหนดให้สามารถท่ีจะทําการติดตัง้ระบบโซลาร์รูฟท็อปเพ่ือใช้จ่ายให้กบัโรงงานหรือ

กิจการตวัเองได้ หรือให้สามารถลงทนุระบบโซลาร์รูฟท็อปและจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัเอกชนได้อย่างเสรี และมีแผนท่ีจะ

รับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในอนาคตเพิ่มเติมสําหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าจาก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลงังานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยนํา้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงังานนํา้ แต่รับซือ้ในราคาไฟฟ้าไม่เกินกว่า Grid 

Parity โดยยงัไมไ่ด้กําหนดวา่จะเปิดรับซือ้เม่ือไร 

นอกจากนีค้ณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือ BOI ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต ในปี 2560 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 9/2560 ด้วยการลงทุนเพ่ือการ

ประหยดัพลงังาน การใช้พลงังานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจงูใจแก่กลุม่

ท่ีมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตามระเบียบของประกาศ เช่น กลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม คลงัสินค้า และอาคารขนาดใหญ่ 

เป็นต้น ยกตวัอย่างเช่น หลงัคาของโรงงานอตุสาหกรรมสามารถติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ และนําไฟฟ้าท่ีผลิตได้ดงักลา่ว
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นําไปใช้ในโรงงานของตัวเองเพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าเดิมจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและ

คลงัสนิค้าอีกจํานวนมากท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดงักลา่ว  

จากนโยบายดงักลา่วสง่ผลให้ธุรกิจอปุกรณ์สําหรับระบบพลงังานทดแทนจะมีการขยายตวัอย่างมาก ดงันัน้ 

จากการให้การส่งเสริมและสนับสนุนในธุรกิจพลงังานทดแทนของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้แนวโน้มธุรกิจอุปกรณ์

สําหรับระบบพลงังานทดแทนยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้ต่อไปในอนาคต โดยมีภาครัฐเป็นผู้ นําและให้การสนบัสนนุ

ในการลงทนุ  

นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2562 ท่ีผา่นมานัน้ บริษัทกนักลุ เอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) เลง็เหน็ถงึการเติบโตของ

ตลาด Residential Solar Rooftop ท่ีมีความต้องการสงูขึน้ ทําให้ บริษัทกนักุล เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ได้ก่อตัง้

บริษัทน้องใหม่ภายใต้แบรนด์ GRoof เพ่ือมาทําตลาด Residential Solar Rooftop โดยเฉพาะ โดยมี Package ให้

ผู้สนใจเลือกติดตัง้ตัง้แต่ 2 กิโลวตัต์ขึน้ไป มีทัง้แบบ On-grid และแบบ Hybird ท่ีติดตัง้ระบบ battery ให้ผู้ ท่ีสนใจท่ีจะ

ประหยดัพลงังานหรือต้องการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนอาคารบ้านเรือน และด้วยมลูค่าการลงทนุใน

ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีลดลงและความเข้าใจในระบบ Solar Rooftop ท่ีเพิ่มเติมขึน้ทําให้บริษัท กนักลุ เอน็จิเนียร่ิง 

จํากดั (มหาชน) เล็งเห็นว่าตลาด Residentail Solar Rooftop เป็นตลาดท่ีดีมีโอกาสเติบโตสงู ภายใต้แบรนด์ GRoof 

โดยปัจจบุนับริษัทฯ กําลงัพฒันา Plat Form เพ่ือต่อยอดธุรกิจด้านพลงังานทดแทนซึง่คาดว่ามีโอกาสเติบโตอีกมากใน

อนาคต 

 

• ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

แนวโน้มธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

ภาพรวมของการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มคงท่ี เน่ืองด้วยภาครัฐมีการ

ประกาศท่ีจะหยุดรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็นระยะเวลา 8 ปี เน่ืองด้วยเหตุผลจากความไม่พร้อมทางด้าน

ศกัยภาพของสายสง่ รวมทัง้ยงัคงมีโครงการท่ียงัไมไ่ด้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์คงค้างอยู่จํานวนมาก แตอ่ยา่งไรก็ตาม

ภาครัฐก็ยงัคงสนบัสนนุการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนตามแผน PDP 2018 ซึ่งคงมีการกําหนดสดัส่วนการรับซือ้

ไฟฟ้าแยกตามแต่ละประเภทของเทคโนโลยี ซึ่งในช่วงแรกจะเปิดรับซือ้จากกลุ่มโรงไฟฟ้าภาคชุมชนเป็นหลกั โดย

ส่งเสริมให้ชมุชนมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้า ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะชมุชน และโรงไฟฟ้าชีวมวล

ประชารัฐ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แต่ราคารับซือ้ไฟฟ้าก็จะต้องไม่สงูไปกว่าอตัราเฉล่ียขายส่ง ณ ปัจจบุนั เพ่ือไม่ให้

กระทบกบัโครงสร้างของราคาไฟฟ้าในประเทศ นอกจากนีรั้ฐบาลพยายามท่ีผลกัดนัและส่งเสริมการนําพลงังานไฟฟ้า

ทดแทนมากกว่าหนึ่งเทคโนโลยีมาผสมผสานกนัในการผลิตไฟฟ้า (Hybrid) เช่น การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยนํา้ผสมผสานกบักงัหนัลม เป็นต้น รวมทัง้ให้นําเทคโนโลยีการกกัเก็บพลงังานมาใช้ (Energy 

Storage) เพ่ือสามารถนําไฟฟา้สว่นเกินไปใช้ในช่วงเวลาอ่ืนๆ ได้ 

แนวโน้มธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับธุรกิจอุปกรณ์สําหรับพลงังานทดแทน โดยจะต้องพึ่งพาการส่งเสริมการลงทุนจากทางภาครัฐเป็นหลกั 

เน่ืองจากโดยปกติแล้วการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนนัน้ ต้นทนุในการผลิตไฟฟ้าจะสงูกว่าเม่ือเทียบกบัการผลิต

ไฟฟา้ด้วยเชือ้เพลงิชนิดอ่ืน ๆ (ยกเว้น โรงไฟฟา้นิวเคลียร์)  ทําให้การลงทนุในการผลติและจําหน่ายไฟฟา้ในเชิงพาณิชย์

ด้วยพลงังานทดแทนนัน้มีการคืนทนุช้าและผลตอบแทนต่ํา ดงันัน้การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในอดีตส่วนใหญ่ 

จึงเป็นลกัษณะการผลิตจากเศษวสัดเุหลือทิง้ เช่น ขยะ แกลบ หรือชานอ้อย ท่ีมีต้นทนุถกูกว่า และผลิตด้วยกําลงัไฟฟา้

ท่ีไม่สงูมากเพ่ือใช้กันภายในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ไม่ได้มีการผลิตในเชิงพาณิชย์สําหรับจําหน่ายแต่อย่างใด แต่
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อย่างไรก็ตามจากการสนบัสนนุจากภาครัฐในปัจจบุนัแม้จะมีการเปล่ียนแปลงอตัรารับซือ้จากระบบ Adder เดิม เป็น 

Feed in Tarriff ก็ตาม สําหรับไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานหมนุเวียนยงัคงทําให้ผู้ผลิตไฟฟ้าและกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีความ

สนใจในการลงทนุผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน หรือพลงังานทดแทนต่างๆ มากขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะลงทนุ

ผลติเพ่ือจําหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐซึง่รับซือ้ตามเปา้หมายในการผลิตไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน 

สําหรับแนวโน้มธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ เม่ือพิจารณาตามแผนพัฒนา

กําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP2018 พบว่าเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย จะเกิดจากการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์ถงึร้อยละ 55 (โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ภาคประชาชน ปีละ 100 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 

10 ปี รวมเท่ากบั 10,000 เมกะวตัต์) จากการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนและมาตรการอนรัุกษ์พลงังานทัง้หมด 

18,176 เมกะวตัต์ อีกทัง้ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสงู 

เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ใกล้เขตศนูย์สตูร จึงทําให้พืน้ท่ีสว่นใหญ่ในประเทศได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 

จากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวธุรกิจผลิต และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยนัน้จึงมีแนวโน้มท่ี

จะเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต  

ตามแผน PDP2018 ภาครัฐมีแผนงานว่าจะสามารถเปิดรับซือ้ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 

3 สว่น ได้แก่ 

1. รับซือ้พลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยรับซือ้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

9,000 เมกะวัตต์ รับซือ้จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ยังไม่ระบุ

ปริมาณรับซือ้ 

2. รับซือ้พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยรับซือ้ไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมจากภาครัฐ 520 

เมกะวตัต์ และรับซือ้พลงังานไฟฟ้าตามแผนพลงังานหมนุเวียนใหม่และแผนอนรัุกษ์พลงังาน 18,176 

เมกะวตัต์ 

3. การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ประกอบไปด้วยภาคบังคับ ภาค

สนบัสนนุ และภาคสง่เสริม รวม 4,000 เมกะวตัต์ 

  

แนวโน้มธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนาม  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสนใจธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในประเทศเวียดนามโดยเน้นไปท่ี 

พลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีบริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในการพฒันาและ

ก่อสร้าง ในปัจจุบนันีรั้ฐบาลเวียดนามประเมินว่าอตัราการใช้พลงังานในประเทศจะเพิ่มขึน้เป็น 234.6 เทราวตัต์ใน      

ปี 2020 และ เพิ่มขึน้เป็น 506 เทราวัตต์ ภายในปี 2030 โดยมีการวางแผนจะมีกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์จํานวน 850 เมกะวตัต์ในปี 2020 และ 4,000 เมกะวตัต์ และ 12,000 เมกะวตัต์ ในปี 2030 

ปัจจุบนับริษัทฯได้เข้าลงทนุในบริษัท Doan Son Thuy Investment JSC (DST) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน โดย DST ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ COD ของ

โครงการพลงังานแสงอาทิตย์ Phong Dien II จํานวน 50 MWp เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563 
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• ธุรกจิก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

 จากการท่ีรัฐบาลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน รวมถึงศกัยภาพของประเทศไทยท่ีจะผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทนนัน้ ทําให้มีบริษัททัง้ในและต่างประเทศให้ความสนใจท่ีจะลงทุนทําธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน ซึ่งธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทฯ จะมีอตัราการเติบโตตามขนาดและจํานวนของโรงไฟฟ้า

พลงังานทดแทนท่ีเพิ่มขึน้ และตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในประเทศไทยนัน้ยัง

สามารถท่ีจะเติบโตอีกมากในอนาคต และนอกจากนีน้ัน้ทางบริษัทฯ มีศกัยภาพในงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน

ทดแทน แบบ EPC (Engineering, Procurement and Construction) แบบครบวงจร และมีแผนพฒันาธุรกิจต่อเน่ืองทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 

2.3.2 ภาวะการแข่งขัน  

• ธุรกจิผลติ จัดหาและจัดจาํหน่ายอุปกรณ์สาํหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทน 

บริษัทฯ มีกลุ่มลกูค้ากลุ่มเป้าหมายหลกั อนัได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งโดยทัว่ไปลกูค้า

กลุม่ดงักลา่วจะมีการกําหนดคณุสมบติัของผู้ประกอบการท่ีจะเข้าร่วมการประกวดราคาตลอดจนพิจารณาถึงศกัยภาพ

และประสบการณ์ของผู้ เข้าร่วมประมลูในแต่ละรายในการเป็นผู้จดัหาอปุกรณ์สําหรับโครงการต่าง ๆ ทัง้นี ้ผู้บริหารของ

บริษัทฯ ประเมินว่าผู้ประกอบการท่ีนบัเป็นคู่แข่งในการประมลูงานกบักลุ่มบริษัทฯ นัน้มีทัง้สิน้ประมาณ 8-10 ราย ซึ่ง

ผู้ประกอบการบางรายก็มีการจําหน่ายสนิค้าหลายกลุม่ แตอ่ยา่งไรก็ดี ในปัจจบุนัยงัไมมี่ผู้ประกอบการรายใดท่ีสามารถ

นบัได้ว่าเป็นคู่แข่งท่ีมีการจําหน่ายสินค้าครบในทกุกลุม่สินค้าเช่นเดียวกบักลุม่บริษัทฯ  และเน่ืองจากกลุม่บริษัทฯ เป็น

ผู้จดัหาและจําหน่ายสินค้าท่ีหลากหลาย ดงันัน้ ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ดงักล่าว จึงมีสถานะเป็นคู่ค้าของ

ทางบริษัทฯ ด้วย 

  นอกจากนี ้จากการท่ีระบบไฟฟ้านัน้นับเป็นหนึ่งในระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานของประเทศซึ่งภาครัฐให้

ความสําคญัต่อการลงทนุอย่างต่อเน่ืองทกุปี ส่งผลให้มลูค่าตลาดรวมของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง

ตามนโยบายการลงทนุของภาครัฐ ในขณะท่ีจํานวนผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้าสูธุ่รกิจนัน้มีไม่มากนกัเน่ืองจากต้อง

อาศยัเงินทนุและความสามารถในการจดัหาสินค้าท่ีตรงตามข้อกําหนดด้านคณุภาพและมาตรฐานตามท่ีลกูค้าต้องการ 

ดงันัน้ การแข่งขนัในธุรกิจดงักลา่วจงึยงัคงไมมี่ความรุนแรงมากนกั  

สําหรับกลุม่บริษัทฯ นัน้นบัได้ว่ามีจดุเด่นในเร่ืองของคณุภาพและความหลากหลายของสนิค้า ประกอบกบัการ

ดําเนินธุรกิจท่ียาวนานมากว่า 30 ปี สง่ผลให้บริษัทฯ มีความชํานาญในการจดัหาสินค้าคณุภาพจากพนัธมิตรทางการค้า

ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการมีโรงงานผลิตเป็นของกลุ่มบริษัทฯ เอง ซึ่งช่วยในการควบคุม

คุณภาพและลดต้นทุนของชิน้ส่วนอุปกรณ์บางอย่าง ทําให้บริษัทฯ สามารถจัดหาสินค้าท่ีมีคุณภาพภายใต้ต้นทุนท่ี

ควบคมุได้ดีกว่าผู้ประกอบการซึ่งไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง รวมทัง้มีความยืดหยุ่นในการจดัเตรียมสินค้าไว้พร้อม

ขายให้แก่ลกูค้าได้มากกว่า นอกจากนี ้จากการท่ีกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการซึง่มุง่เน้นในเร่ืองของคณุภาพสินค้าและ

มีการวิจยัพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของลกูค้าให้ได้ครบถ้วนมาเป็นเวลานาน โดย

ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไว้กบักระทรวงอตุสาหกรรมและได้รับการ

รับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมด้วย สง่ผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับความเช่ือถือจากกลุ่มลกูค้าในการ

กลบัมาใช้บริการกบักลุม่บริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ืองเสมอมา  
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สําหรับการแข่งขนัใน ตลาด Residential Solar Rooftop นัน้ เน่ืองด้วยระบบ Solar Rooftop สามารถผลิตไฟฟ้า

ได้นานถึง 25 ปี ผู้ ซือ้ส่วนใหญ่มองหาบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองระบบ Solar Rooftop ท่ียาวนานและมีความมัน่คง

สงูและสามารถให้บริการแบบ One-Stop-Service ได้ ทําให้บริษัทมองว่าการแข่งขัน้ยงัสามารถดําเนินการได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

 

• ธุรกจิผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า 

 สําหรับธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์นัน้ ในปัจจบุนัการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ของเอกชนจะมุ่งไปท่ีการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองภายในบริษัทหรืออตุสาหกรรม 

เน่ืองด้วยภาครัฐยงัคงไม่มีนโยบายเปิดรับซือ้ไฟฟ้าในขณะนี ้อย่างไรก็ตาม แผน PDP2018 ได้เปิดให้มีการลงทนุและ

ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ภายในธุรกิจตวัเองแบบเสรี แต่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานของ

ภาครัฐ ส่งผลให้ในอนาคต กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีการใช้ไฟฟ้าจํานวนมาก มีการลงทุนติดตัง้ระบบ

โซลาร์รูฟทอ็ปกนัมากขึน้ รวมทัง้ยงัได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (BOI) สง่ผลให้การ

คืนทุนของโครงการเร็วขึน้กว่าเดิมคร่ึงหนึ่ง จูงใจให้ผู้ประกอบการหนัมาลงทุนในระบบดงักล่าวกันมากขึน้ โดยกรม

พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลยัศิลปากรศึกษาศกัยภาพพลงังาน

ทดแทนของไทย โดยผลการประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาของโรงงานใน

ประเทศไทย มีพืน้ท่ีหลงัคารวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 150 ล้านตารางเมตร พบว่าในกรณีใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 

100 วตัต์ต่อตารางเมตร จะมีกําลงัผลิตไฟฟ้ารวมทัง้ประเทศประมาณ 5,983 เมกะวตัต์ ซึง่ยงัคงมีศกัยภาพอีกจํานวน

มาก  

ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ดําเนินการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม โดยมีกําลงั

การผลิตรวม 170 เมกะวัตต์ เม่ือปี 2561 ท่ีผ่านมาจนครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากผล

ประกอบการท่ีสงูขึน้ และมีแผนท่ีจะขยายการลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลมในตา่งประเทศตอ่ไป  

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีเปา้หมายท่ีจะขยายธุรกิจการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และพลงังานลม และด้วยศักยภาพของชีวมวลในประเทศไทยท่ีมีศักยภาพ

เพียงพอในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล กอรปกบัแผนนโยบายพฒันาการผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) ของรัฐบาลท่ีมีความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าจากกลุ่มชีวมวลถึง 3,376 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่าเป็นอันดับท่ี 2 รองลงมาจากพลังงานจาก

แสงอาทิตย์ ดงันัน้บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงช่องทางในการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ท่ีคาดว่าจะมีการ

เติบโตสงูขึน้ ปัจจบุนัการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลได้ปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมท่ีอยู่ในรูปแบบของค่า

ไฟฟ้าส่วนเพิ่ม หรือ Adder ท่ี 30 สตางค์ต่อหน่วย เป็นรูปแบบของ Fit-in-Tariff และจะต้องมีการประมลูราคาส่วนลด

ค่าไฟฟ้า โดยผู้ ท่ีเสนอราคาส่วนลดท่ีถูกท่ีสดุจะได้รับการพิจารณาเป็นผู้ ชนะการประมลู ท่ีผ่านมาการประมลูราคา

สว่นลดคา่ไฟฟา้มีการแข่งขนัสงู มีผู้ เสนอราคาสว่นลดเกินกวา่ 80% สง่ผลให้ราคารับซือ้ไฟฟา้แบบ FiT รวมแล้วต่ํากว่า 

3 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้การคืนทนุของโรงไฟฟ้าชีวมวลขยายออกไป แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าชีว

มวล ยงัคงขึน้อยู่กบัปัจจยัเร่ืองของวตัถดิุบท่ีปอ้นเข้าสูโ่รงไฟฟ้าท่ีมีการแข่งขนัในเร่ืองของราคาและปริมาณรับซือ้อยูใ่น

บางพืน้ท่ี รวมทัง้การขนส่งจากแหล่งวตัถดิุบไปยงัโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งทางบริษัทฯ เองก็ได้เลง็เห็นถึงปัจจยัความเส่ียง

ดงักลา่ว ดงันัน้บริษัทฯ จงึได้อยูร่ะหวา่งการศกึษาและวิจยัหาพืชพลงังานท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างพืน้ท่ีเพาะปลกูขึน้มาเอง 

เพ่ือลดความเส่ียงจากการพึง่พาวตัถดิุบจากแหลง่อ่ืน สง่ผลใหมีความได้เปรียบเหนือกวา่คูแ่ข่ง 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายท่ีชัดเจนในการลงทุนด้านพลงังานทดแทนในต่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุนและความมัน่คงของรายได้ในระยะยาว เช่น การ

ลงทนุในพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น มาเลเซีย และเวียดนาม และบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าการลงทนุ

ด้านพลงังานทดแทนในต่างประเทศ จะเพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั ภายใน 3 ปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการเป็น

เจ้าของโรงไฟฟ้าในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 400-500 เมกะวตัต์ภายใน 3 ปี ปัจจุบนับริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในโรงไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว จํานวน 4 โครงการ จํานวนรวม 207.03 เมกะวตัต์ จ่ายไฟฟ้าแล้วจํานวน 

2 โครงการ 66 เมกะวตัต์ และ บริษัทฯ ได้มีการจําหน่ายโครงการให้กบัผู้ลงทนุในไตรมาส 2563 จํานวน 2 โครงการ  

 

• ธุรกจิก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

 ปัจจุบนัเร่ิมมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายรายเข้ามาร่วมประมลูแข่งขัน อีกทัง้ยงัมีผู้ รับเหมาจากต่างประเทศ

มาร่วมแข่งขันด้วย ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นรายแรก ๆ ของ

ประเทศไทย เน่ืองจากบริษัทฯ มีโรงไฟฟา้เป็นของตนเอง ดงันัน้ บริษัทฯ จงึมีอํานาจในการตอ่รองกบัผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ 

กังหันลม และ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก อีกทัง้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีใช้ใน

โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนในโรงงานของกลุม่บริษัทฯ เองอีกด้วย ทําให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งรายอ่ืนในด้านต้นทนุ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ซึ่งปัญหาของบริษัทรับเหมาจากต่างประเทศจะต้องมาจ้างบริษัทฯ รับเหมาช่วงใน

ประเทศไทย ทําให้มีต้นทนุท่ีสงูกว่า กอปรกบับริษัทฯ ยงัสามารถให้บริการด้านการขออนญุาตต่าง ๆ สําหรับการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า เช่น BOI, รง 4, การประสานงานกับหน่วยงานการไฟฟ้าและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ แก่เจ้าของ

โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนได้อีกด้วย ซึ่งทําให้เจ้าของโรงไฟฟ้ามีความสะดวกมากขึน้ เม่ือเลือกใช้บริการกบับริษัทฯ ดงัจะ

เห็นได้จาก ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคาให้กบัลกูค้าภาคเอกชน

เพิ่มมากขึน้  

 

• ธุรกจิจาํหน่ายไฟฟ้าที่ผลติพลังงานแสงอาทติย์ที่ตดิตัง้บนหลังคา (Private PPA) 

 ปัจจบุนัโรงงานอตุสาหกรรม ห้างร้าน ภาคเอกชน ได้ให้ความสนใจท่ีจะรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ี

ติดตัง้บนหลงัคาเพิ่มมากขึน้  กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจไปในตลาดดงักล่าว และด้วยประสบการณ์ใน

การดําเนินการติดตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา รวมถึงสินค้าท่ีบริษัทเลือกไปใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ดงักล่าวมีคณุภาพท่ีได้มาตรฐาน การรับประกนัประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าท่ีได้มาตรฐาน ทําให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบ

คูแ่ข่งรายอ่ืน 

 ดังจะเห็นได้จากบริษัทฯ ได้มีการเซ็นต์สัญญาขายไฟให้ภาคเอกชนไปแล้วหลายโครงการ โดยในปี 2563 

โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคาและบนพืน้ดิน กลุม่ผลิตไฟฟา้เพ่ือใช้เอง บริษัทฯ ได้ดําเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างก่อสร้าง รวมจํานวน 79,419.53 กิโลวตัต์ และในปี 2564 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายจะมีการ

ลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟา้เพ่ือขายให้ภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้   
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 

3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้าภาครัฐ 

 เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานการไฟฟ้าของทางภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

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

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า และด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                

ท่ีเก่ียวข้องกบังานสถานีและสายสง่ไฟฟา้แรงสงู  

• ด้านธุรกิจจําหน่ายอปุกรณสําหรับระบบไฟฟา้ 

 ใน ปี 2563 บริษัทฯ และโรงงานในเครือของบริษัทฯ มีการจําหน่ายสินค้าให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้ารวมทัง้

หน่วยงานเอกชนท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ และในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ  

 รายได้จากการจําหน่ายสนิค้าให้แก่ลกูค้ากลุม่นีจ้ะขึน้อยูก่บังบประมาณด้านการพฒันากําลงัการผลติ และ

ส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ซึ่งหากภาครัฐมีการเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหาร และมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย           

การลงทนุด้านการพฒันากําลงัการผลติและสง่จ่ายพลงังานไฟฟา้ หรือมีความลา่ช้าในการพิจารณาอนมุติัจดัหาจดัจ้าง     

ในโครงการต่างๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนท่ีต้องพึ่งพิงลกูค้ากลุ่มนี ้นอกจากนัน้กระบวนการ

จดัหาจดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมลูซึง่ในบางครัง้จะมีผู้ เสนอราคาแข่งขนัหลายราย ดงันัน้

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการคดัเลือกในการประมลูโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐดงักลา่ว อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้อง

สญูเสียรายได้จากกลุม่ลกูค้านี ้

 แต่ทัง้นีค้วามเส่ียงสําคญัจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุด้านการพฒันากําลงัการผลิตและสง่จ่าย

พลงังานไฟฟ้าของภาครัฐยงัคงมีอยูใ่นระดบัท่ีค่อนข้างต่ํา เน่ืองจากปริมาณความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีมีปริมาณ

เพิ่มขึน้ในแต่ละปีตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นผลให้ภาครัฐยังคงให้การ

สนบัสนนุงบประมาณสําหรับการจดัหาพสัดเุพ่ือใช้ในการพฒันาขยายกําลงัการผลิตและระบบส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า

ของหน่วยงานการไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง โดยในส่วนของการประมูลโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐนัน้ จะมีการแบ่งการ

ประมลูแยกเป็นกลุ่มสินค้า ทัง้นีด้้วยลกัษณะของสินค้าท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มบริษัทฯ อีกทัง้ในปัจจบุนัโรงงาน

ในเครือของบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคณุภาพ ISO 9001 ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

มาตรฐานการประเมินห้องปฏิบติัการ ISO 17025 และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน 

TIS18001 และ BS OHSAS18001 รวมถึงสินค้าของบริษัทฯ หลายรายการก็ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ

กระทรวงอตุสาหกรรม รวมทัง้ได้ผ่านการทดสอบรับรองจากสถาบนัการทดสอบทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และ

ได้รับใบอนญุาตมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการประมลูแข่งขนัในโครงการจดัหา

สนิค้าต่างๆ ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุให้คดัเลือกจดัหาเฉพาะผลติภณัฑ์

ท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีถูกผลิตจากโรงงานท่ีมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน และได้รับการ

รับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ทําให้โอกาสท่ีบริษัทฯ จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการประมลู

ยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีสงู นอกจากนีท้างบริษัทฯ ยงัมีประสบการณ์ในการขายสนิค้าให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้าตา่งๆ มาเป็น
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ระยะเวลานานกว่า 39 ปี ด้วยการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองของทาง    

บริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าจะยงัคงได้รับความไว้วางใจในการจัดซือ้สินค้าจากลกูค้ากลุ่มนีเ้พิ่มขึน้ตาม

แผนงานจัดหาพัสดุท่ีมีปริมาณเพิ่มขึน้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการประมูลงานของ

โครงการภาครัฐเพิ่มมากขึน้ สืบเน่ืองจากบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด ท่ีมี

ผลงานทางด้านการประมูล ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประมูลโครงการได้มากกว่าแต่ก่อน นอกจากนีบ้ริษัทฯ                 

ยงัได้ได้รับงานในส่วนของกรุงเทพโทรคมนาคมท่ีมีมลูค่ากล่าว 4,000 ล้านบาท ส่งผลให้มีงานสะสมในมือถึง 8,500 

ล้านบาท   

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใดรายหนึ่งในแต่ละกลุ่ม

ลูกค้า โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ และจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เพิ่มเติม รวมถึงเป็นการกระจายรายได้ให้มาจากกลุ่มลกูค้าท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ พร้อมทัง้ได้เพิ่มศกัยภาพของ

บริษัทฯ ด้วย การพฒันาผลิตภัณฑ์และอปุกรณ์ในระบบไฟฟ้าให้มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของ

กลุม่ลกูค้า พร้อมทัง้ได้เข้าร่วมโครงการขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑ์พร้อมหน่วยเครือข่ายทดสอบกบัการไฟฟ้า รวมทัง้ได้เพิ่ม

มาตรฐานการทดสอบภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

• ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีและสายสง่ไฟฟา้ 

 การลงทุนด้านการพัฒนากําลงัการผลิตและส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้า

สว่นภมิูภาค ซึง่ถือเป็นการลงทนุด้านสาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีมีการขยายในปีท่ีผา่นมาและตอ่เน่ืองต่อไปในระยะสามปี

ข้างหน้านี ้สืบเน่ืองจากความไม่สมดลุของการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าในแต่ละภมิูภาคของประเทศ เช่น ในภาคใต้             

ความต้องการไฟฟ้าสงูสุดในปี 2561 เท่ากับ 2,767 เมกะวตัต์ และ ณ ปี 2580 เท่ากับ 5,264 เมกะวตัต์ มีอตัราการ

เติบโตเฉล่ียร้อยละ 3.3 ขณะท่ีกําลังผลิตไฟฟ้าในปี 2561 เท่ากับ 3,876 เมกะวัตต์ และ ณ ปี 2580 เท่ากับ 8,638      

เมกะวัตต์ กําลังผลิตไฟฟ้าหลักของภาคใต้มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะนะ ชุดท่ี 1-2 กําลังผลิต 1,476           

เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมขนอมทดแทน กําลงัผลิต 930 เมกะวตัต์ ตามแผนฯ โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุท่ี 1 

และโรงไฟฟ้ากระบ่ี จะปลดออกจากระบบในปี 2577 กําลงัผลิตรวม 1,025 เมกะวัตต์ ปัจจุบันกําลงัผลิตไฟฟ้าของ

ภาคใต้ไม่สามารถรองรับเหตุสดุวิสยัโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสดุหยดุฉกุเฉิน (N-1) ต้องพึ่งพากําลงัผลิตไฟฟ้าจากภาค

กลางผ่านสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหว่างภาค และแม้ว่าแผนการก่อสร้างสายส่งในภูมิภาคอ่ืนท่ีมีความชดัเจนและเร่ิม

ดําเนินการเปิดประมลูบ้างแล้วในปีท่ีผา่นมา และมีงบประมาณในงานประมลูด้านสายสง่เกิดขึน้จํานวนมากในปีนีแ้ละ

ปีหน้าก็ตาม สภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัไม่ฟืน้ตวัย่อมส่งผลต่อนโยบายด้านความ

จําเป็นในการสํารองปริมาณไฟฟ้าและความรวดเร็วในการขยายเขตสายส่งไฟฟ้าแรงสงูขนาดใหญ่ประเภท 230-500 

Kva จึงถือเป็นความเส่ียงต่อการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าภาครัฐในด้านรายได้รับเหมาก่อสร้างสถานีและสายส่งไฟฟ้าของ

บริษัทฯ ด้วยเช่นกนั หากโครงการตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ความลา่ช้าในการดําเนินการไมเ่ป็นไปตามแผน 
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3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ มีทัง้การจําหน่ายสินค้าและการสัง่ซือ้สินค้าจากต่างประเทศ 

รวมทัง้มีการลงทนุธุรกิจพลงังานทดแทนในต่างประเทศ จึงทําให้กลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะได้รับผลกระทบจากความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยอาจเกิดผลกําไรหรือขาดทนุจากการตีมลูค่ายติุธรรมในงบการเงิน เพ่ือลดผลกระทบ

จากความผนัผวนดงักลา่ว บริษัทฯ จงึได้มีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- ทําสญัญาซือ้-ขายเงินสกลุต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) ตามกรอบระยะเวลาของสินเช่ือ

เพ่ือการนําเข้า-สง่ออก 

- สร้างสมดลุระหว่างรายได้กบัค่าใช้จ่ายหรือส่วนท่ีเป็นหนีส้ิน ซึ่งเป็นเงินสกุลต่างประเทศให้มีสดัส่วน         

ท่ีใกล้เคียงกนั (Natural Hedge) 

- บริหารเงินในบัญชีเงินฝากท่ีเป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) ให้สอดคล้องกับ

กระแสเงินสดในแตล่ะช่วงของการดําเนินงานของบริษัทฯ 

  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดัทํานโยบายปอ้งกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเส่ียงฯ ของกลุม่บริษัทฯ ให้เกิดประสทิธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

  สําหรับการพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ

มาเลเซียสําหรับบริษัทฯ นัน้ เป็นสญัญารับซือ้ไฟฟ้าในอตัราแบบคงท่ีตลอดอายโุครงการ โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าการ

รับรู้รายได้ในรูปสกุลเงินเยนหรือริงกิต และการจ่ายคืนเงินกู้ จากสินเช่ือโครงการด้วยสกุลเงินเดียวกันนัน้ ถือว่าได้

ป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนในสดัส่วนร้อยละ 85 และ ร้อยละ 80 ตามลําดบั ของเงินลงทนุของโครงการ

แล้วจากการใช้สกุลเงินเดียวกัน ทัง้นีค้วามเส่ียงสําหรับเงินลงทุนในส่วนผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 15 และ ร้อยละ 20 

ตามลําดบั จะเกิดจากการแปลงค่างบการเงินจากสกลุเงินเยนหรือสกลุเงินริงกิตมาเป็นสกลุเงินบาทซึง่จะสง่ผลกระทบ

ต่อการบันทึกบัญชีเท่านัน้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานแต่อย่างใด รวมทัง้การ

เปล่ียนแปลงค่าสกลุเงินทัง้สองสกลุมีอตัราการเปล่ียนแปลงไมค่่อยผนัผวน ทําให้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนคอ่นข้างน้อย 

3.3 ความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้ได้สาํหรับธุรกจิผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 

3.3.1 ความเส่ียงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขึน้อยู่กับ 3 ส่วนหลกั คือ 1. ความเข้ม

ของแสงอาทิตย์ 2. ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ 3. ปริมาณการสญูเสียท่ีเกิดขึน้ในระบบการผลิตไฟฟ้า 

ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงอนัอาจจะเกิดขึน้ดงักล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก

บริษัทชัน้นําท่ีมีช่ือเสียง และเป็นหนึง่ในผู้ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีประสทิธิภาพและได้รับการยอมรับทัว่โลก  

ปัจจบุนั บริษัทฯ สามารถพฒันาขีดความสามารถในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ได้โดยตนเอง 

พร้อมทัง้ได้พัฒนาทีมงานวิศวกรรม และพัฒนาผู้ รับเหมารายย่อย ตลอดจนคดัเลือกอุปกรณ์สําคญัท่ีเก่ียวข้องกับการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตท่ีมีขีดความสามารถในการสง่มอบ การให้บริการหลงัการขาย ซึง่สง่ผลให้

บริษัทฯ สามารถลดทอนความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ รับเหมาขนาดใหญ่ในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าลงได้ และยงัถือ
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เป็นก้าวย่างสําคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัในเชิงการบริหารจดัการ และการควบคมุต้นทนุ ตลอดจน

การเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่ิงขึน้กว่าในอดีตท่ีผ่านมา ดังจะเห็นได้จากผลประกอบการในปี 2563     

บริษัทฯ สามารถบริหารโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ให้มีประสทิธิภาพท่ีดีกวา่ประมาณการท่ีตัง้ไว้ 

ภายหลงัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เสร็จสิน้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าภายนอก 

และกลุ่มพันธมิตรผู้ ถือหุ้ น มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ ดูแลบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance 

Agreement) หลังจากการมีการจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและดูแล

ความสามารถในการจําหน่ายไฟฟ้าและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร ถือเป็นการลดทอน

ความเส่ียงในการรับประกนัปริมาณในการจําหน่ายไฟขัน้ต่ําของแตล่ะโครงการ 

สําหรับโครงการโรงไฟฟา้พลงังานลม บริษัทฯ ได้คดัเลือกเทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภาพสงูจากบริษัทผู้ผลิตชัน้นํา

และมีประสบการณ์สูง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้ทําการเก็บข้อมูลความเร็วลมในพืน้ท่ีต่อเน่ืองกันประมาณ 4 ปี เพ่ือ

พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมก่อนท่ีจะลงทุน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ทําสัญญาดูแล

บํารุงรักษากบับริษัทผู้ผลติกงัหนัให้บริหารจดัการโรงไฟฟา้รวมถงึ Spare Part เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงเป็นระยะเวลา 10 ปี  

กอรปกับในปี 2562 ถือว่าเป็นปีท่ีมีอตัราความเร็วลมเฉล่ียดีกว่าปี 2561 ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานลมทัง้ 3 โครงการ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าท่ีคาดการณ์ไว้มากกว่า 10% เหตุเน่ืองจาก

ความเร็วลมเฉล่ียดีกว่าปกติค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในฤดรู้อนและฤดฝูนซึง่โดยปกติความเร็วลมจะคอ่นข้างอ่อน ทําให้ได้

หน่วยไฟฟา้ท่ีผลติได้เพิ่มขึน้อยา่งมาก      

3.3.2 ความเส่ียงในการจาํหน่ายไฟฟ้า 

  กลุม่บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาคเพ่ือจําหน่ายไฟฟา้ตามปริมาณท่ีระบไุว้

ในสญัญาแต่ละฉบบั โดยสญัญาฯ ดงักล่าวเป็นลกัษณะ Non-Firm เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานแสงอาทิตย์นัน้  

ไม่สามารถควบคมุปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ในแต่ละช่วงเวลา โดยสญัญาจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มค่าไฟฟ้าท่ีได้รับค่าไฟฟ้า

สว่นเพิ่ม (Adder) และ กลุม่ค่าไฟฟ้า Feed-in-Tariff (FiT) ทัง้นีต้ามสญัญาแบบค่าไฟฟ้าท่ีได้รับ Adder ระบวุ่า การไฟฟ้า

สว่นภมิูภาคจะรับซือ้ไฟฟ้าทัง้หมดท่ีทําการผลติได้ตามปริมาณท่ีระบไุว้ในแต่ละโครงการ โดยสญัญาฯ ดงักลา่วมีอาย ุ5 ปี 

นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาฯ และสามารถต่อสญัญาฯ ได้อีกครัง้ละ 5 ปี โดยการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคไม่มีสิทธิในการบอก

เลกิสญัญาฯ และสําหรับสญัญากลุม่ FiT จะมีการระบอุายสุญัญาไว้ท่ี 25 ปี ในราคาค่าไฟฟ้าคงท่ีตลอดอายสุญัญา ซึง่ถ้า

บริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสญัญาฯ ดงักล่าว ดงันัน้ถือได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงในกรณีท่ีโรงไฟฟ้า

สามารถผลติไฟฟา้และจําหน่ายไฟได้ตามสญัญาฯ นอกจากนัน้ การเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐทําให้กลุม่บริษัทฯ มี

ความแน่นอนท่ีจะได้รับชําระเงินคอ่นข้างสงู 

 สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคา เพ่ือผลิตและจําหน่ายให้กบักลุม่ลกูค้าเอกชน 

โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ลงทนุและซอ่มบํารุงให้ตลอดอายสุญัญา (Private PPA) บริษัทฯ จะมีการปอ้งกนัความเส่ียงจากการ

ท่ีโครงการให้ผลตอบแทนต่ํากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ อาจจะเน่ืองด้วยจากเหตผุลของความไม่สม่ําเสมอของความเข้มแสงหรือ

อาจจะเกิดจากกลุม่ลกูค้าเอกชนดงักลา่วไมมี่ความสามารถพอท่ีจะชําระคา่ไฟฟา้หรือรับซือ้ไฟฟา้ได้ตามเปา้หมายท่ีบริษัท

กําหนด ทางบริษัทฯ จะทําการตรวจสอบงบการเงินย้อนหลงัของกลุ่มลูกค้าเอกชนเหล่านัน้ เพ่ือประเมินศักยภาพการ

เติบโตของสถานะทางการเงินและธุรกิจ วา่มีความสามารถท่ีจะดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ืองตามอายสุญัญาโครงการ
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ของระบบผลิตพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีลงนามร่วมกนั และนอกจากนีท้างบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบความสม่ําเสมอของการ

ใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าเอกชน นํามาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบกําลงัผลิตติดตัง้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ให้

เหมาะสมและมีการนํามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่มีไฟฟ้าเหลือทิง้จากในระบบ จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการคดักรอง

กลุ่มลกูค้าและการออกแบบด้านเทคนิคก่อนดําเนินโครงการ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการขาดทุนในโครงการ

ประเภทนีใ้นระดบัต่ํา 

บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นอยู่ 2 โครงการ ซึ่งปัจจบุนัได้จําหน่ายไฟฟ้า

เรียบร้อยแล้วทัง้ 2 โครงการ โดยอตัราการขายไฟฟา้ของทัง้สองโครงการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการปรับลดราคาขายไฟฟา้  

โครงการท่ีประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในปี 2563 ท่ีผ่านมา ทัง้ 4 โครงการได้จําหน่ายไฟฟ้า

เรียบร้อยแล้วและได้รับคา่ไฟท่ี 0.0935 และ 0.0709 เหรียญสหรัฐฯ ตามท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

 สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันสามารถดําเนินการจ่ายไฟฟ้า         

เชิงพาณิชย์ได้แล้วตัง้แตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3.4 ความเส่ียงเน่ืองจากปัจจัยทางเศรษฐกจิและการเมือง 

 ตัง้แต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา การเมืองในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างผนัผวน ประเทศไทยและประเทศ

ทัว่โลกต่างประสบกับสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ส่งผลให้หลายๆ อุตสาหกรรม

ต้องถูกปิดตวัลง ประชากรมีการว่างงานเพิ่มมากขึน้เน่ืองจากถูกยกเลิกการจ้างงาน โดยทัว่ทัง้โลกได้รับผลกระทบกัน

ตอ่เน่ืองเป็นลกูโซไ่ปยงัทกุภาคสว่นของธุรกิจ 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วยกลุ่มบริษัท GUNKUL มีความหลากหลายในการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับ             

ฝ่ายบริหารมีการจดัทําแผนธุรกิจเป็นการลว่งหน้าทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการเตรียมความพร้อมทัง้ทางด้านบคุลากร 

การขยายธุรกิจ ด้านการเงิน จึงทําให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจเดิม เป็นการต่อยอดธุรกิจ

ของบริษัทฯ ท่ีมีความแข็งแกร่งอยู่ก่อนหน้า อีกทัง้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว บริษัทฯ จงึใช้โอกาสนีใ้นการดําเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี Innovation และ Platform โดยมุ่งเน้นทํางานร่วมกบั 

Partner ท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน อาทิ เช่น AIS SCB10X เพราะเราเช่ือว่านบัแต่นีธุ้รกิจของบริษัทฯ จะเติบโตไป

พร้อมกบัผู้ ทีมีประสบการณ์ในธุรกิจแต่ละด้าน เป็นการส่งเสริมศกัยภาพซึ่งกนัและกนั ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโต

อย่างไร้ขีดจํากดัในธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์ไว้ทัง้ 4 ธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีทีมวิเคราะห์ความเส่ียงในด้าน

การลงทุนภายในบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น ทีมด้านการเงิน ทีมกฎหมาย ทีมผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจแต่ละด้าน 

ร่วมกนัคดัเลือกโครงการเพ่ือเข้าประเมินความเส่ียงก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของโครงการตามนโยบายของบริษัทฯ พร้อมทัง้นําเสนอเข้าคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ความ

เส่ียงให้ครอบคลมุในแต่ละด้าน ก่อนนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมติัเข้าลงทุน แม้ในปี 2563 จะเป็นปีท่ีประสบ

ปัญหาทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมือง บริษัทฯ ก็ยงัสามารถท่ีจะดําเนินงานได้ตามผลงานท่ีตัง้ไว้ รวมถึงสามารถท่ีจะเข้า

ลงทนุในโครงการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได้เป็นผลสําเร็จ ดงัจะเหน็ได้จากผลการดําเนินงานในปี 2563 ท่ีผา่นมา  

 อีกทัง้ แนวนโยบายด้านพลงังานไฟฟ้าของภาครัฐได้กําหนดการเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ในระยะยาวให้ดําเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึน้โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนจากพลงังานทดแทนทุกชนิด  

รวมทัง้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม โดยส่งเสริมให้มี



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 
75 

 
สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลงังานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า การจดัการนํา้ และการจดัการ

ขยะ โดยมีแผนการพฒันาท่ีสําคญัๆ ซึง่บริษัทฯ ได้นําแนวทางดงักลา่วมากําหนดเป็นแผนกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ สําหรับแผนการพฒันาท่ีสําคญัๆ ดงันี ้ 

1. แผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) 

การพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดถกูกําหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายการพฒันาด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศ 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการพฒันาในภาพรวมของอตุสาหกรรมไฟฟ้า รวมทัง้การ

พัฒนาตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ระบบไฟฟ้า

สามารถปฏิบติังานได้มากขึน้โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง (Doing More with Less) กระทรวงพลงังานจึงได้จดัทําแผน

แม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ขึน้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 และ 17 มีนาคม 2558 

ตามลําดบั แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 โดยแบ่งการพฒันา

ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ (พ.ศ. 2558-2559) ระยะสัน้  (พ.ศ. 2560-2564) ระยะปานกลาง            

(พ.ศ. 2565-2574) และระยะยาว (พ.ศ. 2575-2579) เพ่ือเป็นกลไกสาคัญท่ีจะพัฒนาไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า      

ท่ีมั่นคงและเพียงพอการผลิตและส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้ มีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ แผนการขบัเคล่ือนการดาเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสัน้ พ.ศ. 2560-2564 ได้มี

การกําหนดการดําเนินการขบัเคล่ือนโดยแบ่งออกเป็น 3 เสาหลกั ซึ่งมีความครอบคลมุภารกิจงานท่ีมีความสําคญั

ต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศเป็นอันดับแรกๆ อันได้แก่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 

Management System: EMS) การออกแบบกลไกราคาและสิ่งจูงใจ และการตอบสนองด้านความต้องการใช้ไฟฟ้า 

(Pricing and Incentive Design and Demand Response) การพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก (Microgrid) ระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System: ESS) และระบบพยากรณ์ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก

พลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy Forecast) 

2. นโยบายการรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

การรับซือ้ไฟฟา้จากประเทศเพ่ือนบ้านได้ถกูกําหนดให้เป็นอีกนโยบายหนึ่งในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าในแผนพฒันา

กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในกรณีท่ีมีข้อจํากัด        

ในการจดัหาแหล่งพลงังานไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งการรับซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้านสามารถช่วยลดภาระในการ

ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ ลดภาระในการจัดหาเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ และยังเป็นการ

เสริมสร้างความสมัพันธ์อนัดีกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านความร่วมมือด้านพลงังานอีกด้วยในการรับซือ้ไฟฟ้าจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยจะพิจารณาบนหลกัการของความร่วมมือในลกัษณะทวิภาคี (Bilateral) ระหว่างรัฐบาล

ของทัง้สองฝ่าย ซึ่งได้มีการตกลงในรายละเอียดร่วมกันไว้บนบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านพลงังานไฟฟ้า

ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Memorandum of Understanding on Energy Cooperation: MOU) โดยใน

ปัจจบุนัประเทศไทยมีบนัทกึความเข้าใจความร่วมมือด้านพลงังานไฟฟ้ากบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีผลบงัคบัใช้อยา่ง

เป็นทางการ จํานวน 3 ประเทศด้วยกนั มีรายละเอียด ดงันี ้
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1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 9,000 เมกะวตัต์ และไมร่ะบวุนัสิน้อาย ุMOU 

2. สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ไมร่ะบปุริมาณ มีอายถุงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

3. ราชอาณาจกัรกมัพชูา ไมร่ะบปุริมาณ และไมร่ะบวุนัสิน้อาย ุMOU 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน จะพิจารณาจดัหากําลงัผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนเพ่ือให้สอดคล้องกบัศกัยภาพ

พลังงานหมุนเวียนคงเหลือของประเทศ และรองรับพฤติกรรมของผู้ ใช้ไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงการ

เปล่ียนแปลงของ Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าท่ีจะเกิดขึน้ และยังคงสอดคล้องกับข้อตกลงของ 

COP21 ประกอบด้วย ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนํา้ร่วมกับโรงไฟฟ้า

พลงันํา้ และพลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ โดยมีเป้าหมายการรับซือ้เพ่ือรักษาระดบัราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สงูขึน้ ทัง้นี ้

ยงัได้คํานึงถึงมาตรการอนรัุกษ์พลงังานในอนาคตท่ีจะมีความเช่ือถือได้และมีต้นทนุท่ีสามารถแข่งขนักบัโรงไฟฟ้า

พลงังานหมนุเวียนได้อีกด้วย 

 กําลงัผลติไฟฟา้ใหม ่ในช่วงปี 2561-2580 เทา่กบั 56,431 เมกะวตัต์ โดยมี โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน แสดงได้ดงันี ้

                                                                                                                                  (หน่วย : เมกะวตัต์) 

 

  หมายเหต ุ 1)   ทัง้นีจ้ะมีการดําเนินโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ภาคประชาชน) ปีละ 100 เมกะวตัต์ 

   เป็นระยะเวลา 10 ปี 

4. การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) 

การนําแผนอนรัุกษ์พลงังานด้านไฟฟ้ามาพิจารณาประกอบการจดัสรรกําลงัผลิตไฟฟ้าในแผน PDP โดยจะพิจารณา

เสมือนแหล่งผลิตไฟฟ้าประเภทหนึ่ง และพิจารณาเฉพาะการอนุรักษ์พลงังานด้านไฟฟ้าท่ีสามารถพิสูจน์ความ

เช่ือมัน่ได้ และสามารถแข่งขันด้านราคาไม่เกินกว่า Grid Parity เท่านัน้ มีศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังานประมาณ 

4,000 เมกะวตัต์ แบง่การดําเนินการเป็น 3 กลยทุธ์ ประกอบด้วย ภาคบงัคบั ภาคสนบัสนนุ และภาคสง่เสริม 

5. นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (EEP) 

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคญัของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

โดยได้เข้าร่วมกบัประชาคมโลกเพ่ือพยายามแก้ไขสถานการณ์ดงักลา่วอย่างจริงจงั จึงได้ให้สตัยาบนัเพ่ือร่วมเป็นรัฐ

ภาคีภายใต้กรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United Nations Framework 
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สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารเกียวโต (The Kyoto Protocol: KP) เม่ือปี พ.ศ. 2537 

และ พ.ศ. 2545 ตามลําดบั 

 นอกจากนีต้ามการประกาศของคณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน (กกพ.) มีแผนท่ีจะเว้นวรรคการรับซือ้

พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเป็นระยะเวลา 8 ปี ปัจจัยดังกล่าวถือว่ามีความเส่ียงต่อการดําเนินธุรกิจทางด้าน

พลงังานทดแทน ส่งผลให้การขยายตวัและลงทุนทางด้านธุรกิจดังกล่าวมีการชะลอตัว และต้องรอการประกาศรับซือ้

ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจากรัฐบาลต่อไป รวมทัง้การท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติประกาศว่าต่อไปใน

อนาคตราคารับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนจะต้องไม่กระทบต่อราคาไฟฟ้าขายส่งเฉล่ีย ซึ่งทําให้คาดการณ์ได้ว่าการ

เปิดรับซือ้ไฟฟ้าในอนาคต ราคาไฟฟ้าท่ีรับซือ้จะต่ํากว่าเดิมและอาจจะส่งผลให้มีการคืนทนุช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี

การติดตามนโยบายของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง มีการปรับตวัตามทิศทางเศรษฐกิจ และแสวงหาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ท่ีให้

ผลตอบแทนท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอ 

 ทัง้หมดตามท่ีได้แจ้งตามข้างต้นเป็นความเส่ียงสําคญัอนัเกิดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีนําไปสู่

การกําหนดนโยบายของภาครัฐในการกําหนดการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ซึง่ถือเป็นความเส่ียงสําคญัในกลุ่ม

ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบความเปล่ียนแปลงและกระทบกับการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ต่อไปทัง้ในด้าน

การจําหน่ายและผลติอปุกรณ์ไฟฟ้า ด้านการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสง่และสถานีไฟฟา้ ด้านการผลติและจําหน่าย

ไฟฟ้า  ตลอดจนด้านการให้การบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งต้องปรับเปล่ียนตามนโยบายภาครัฐและมาตรการของ

คณะกรรมการกํากับกิจการพลงังาน ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ก็ได้มีการกําหนดกลยทุธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 

และมีการติดตามผลงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทนัตอ่สถานการณ์การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

3.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงด้านนโยบาย   

สําหรับการลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น จากการท่ีมีผู้ ได้รับใบอนญุาตพฒันาการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน

แต่ยังไม่สามารถจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้เป็นจํานวนมาก รัฐบาลญ่ีปุ่ นจึงได้มี ร่างกฎหมายเพ่ือแก้ไข

พระราชบญัญัติการประกอบกิจการไฟฟ้าและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพิกถอนใบอนญุาตโครงการท่ีมีความสามารถใน

การจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ต่ํา เช่น โครงการท่ียังไม่ได้เซ็นสัญญาเช่ือมต่อไฟกับการไฟฟ้าภายในวันเวลาท่ี

กําหนด อีกทัง้ยงักําหนดให้ผู้ประกอบการสํารองเงินสําหรับการรือ้ถอนโครงการ เพ่ือสํารองไว้ใช้รือ้ถอนหลงัโครงการ

เสร็จสิน้ โดยการร่างกฎหมายดังกล่าวเม่ือผ่านมติเห็นชอบแล้วจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2565 

นอกจากนัน้แล้ว ในรอบปีท่ีผ่านมา รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้กําหนดให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีมีขนาด 30 

เมกะวตัต์ขึน้ไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเร่ืองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกบั ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้

เวลาในการพฒันาโครงการมากขึน้ และมีความยากลําบากขึน้  

  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความล่าช้าในขัน้ตอนการพัฒนาโครงการ และความเส่ียงท่ีจะถูกยกเลิก

สญัญาซือ้ขายไฟ หรือเปล่ียนอตัราการรับซือ้ไฟ บริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัขายโครงการท่ียงัไม่ได้เซ็นสญัญาเช่ือมต่อกบั

การไฟฟา้รวม 2 โครงการ ทัง้นี ้เพ่ือการลดความเส่ียงในโครงการท่ีดําเนินการจ่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์แล้ว  

  ดงันัน้ในภาพรวมของการบริหารจดัการในการเข้าลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 

ในปัจจบุนั บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแตอ่ยา่งใด  
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3.6 ความเส่ียงจากภยัธรรมชาต ิ  
  เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นตัง้อยู่บนบริเวณรอยต่อของเปลือกโลก (Ring of Fire) ทําให้เกิดภยัธรรมชาติบ่อยครัง้ ซึ่ง

สามารถแบ่งได้เป็นภัยธรรมชาติตามฤดูกาลเช่น พายุไต้ฝุ่ นหรือหิมะ และภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้เช่น

แผ่นดินไหว ซึง่แผ่นดินไหวในทะเลยงัสามารถก่อให้เกิดสนึามิ ทําให้โครงการในประเทศญ่ีปุ่ นจําเป็นต้องบริหารผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้จากภยัธรรมชาติเหลา่นี ้

  บริษัทฯ ได้บริหารความเส่ียงจากภัยธรรมชาติโดยการทําประกนัภัย โดยมลูค่าในการทําประกนัภัยนัน้บริษัทฯ 

อ้างอิงจากผลการศึกษาจากท่ีบริษัทปรึกษาด้านประกันภัยในประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านประกนัภัยเพ่ือให้

มัน่ใจวา่มลูคา่ความคุ้มครองนัน้สมเหตสุมผลกบัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

  สําหรับประเทศมาเลเซีย อาจจะมีความเส่ียงภยัจากภยัฟ้าผ่าเน่ืองจากมีสถิติพบเหตกุารณ์ฟ้าผ่าในพืน้ท่ีบ่อยครัง้ 

ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ระบบการผลติพลงังานไฟฟา้ได้ ถือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีมิอาจควบคมุได้  

  บริษัทฯ มีการศกึษาสภาพท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อเหตกุารณ์ฟ้าผ่า และให้ผู้ เช่ียวชาญ

ทําการออกแบบระบบปอ้งกนัฟา้ผา่ รวมถงึอปุกรณ์ปอ้งกนัอ่ืนๆ เพ่ือไมใ่ห้เหตกุารณ์ฟา้ผา่สง่ผลกระทบกบัโครงการได้ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้บริหารความเส่ียงจากภยัธรรมชาติโดยการทําประกนัภยัแบบครอบคลมุทกุเหต ุ(All Risk) 

โดยให้ประกนัภยัดงักล่าวครอบคลมุถึงความเสียหายจากฟ้าผ่าด้วย และให้มลูค่าความคุ้มครองนัน้สมเหตสุมผลกบัความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 

3.7 ความเส่ียงจากการเปิดดาํเนินโครงการฯ ล่าช้ากว่าแผน   

การเปิดจําหน่ายไฟของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย เช่น การดําเนินการขอ

ใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้อง การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การจดัหาแหล่งเงินทนุ การจดัทําสญัญาท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท่ีเป็นไปตาม

มาตรฐานแหลง่ทนุ รวมไปถึงผลการทดสอบการทํางานของโรงไฟฟ้าในช่วงก่อนการเปิดจําหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ ซึ่งถ้า

โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามมาตรฐานของบริษัทและผู้ เก่ียวข้องได้ จะสง่ผลให้การเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์

ของโครงการลา่ช้าออกไปหรือสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องใช้ทนุจากบริษัทลงทนุเพิ่มขึน้จากท่ีเคยคาดการณ์ไว้ 

การบริหารความเส่ียงสําหรับโครงการท่ีเร่ิมก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตามความคืบหน้าในการ

ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยได้รับรายงานจากผู้ รับเหมาในทกุสปัดาห์และจดัการประชมุท่ีพืน้ท่ีก่อสร้างเพ่ือดสูภาพความ

เป็นจริงของโครงการรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้ รับเหมาทกุเดือน ทําให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจปัญหาและวางแผน

แก้ไขได้ตัง้แต่ระยะเบือ้งต้น ทว่าในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั บริษัทฯ จะให้ความสําคญักบัความมัน่คงในการดําเนินงาน

ตลอดระยะเวลา 20 ปีของการจําหน่ายไฟในอนาคตเป็นสําคญั   

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ท่ีอยู่ในระหว่างการพฒันาโครงการนัน้ บริษัทฯ ได้ติดตามความ

คืบหน้าการพฒันาโครงการเป็นระยะ และจะทําการคดัเลือกผู้ รับเหมาโดยปรึกษากบัธนาคารท่ีเป็นแหล่งเงินทนุก่อน

เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ เข้าข่ายรับเงินกู้จากธนาคารได้ 

เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียงและสร้างแรงจงูใจให้ผู้พฒันาโครงการดําเนินงานไปได้ตามเปา้หมาย บริษัทฯ 

ได้ทําสญัญากบัผู้พฒันาโครงการให้ทําการสนบัสนนุจนกว่าจะถึงการเร่ิมจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยผลตอบแทนท่ี
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ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าได้รับจะเป็นไปตามความสําเร็จของโครงการ ซึ่งผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจะดูแลการ

พฒันาโครงการใน 4 ด้าน ดงันี ้

1. การจัดหาคู่สญัญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีมีความเช่ียวชาญและผ่านกระบวนการ

ประเมินผลและคดัเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ และธนาคารกําหนด 

2. กรณีการลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทฯ จะจดัหาบคุลากรของประเทศนัน้ๆ ซึง่เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญใน

การ ควบคมุและบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ได้ภายหลงัจากจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้ว 

3. การบริหารงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และดําเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เสร็จสิน้ทันตาม

กําหนดและสอดคล้องกบัระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ตามเปา้หมายในการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ 

4. การบริหารจัดการและควบคุมโครงการโดยภาพรวมเพ่ือให้ต้นทุนดําเนินการเป็นไปตามงบประมาณ

การลงทนุและเสร็จสิน้ทนัตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 จึงกล่าวได้ว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารความเส่ียงในการบริหารโครงการโดยมีการติดตามความคืบหน้า

อย่างใกล้ชิดและให้ผู้พฒันาโครงการเป็นผู้ ติดตามในรายละเอียดอีกขัน้เพ่ือให้โครงการสําเร็จไปได้ด้วยดี เช่น โครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นและในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ได้บริหารจดัการจนสามารถจําหน่าย

ไฟฟา้เชิงพาณิชย์ได้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้   

3.8  ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสร็จ (EPC Contractor)   

    เน่ืองจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะต้องใช้ความเช่ียวชาญทัง้ทางเทคโนโลยี ประสบการณ์

ในงานก่อสร้าง ความสามารถในการจัดหาวัสดุ และบุคลากรในการดําเนินงาน ซึ่งต้องทําให้กระบวนการทํางาน

ประสานกนัไปทกุส่วน บริษัทฯ จึงว่าจ้างผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือให้สามารถควบคมุผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และให้ทางผู้ รับเหมามีความยืดหยุน่ในการดําเนินงานให้สําเร็จตามเปา้หมาย  

  อย่างไรก็ดีการวา่จ้างผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จก่อให้เกิดความเส่ียงต่อโครงการในกรณีท่ีผู้ รับเหมาไม่สามารถ

ดําเนินงานได้ บริษัทฯ จึงได้บริหารความเส่ียงตัง้แต่การคดัเลือกผู้ รับเหมาท่ีจะต้องเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐานท่ีธนาคารกําหนด การทําสญัญาท่ีบริษัทฯ สามารถเรียกค่าชดใช้

ในมลูค่าท่ีครอบคลมุความเสียหายโดยเง่ือนไขในการเรียกร้องคา่ชดเชยนัน้เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมรวมไปถึง

การท่ีผู้ รับเหมาจะต้องเป็นผู้แนะนําผู้ รับเหมารายใหม่และสง่มอบงานต่อให้อย่างราบร่ืนในกรณีท่ีผู้ รับเหมาไม่สามารถ

ดําเนินงานสร้างโรงไฟฟา้จนดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้สําเร็จ 

3.9 ความเส่ียงจากการถูกจาํกัดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า (Curtailment)   

  การจํากดัปริมาณรับซือ้ไฟฟา้ทําให้บริษัทฯ สามารถขายไฟฟ้าได้ในปริมาณท่ีลดลงซึง่สง่ผลตอ่รายได้ท่ีจะได้

จากการจําหน่ายไฟ โดยนโยบายเก่ียวกบัการจํากดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัออกไป 

สําหรับประเทศญ่ีปุ่ นนโยบายการจํากดัปริมาณรับซือ้ไฟสามารถแบ่งได้เป็น 3 นโยบายหลกั ๆ คือ การจํากดัปริมาณ

การรับซือ้ไฟฟ้าแบบไม่จํากดั การจํากดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าท่ี 360 ชัว่โมง/ปี และการจํากดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า

ท่ี 30 วนั/ปี ทัง้นี ้โครงการของบริษัทฯ เป็นโครงการท่ีมีการจํากดัไฟน้อยท่ีสดุคือ 30 วนั/ปี เทา่นัน้ 
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  สําหรับการถกูจํากดัปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าท่ีประเทศเวียดนามจะถกูจํากดัก็ต่อเม่ือมีปริมาณกระแสไฟฟ้า

ผลิตในระบบมากเกินความต้องการจนอาจจะเกิดอนัตรายต่อระบบ ทางการไฟฟ้าจะสัง่จํากดัปริมาณการจ่ายไฟใน    

แต่ละช่วงเวลาและยกเลิกการจํากัดประมาณการจ่ายไฟเม่ือปลอดภัย จุดนีเ้ป็นความเส่ียงบนสัญญาซือ้ขายไฟ          

ท่ีทางการไฟฟ้าบงัคบักบัผู้ลงทนุทกุรายในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ จึงมีการจ้างผู้ เช่ียวชาญเพ่ือศึกษาความสามารถ

ในการรับไฟฟา้ในระบบท่ีโครงการท่ีจะเข้าซือ้เช่ือมตอ่ เพ่ือลดความเส่ียงนี ้

3.10 ความเส่ียงด้านความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและภยัคุกคามทางไซเบอร์   
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ แต่ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจบุนั สง่ผลให้มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงทางด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึน้ด้วยเช่นกัน ทัง้ท่ีเกิดจากความซบัซ้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้

ความสามารถของพนกังาน ท่ีจะต้องได้รับการพฒันาให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนความบกพร่องของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจเปิดโอกาสให้ผู้ ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ หรือมาจากภัยคุกคาม

ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ  ระบบป้องกนัและตรวจสอบความปลอดภยัหากมีไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิด

ความเสียหายร้ายแรงได้ โดยเฉพาะตอ่ข้อมลูหรือระบบสําคญัๆ ภยัคกุคามทางไซเบอร์ตา่งๆ เช่น การก่อกวนหรือโจมตี

ทางเครือข่าย (DDoS Attacks) เคร่ืองติดโปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware/Virus) ก่อให้เกิดการหยดุชะงกัทางธุรกิจได้ 

สญูเสียรายได้ ภาพลกัษณ์ช่ือเสียง เป็นต้น 

แนวปฏิบัตใินการบริหารความเส่ียง 

1. ปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        

(IT Awareness) แก่พนกังานทกุระดบัชัน้ 

2. จัดหาและพัฒนาเคร่ืองมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศให้ครอบคลุมข้อมูลและระบบงาน           

ท่ีสําคญัทัง้หมดของบริษัท 

3. ดแูลและกํากับเพ่ือรักษาความมัน่คงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้จดัให้มีการสํารอง

และทดสอบข้อมลูท่ีเก็บสํารองไว้อยา่งสม่ําเสมอ และมีแผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน  

4. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภยัทางสารสนเทศ เช่น การกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูสําคญัในระบบ

ตามแตร่ะดบัชัน้ของผู้ใช้งาน  

5. กําหนดมาตรการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ ตลอดจนสร้างความเข้าใจของ

พนกังานในการปอ้งกนัและระมดัระวงัการรับสง่ข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความเส่ียงตอ่การร่ัวไหลของข้อมลู 

6. บริษัทมีการตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และระบบการควบคมุภายในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเป็นประจําทุกปี นอกจากนีบ้ริษัทมี

แผนในการทดสอบการประเมินความเส่ียงระบบสารสนเทศโดยการตรวจสอบหาช่องโหว่ของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Vulnerability Assessment)  และการทดสอบเจาะระบบ 

(Penetration Test) โดยหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในปี 2563 เพ่ือให้มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย

ของเครือข่ายคอมพวิเตอร์      
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3.11 ความเส่ียงจากสถานการณ์ Covid-19 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพนัธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลากหลาย

ธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การจําหน่ายอุปกรณ์                

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน และการรับเหมาก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มากนกั โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะทํางานเฉพาะกิจ เพ่ือบริหารจดัการและ

ออกมาตรการต่างๆ เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวให้ส่งผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทฯ ให้      

น้อยท่ีสดุ อาทิเช่น จัดทําแผนฉกุเฉิน แผนสํารอง ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด 

ส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้ในการรับมือกับสถานการณ์ กําหนดมาตรการให้พนกังานปฏิบติังานท่ีบ้าน การ

จัดตัง้สํานักงานย่อยเพ่ือกระจายจํานวนพนักงานเพ่ือเว้นระยะห่าง จัดทําประกันภัยให้กับพนักงาน รวมทัง้ไม่มี

นโยบายลดคา่จ้างหรือปรับลดเงินเดือนพนกังาน เพ่ือให้พนกังานทกุคนก้าวผา่นวิกฤตินีไ้ปด้วยกนั    
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1. บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

1.     ท่ีดินอาคารและส่ิงปลกูสร้าง จํานวน 7 แหง่     

1.1    สํานกังานใหญ่ 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ขัน้ท่ี 8 (ทัง้ชัน้)                 

ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 1,398.60 ตารางเมตร และห้องเลขท่ี 12A01 

ชัน้ 12A ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 376 ตารางเมตร รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 

1,774.60 ตารางเมตร 

(เพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ) 

เช่า 

 

- 

 

เช่าอาคารกบับริษัท ที ซี ที จํากดั 

 

-ไมมี่- 

 

 

1.2     สาขาบริษัท 

ท่ีตัง้ : 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต 

กรุงเทพมหานคร 

-  ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 0-3-04 ไร่ หรือ 304 ตารางวา 

-  อาคารสํานกังานใหญ่ พืน้ท่ีประมาณ 2,210 ตารางเมตร 

(เพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานกังานสาขาของบริษัทฯ)  

 

 

 

เช่า 

เช่า 

 

 

 

- 

- 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ          

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท จํากดั  

 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

1.3     คลงัสินค้า (พิชยั)   

ท่ีตัง้ : 113/1 ซอยหมอสพุร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต

กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 1-1-58 ไร่ หรือ 558 ตารางวา 

- อาคารและส่ิงปลกูสร้าง พืน้ท่ีประมาณ 4,340 ตารางเมตร 

(เพ่ือเก็บสินค้าของบริษัทฯ)  

 

 

 

เช่า 

เช่า 

 

 

 

 

- 

1.12 

 

ท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ  

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จํากดั  

 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

1.4 คลงัสินค้า (ร่วมจิตต์) 

ท่ีตัง้ : 479/3, 6,7,10 และ 12 ถนนร่วมจิตต์  

 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 1-1-60 ไร่ หรือ 560 ตารางวา 

- อาคารและส่ิงปลกูสร้าง พืน้ท่ีประมาณ 1,920 ตารางเมตร 

(เพ่ือเก็บสินค้าของบริษัทฯ)  

 

 

 

เช่า 

เช่า 

 

 

 

 

- 

- 

 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ          

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จํากดั 

 

จํานองท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างไว้กบัสถาบนัการเงิน        

เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ บริษัท ฟิวเจอร์ 

อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั 

1.5    อาคารโรงงานและคลงัเก็บสินค้า (GKA) 

ท่ีตัง้ : 110/9-10 หมู่ท่ี 2 ตําบลมหาสวสัด์ิ อําเภอบางกรวย นนทบรีุ 

 

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 8-0-56 ไร่ หรือ 3,256 ตารางวา  

- อาคารและส่ิงปลกูสร้าง พืน้ท่ีประมาณ 9,053.50 ตรม. 

  (กรรมสิทธ์ิของ GUNKUL 3,511 ตรม.) 

  (เพ่ือเป็นโรงงานและเก็บสินค้าของ GKA)  

 

 

 

- 

เจ้าของ 

 

 

 

 

 

- 

1.22 

(GUNKUL) 

ท่ีดินทัง้หมดและส่ิงปลกูสร้างบางสว่นเป็นกรรมสิทธ์ิของ 

บริษัท จี.เค.แอสเซม็บลี ้จํากดั และส่ิงปลกูสร้างบางสว่น

เป็นกรรมสิทธ์ิของ GUNKUL และ KNP  

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

1.6 คลงัเก็บเอกสาร 

ท่ีตัง้ : ถนนนครไชยศรี เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร  

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 0-3-12 ไร่ หรือ 312 ตารางวา  

  และพืน้ท่ี 0-3-8.7 ไร่ หรือ 308.70 ตารางวา 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

- 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ  

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จํากดั 
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     สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1.7   ท่ีดิน 19-2-23 ไร่ 

ท่ีตัง้ : ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ  

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 19-2-23 ตารางวา  

(เพ่ือเป็นพืน้ท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย) 

 

 

เจ้าของ 

 

 

3.14 

 

 

-ไมมี่- 

2. สว่นปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค  

ท่ีตัง้ : 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต  

กรุงเทพมหานคร 

เจ้าของ - -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เจ้าของ 5.89 -ไมมี่- 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ  17.24 -ไมมี่- 

5. ยานพาหนะ  เจ้าของ      36.34 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ จํานวน 7 คนั 

2. บริษัท จี.เค. แอสเซม็บลี ้จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 2 แห่ง 

1.1 สํานกังานใหญ่ โรงงาน และคลงัเก็บสินค้า (GKA) 

ท่ีตัง้ :  110/9-10 หมู่ท่ี 2 ตําบลมหาสวสัด์ิ  

             อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 8-0-56 ไร่ หรือ 3,256 ตารางวา  

- อาคารสํานกังาน และคลงัเก็บสินค้า อาคารประกอบ               

และโรงพลาสติก ฯลฯ พืน้ท่ีประมาณ 5,538 ตารางเมตร  

- อาคารโรงงานและคลงัเก็บสินค้า พืน้ท่ีประมาณ 3,511        

ตารางเมตร (กรรมสิทธ์ิ GUNKUL)  

- อาคารปอ้มยาม เพ่ือท่ีประมาณ 4.5 ตารางเมตร   

  (กรรมสิทธ์ิ KNP) 

 

 

 

 

เจ้าของ 

เจ้าของ 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

83.21 

    15.04 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

 

-ไมมี่- 

 

1.2 ท่ีดินเปลา่ 7-0-68 ไร่ 

ท่ีตัง้ :   ถนนปลายบาง อําเภอมหาสวสัด์ิ  

            อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 

- ท่ีดินพืน้ท่ีประมาณ 7-0-68 ไร่  

(พืน้ท่ีท่ี GKA เช่า 3,472 ตารางเมตร)  

(เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บสินค้าของ GKA) 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

- 

 

ท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ  

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จํากดั 

 

-ไมมี่- 

2. สว่นปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณปูโภค 

ท่ีตัง้ :  110/9-10 หมู่ท่ี 2 ตําบลมหาสวสัด์ิ อําเภอบางกรวย 

จงัหวดันนทบรีุ 

 

เจ้าของ 

 

15.03 

 

- ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  

 

เจ้าของ 

 

19.38 

 

 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 2.88 - ไมมี่- 

5. ยานพาหนะ  เจ้าของ 5.41 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ จํานวน  1 คนั 

3. บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 2 แห่ง 

1.1 สํานกังานใหญ่ โรงงาน และคลงัเก็บสินค้า 

ท่ีตัง้ :  9 หมู่ท่ี 2 ตําบลมหาสวสัด์ิ อําเภอบางกรวย  

             จงัหวดันนทบรีุ 

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 300 ตารางวา  

- อาคารสํานกังาน และคลงัเก็บสินค้า พืน้ท่ีประมาณ 1,753 ตรม. 

พืน้ท่ีโรงงานผลิต ประมาณ 750 ตารางเมตร 

 

 

 

 

เช่าช่วง 

เจ้าของ 

เช่าช่วง 

 

 

 

 

- 

5.05 

- 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างบางส่วนเป็นกรรมสิทธ์ิของ  

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จํากดั 

 

 

 

  -ไมมี่-  

 -ไมมี่-    
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     สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

 

 

- อาคารคลงัสินค้า 525 ตรม. @ 96.00 บาท (แสงอารี) 

- อาคารคลงัสินค้า 525 ตรม. @ 80.00 บาท (แสงอารี) 

- อาคารคลงัสินค้า 525 ตรม. @ 96.00  บาท (แสงอารี) 

- อาคารคลงัสินค้า 525 ตรม. @ 96.00  บาท (แสงอารี) 

 

 

เช่า 

เช่า 

เช่า 

เช่า 

 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างบางส่วนเป็นกรรมสิทธ์ิของ  

บริษัท  แสงอารี แอสเตท จํากดั 

ภายใต้สญัญา 49/1-6210-39 

ภายใต้สญัญา 49/2-6210-39 

ภายใต้สญัญา 49/3-6210-39 

ภายใต้สญัญา 49/4-6210-39 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

 

เจ้าของ 

 

14.65 

 

-ไมมี่-  

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.61 -ไมมี่- 

4. ยานพาหนะ  เจ้าของ      4.84 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ จํานวน 1 คนั 

 

4. บริษัท เค.เอ็น.พ.ี ซัพพลาย จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารและส่ิงปลกูสร้าง 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน        

          แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

 

1.2  คลงัสินค้า (รัชนีกร) 

ท่ีตัง้ :  เลขท่ี 6 ถนนร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสิุต 

กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 0-1-69 ไร่ หรือ 169 ตารางวา 

- อาคารและส่ิงปลกูสร้าง พืน้ท่ีประมาณ 560  ตารางเมตร 

(เพ่ือเก็บสินค้า)  

 

 

 

เช่า 

เช่า 

 

 

 

- 

- 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ       

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จํากดั 

 

-ไมมี่- 

-ไมมี่- 

2. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ - - - ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ - - ไมมี่- 

4. ยานพาหนะ  เจ้าของ -  -ไมมี่- 

5. บริษัท พฒันาพลังงานลม จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ :  1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน  

           แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานลม  

ท่ีตัง้ : ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา   

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 2,106 ไร่ 2 งาน 32.7 ตารางวา  

 

 

 

เจ้าของ 

 

 

386.60 

 

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ดงักลา่วเป็น

กรรมสิทธ์ิของ บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั และ

จํานองไว้กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ

ของ บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั  

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 33.14  

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 3,335.77  

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.09  

5. ยานพาหนะ  เจ้าของ 2.54  

6. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ -  

6. บริษัท เอ็นเค พาวเวอร์โซล่าร์ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง     

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบกิจการ   

 

-ไมมี่- 
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     สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1.2  ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างเพ่ือประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์  

ท่ีตัง้ :  ตําบลหนองกุ่ม อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ    

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 23.0 ตารางวา  

- ส่ิงปลกูสร้าง 

 

 

 

เช่า 

เจ้าของ 

 

 

 

- 

11.03 

ท่ีดินดงักล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของ 

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

 

 

  

2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 35.73 - ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ - - ไมมี่- 

4. ยานพาหนะ  - - - ไมมี่ - 

7. บริษัท กรีโนเวช่ัน เพาเวอร์ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  

         เขตดสิุต จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานลม  

ท่ีตัง้ : ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา   

- ท่ีดิน พืน้ท่ีประมาณ 1,255 ไร่ 2 งาน 50.3 ตารางวา  

 

 

เจ้าของ 

 

 

258.12 

 

ท่ีดิน และอาคาร เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ดงักล่าวเป็น

กรรมสิทธ์ิของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั และ

จํานองไว้กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือ

ของ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาวเวอร์ จํากดั  

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค - 102.91 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 4,185.34 -ไมมี่- 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.01 -ไมมี่- 

5. ยานพาหนะ  เจ้าของ - -ไมมี่- 

6. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ - -ไมมี่- 

8. บริษัท โคราชวนิด์ เอ็นเนอร์ยี จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  

         เขตดสิุต จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานลม  

ท่ีตัง้ : ตําบลห้วยบง อําเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา   

- ท่ีดิน  

 

 

เช่า 

 

 

- 

ท่ีดิน และอาคาร ดงักลา่วเป็นกรรมสิทธ์ิของ  

บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จํากดั และจํานองไว้กบั

สถาบนัการเงิน เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ  

บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี จํากดั  

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 88.79 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 2,879.22 -ไมมี่- 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.05 -ไมมี่- 

5. ยานพาหนะ  เจ้าของ - -ไมมี่- 

6. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ - -ไมมี่- 

9. บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 
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     สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

รายการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

ท่ีตัง้ : ตําบลสรุศกัด์ิ อําเภอศรีราชา จงัหวดันนทบรีุ   

- ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง   

 

 

เช่า 

 

 

- 

 

 

- ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค - - -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 26.63 -ไมมี่- 

4. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ - -ไมมี่- 

10. บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์  

ท่ีตัง้ : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.   

- ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง   

 

 

เช่า 

 

 

- 

 

 

- ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค - - -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 26.56 -ไมมี่- 

11. บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี ้จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

ท่ีตัง้ : ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กทม.   

- ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง   

 

 

เช่า 

 

 

 

 

 

- ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 0.93 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 18.27 -ไมมี่- 

4. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 716.68 -ไมมี่- 

12. บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

ท่ีตัง้ : 113/1 ถนนพิชยั แขวงนครไชยศรี เขตดสิุต กทม 

ท่ีตัง้ : ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.มหาสวสัด์ิ อ.บางกรวย จงัหวดั

นนทบรีุ   

- ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง   

 

 

 

 

เช่า 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค - - -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 14.95 -ไมมี่- 

13. บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1    สํานกังานใหญ่ 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ขัน้ท่ี 6  

ขนาดพืน้ท่ีประมาณ 116 ตารางเมตร (เพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่

ของบริษัทฯ) 

 

 

เช่า 

 

 

- 

เช่าอาคารกบับริษัท ที ซี ที จํากดั 

 

-ไมมี่- 
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(ล้านบาท) 
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2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 6.54 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 1.96 -ไมมี่- 

4. ยานพาหนะ เช่า 0.66 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ 1 คนั 

14. บริษัท กันกุล โซล่าร์ คอมมูนิตี ้จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 0.44 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.02  

4. ยานพาหนะ เช่า 0.75 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ 1 คนั 

15. บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูช่ัน แอนด์ ไลท์ติง้ จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร เจ้าของ 1.32 -ไมมี่- 

2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 2.92 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.13 -ไมมี่- 

16. บริษัท รางเงนิ โซลูช่ัน จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ลแบงก์คอ็ก ชัน้ 8 ถนนพหลโยธิน แขวง 

          พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

1.2  ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

ท่ีตัง้ : กาญจนบรีุ เพชรบรีุ แพร่ ลําปาง เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์  

- ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง   

 

 

เจ้าของ 

 

 

300.31 

ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ดงักลา่วเป็น

กรรมสิทธ์ิของ บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั และจํานองไว้

กบัสถาบนัการเงิน เพ่ือคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือของ  

บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั  

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 470.67 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 3,430.87 -ไมมี่- 

4. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ      0.08 -ไมมี่- 

5. งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ - -ไมมี่- 

17. บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอน คอลโทรล จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ห้อง 12A01 ชัน้ 12A  

          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

         เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 1.11 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 1.85 -ไมมี่- 

4. ยานพาหนะ เจ้าของ 12.20 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้ จํานวน 14 คนั 
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18. บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 956/1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี  

          เขตดสิุต จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีตกึ 2k ชัน้เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ - -ไมมี่- 

3. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน เจ้าของ 0.23 -ไมมี่- 

4. ยานพาหนะ เจ้าของ - -ไมมี่- 

19. บริษัท Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ห้อง 12A01 ชัน้ 12A  

          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

         เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 165.16 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 666.31 -ไมมี่- 

20. บริษัท Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ห้อง 12A01 ชัน้ 12A  

          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

         เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 145.66 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 630.63 -ไมมี่- 

21. บริษัท Tan Chau Energy Joint Stock Company (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ห้อง 12A01 ชัน้ 12A  

          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

         เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 93.17 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 1,031.39 -ไมมี่- 

22. บริษัท Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company (“บริษัทย่อย”) 

1. สํานกังานใหญ่  

1.1  อาคารสํานกังาน 

ท่ีตัง้ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ห้อง 12A01 ชัน้ 12A  

          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

         เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 

 

- 

 

 

- 

พืน้ท่ีอาคารพาณิชย์เพ่ือใช้เป็นสํานกังานในการประกอบ

กิจการ   

-ไมมี่- 

2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และระบบสาธารณปูโภค เจ้าของ 414.36 -ไมมี่- 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 645.73 -ไมมี่- 
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เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “GUNKUL” สําหรับผลิตภณัฑ์ฟิวส์ 

โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบัสํานกังานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎาคม 

2549 และสําหรับผลิตภัณฑ์ชุดฟิวส์สวิตซ์ไฟฟ้า ชุดควบคุมการเปิด-ปิดไฟถนน ชุดเข็มขัดนิรภัย และชุดดวงโคมไฟให้     

แสงสว่างบนพืน้ถนน โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับสํานักงานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัง้แต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 และ เคร่ืองหมายการค้า “GTOPWELD” สําหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เช่ือมต่อสายไฟฟ้า 

ตัง้แตว่นัท่ี 12 ตลุาคม 2553  

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จํากดั เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “GK” สําหรับผลิตภณัฑ์โครงประกอบสําเร็จทํา

ด้วยโลหะสําหรับติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้าและโทรศพัท์ โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบัสํานกังานเคร่ืองหมายการค้า 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม 2547 และเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “ZIMTAP” สําหรับอปุกรณ์ต่อ

สายไฟฟา้  เคร่ืองหมายการค้า “ZIMLUG” สําหรับอปุกรณ์ตอ่สายไฟฟา้ เคร่ืองหมายการค้า “PIGMAN” สําหรับผลติภณัฑ์

อปุกรณ์ป้องกนัฟ้าผ่า โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบัสํานักงานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553  17 มิถนุายน 2553 และ 18 มิถนุายน 2553 ตามลําดบั 

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “GKP” สําหรับผลติภณัฑ์อปุกรณ์จ่าย

หรือควบคมุไฟฟา้ โดยได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากบัสํานกังานเคร่ืองหมายการค้า กรมทรัพย์สนิทางปัญญา ตัง้แต่

วนัท่ี 14 ตลุาคม 2553  

สัญญาที่สาํคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

1)  สญัญาเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง 

สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

1. บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด(มหาชน) 

1.1 สญัญาเช่าอาคารซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังาน

ใหญ่ 

บริษัท ที ซี ที จํากดั 

 

3 ปี 

1 กมุภาพนัธ์ 2561 ถงึ 

31 มกราคม 2564 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 851,808 บาท ตอ่เดือน 

พร้อมสญัญาบริการ 567,872 บาท ตอ่เดือน 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 180 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั  

1.2  สญัญาให้ใช้อาคารซึง่เป็นท่ีตัง้ของ  

       โรงงานของบริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี ้

       จํากดั 

บ ริษั ท จี .เค .แอสเซ็มบ ลี ้

จํากดั  

เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 

2561 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารโรงงานสําหรับการผลิต 

อตัราค่าเช่า 

- ไมมี่- 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

โดยต้องชําระค่าเช่าจํานวน 1 เดือน นบัจากวนัท่ี  

ผู้ให้เช่าทราบความประสงค์ยกเลิกสญัญาการใช้ 
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1.3  สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและ       

       ส่ิงปลกูสร้าง  

บริษัท เกรท มิราเคิล       

แอสเซท จํากดั 

1 มกราคม 2563 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2563 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างสําหรับสํานกังานสาขาบริษัท 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 260,300 บาท ตอ่เดือน               

(1 มกราคม 2563 ถึง 31ธนัวาคม 2563) 

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่       

ผู้ ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   

1.4  สญัญาเช่าท่ีดิน 

  

บริษัท เกรท มิราเคิล      

แอสเซท 2 จํากดั 

3 ปี 

1 มกราคม 2561 ถงึ     

31 ธนัวาคม 2563 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินเพ่ือเก็บสินค้าของบริษัท 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี  167,500 บาท ตอ่เดือน                

(1 มกราคม 2561 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 184,500 บาท ตอ่เดือน                     

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่       

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   

1.5  สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและ       

       ส่ิงปลกูสร้าง  

บริษัท เกรท มิราเคิล       

แอสเซท 3 จํากดั 

3 ปี 

1 มกราคม 2561 ถงึ    

31 ธนัวาคม 2563 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างสําหรับเพ่ือเก็บสินค้าบริษัท 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 176,000 บาท ตอ่เดือน               

(1 มกราคม 2561 ถงึ 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 193,600 บาท ตอ่เดือน               

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไมว่า่ข้อใดข้อหนึง่       

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   

1.6  สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและ       

       ส่ิงปลกูสร้าง  

บริษัท เกรท มิราเคิล  

แอสเซท 8 จํากดั 

2 ปี 10 เดือน 

1 มีนาคม 2561 ถงึ      

31 ธนัวาคม 2563 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างสําหรับเก็บเอกสารบริษัท 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 91,700 บาท ตอ่เดือน  

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่      

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   

1.7 สญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคาอาคารโรงงาน

เพ่ือติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์  

บริษัท กันกุล โซลาร์รูฟ 1 

จํากดั  

3 ปี 

เร่ิม 3 กนัยายน 2557

โดยตอ่คราวละ 3 ปี 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

เพ่ือติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์บนหลงัคา  

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 1,800 บาท ตอ่เดือน  

2. บริษัท จี.เค.แอสเซม็บลี ้จาํกัด   

2.1  สญัญาให้เช่าช่วงอาคารโรงงาน  บริษัท จี.เค.พาวเวอร์       

โปรดกัส์ จํากดั 

3 ปี 

1 มกราคม 2564 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2566 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารโรงงานแผนกพลาสติกของ 

บริษัท  จี.เค. พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 83,000 บาทตอ่เดือน 
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(1 มกราคม 2561 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 91,800 บาท ตอ่เดือน 

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 60,000 บาท ตอ่เดือน 

(1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2566) 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

โดยต้องชําระค่าเช่าจํานวน 1 เดือน นบัจากวนัท่ี 

ผู้ให้เช่าทราบความประสงค์ยกเลิกสญัญาการเช่า 

2.2 สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือเก็บสินค้า บริษัท เกรท มิราเคิล  

แอสเซท 9 จํากดั 

 

3 ปี 

4 มกราคม 2564 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2566 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินเปลา่เพ่ือเก็บสินค้า 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 63,600 บาทตอ่เดือน 

(1 มกราคม 2561 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 70,000 บาท ตอ่เดือน 

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 70,000 บาท ตอ่เดือน 

(1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2566 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

โดยต้องชําระค่าเช่าจํานวน 1 เดือน นบัจากวนัท่ีผู้ ให้

เช่าทราบความประสงค์ยกเลิกสญัญาการเช่า 

2.3 สญัญาเช่าพืน้ท่ีหลงัคาอาคารโรงงาน

เพ่ือติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์  

บริษัท กันกุล โซลาร์รูฟ 1 

จํากดั  

3 ปี 

(เร่ิม 2 กนัยายน 2557

โดยตอ่คราวละ 3 ปี) 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

เพ่ือติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์บนหลงัคา  

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 10,368 บาท ตอ่เดือน  

3. บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จาํกัด 

3.1.สญัญาเช่าช่วงท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างซึง่

เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่, โรงงาน 

และคลงัสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เกรท มิราเคิล  

แอสเซท 7 จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ปี 

1 มกราคม 2564 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2566  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดิน, อาคารทดสอบและคลงัเก็บสินค้า 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 51,000 บาท ตอ่เดือน 

(1 มกราคม 2561 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 56,300 บาท ตอ่เดือน 

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 56,300 บาท ตอ่เดือน 

(1 มีนาคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 2566) 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
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สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

 

 

 

 

3.2  สญัญาให้เช่าอาคารโรงงาน 

 

 

 

 

บริษัท กนักลุ เอน็เนอร์จี 

โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ 

 จํากดั 

 

 

 

 

 

3 ปี 

1 ตลุาคม 2562 ถึง 

31 ธนัวาคม 2565  

 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

โดยต้องชําระค่าเช่าจํานวน 1 เดือน นบัจากวนัท่ี 

ผู้ให้เช่าทราบความประสงค์ยกเลิกสญัญาการเช่า 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารโรงงานบางส่วนประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายหลอดแสงสวา่งแอลอีดี 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 66,150 บาท ตอ่เดือน 

(1 ตลุาคม 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2565) 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา 

การเช่าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

โดยต้องชําระค่าเช่าจํานวน 1 เดือน นบัจากวนัท่ี 

ผู้ให้เช่าทราบความประสงค์ยกเลิกสญัญาการเช่า 

4. บริษัท เค.เอ็น.พ.ี ซัพพลาย จาํกัด  

4.1  สญัญาเช่าช่วงอาคารซึง่เป็นท่ีตัง้ของ

สํานกังานใหญ่ 

บริษัท เกรท มิราเคิล  

แอสเซท 4 จํากดั 

3 ปี 

1 มกราคม 2561 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2563 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

พืน้ท่ีคลงัสินค้า (รัชนีกร) 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 92,000 บาท ตอ่เดือน 

(1 มกราคม 2561 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี  101,300 บาท ตอ่เดือน 

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

โดยต้องชําระค่าเช่าจํานวน 1 เดือน นบัจากวนัท่ี 

ผู้ให้เช่าทราบความประสงค์ยกเลิกสญัญาการเช่า  

5. บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่าร์ จาํกัด  

5.1 สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการ

โรงไฟฟ้า  

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง  

จํากดั (มหาชน) 

26 ปี  

12 มิถนุายน 2556 ถึง 

11 มิถนุายน 2582 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินเพ่ือประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าปีละ 176,010.00 บาท เพ่ิมอตัราค่าเข่า 

10% ทกุ ๆ 4 ปี   

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่  

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   
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สัญญา คู่สัญญา ระยะเวลา รายละเอียด 

6. บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูช่ัน แอนด์ ไลท์ติง้ จาํกัด  

1.1 สญัญาเช่าอาคารสํานกังาน  บริษัท พี.เอม็. บิลดิง้ กรุ๊พ 

จํากดั  

3 ปี  

9 มกราคม 2558 ถงึ 

8 มกราคม 2561 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

ท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของกิจการ  

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 28,125 บาทตอ่เดือน  

พร้อมสญัญาบริการในอาคาร 28,125 บาท ตอ่เดือน 

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่  

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   

1.2 สญัญาเช่าอาคารโรงงาน บริษัท จี.เค.แอสเซม็บลี ้

จํากดั 

3 ปี 

1 มกราคม 2561 ถงึ 

31 ธนัวาคม 2563 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารโรงงานบางส่วนประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายหลอดแสงสวา่งแอลอีดี 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 33,000 บาทตอ่เดือน 

(1 มกราคม 2561 ถึง 28 กมุภาพนัธ์ 2561) 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 37,200 บาท ตอ่เดือน 

(1 มีนาคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2563) 

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่  

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้   

1.3 สญัญาเช่าอาคารโรงงาน บ ริ ษั ท  จี . เค .พ า ว เว อ ร์       

โปรดกัส์ จํากดั 

3 ปี 3 เดือน 

1 ตลุาคม 2562 ถึง 

31 ธนัวาคม 2565 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารโรงงานบางส่วนประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหน่ายหลอดแสงสวา่งแอลอีดี 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 66,150 บาท ตอ่เดือน 

(1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธนัวาคม 2565) 

การเลิกสญัญา 

หากผู้ เช่าผิดสญัญาการเช่าไม่วา่ข้อใดข้อหนึง่  

ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ล่วงหน้า 30 วนั   

7. บริษัท กันกุล พาวเวอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด  

7.1 สญัญาเช่าอาคารซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังาน

ใหญ่ 

บริษัท ที ซี ที จํากดั 

 

     3 ปี 

1 กมุภาพนัธ์ 2563 ถงึ 

31 มกราคม 2566 

 

ทรัพย์สินท่ีเช่า 

อาคารซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

อตัราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่าคงท่ี 62,640 บาทตอ่เดือน 

พร้อมสญัญาบริการ 41,760 บาท ตอ่เดือน 

การตอ่สญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนครบกําหนดระยะเวลา

การเช่าไม่น้อยกว่า 180 วนั 

การเลิกสญัญา 

แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั  
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2) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย     

บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา :   การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1. 50.00 MW อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา ธนัวาคม 2559 

รายละเอียดสญัญา          : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายในวันท่ี      

ได้ระบุไว้ในสัญญา (วันท่ีกําหนดจะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง    

ประเทศไทย) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา และตอ่เน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยคูส่ญัญา 

  ฝ่ายท่ีประสงค์จะต่ออายุสัญญาออกไป แจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกําหนด

อายสุญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : หากคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนังสือแจ้งให้   

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

3) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย    

บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา :   การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1. 67.50 MW อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา มีนาคม 2561 

รายละเอียดสญัญา          : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายในวันท่ี      

ได้ระบุไว้ในสัญญา (วันท่ีกําหนดจะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง    

ประเทศไทย) 
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ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา และตอ่เน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยคูส่ญัญา 

  ฝ่ายท่ีประสงค์จะต่ออายุสัญญาออกไป แจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกําหนด

อายสุญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : หากคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนังสือแจ้งให้   

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

4) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย    

บริษัท โคราชวินด์เอน็เนอร์ยี จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา :   การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย  

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1. 50.00 MW อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา มิถนุายน  2561 

รายละเอียดสญัญา          : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายในวันท่ี      

ได้ระบุไว้ในสัญญา (วันท่ีกําหนดจะขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง     

ประเทศไทย) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา และตอ่เน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยคูส่ญัญา 

  ฝ่ายท่ีประสงค์จะต่ออายุสัญญาออกไป แจ้งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกําหนด

อายสุญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : หากคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนังสือแจ้งให้   

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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5) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)           

ของบริษัทยอ่ย บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค  

จํานวนสญัญา :   2 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1. 8.00 MW อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา มีนาคม 2559 

2. 2.00 MW อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมา มีนาคม 2559 

รายละเอียดสญัญา          : การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน รวมทัง้หมด 2 สญัญาท่ี

ระดบัแรงดนั 22,000 โวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟา้

ขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้ตาม

รายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา 

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลติไฟฟา้ย่ืนหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการไฟฟา้แสดงความประสงค์ 

    ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2.  หากคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้ง 

   ให้ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

6) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทย่อย บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จํากัด (บริษัทฯ ถือหุ้ น 48.99% โดยสัดส่วนของหุ้ นบุริมสิทธ์ิจํานวน 

2,940 หุ้นท่ีบริษัทถืออยูน่ัน้ 1 หุ้น มีสทิธ์ิออกเสียงได้เทา่กบั 20 เสียง) ปัจจบุนับริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 1.00 MW อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบรีุ พฤศจิกายน 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 

22,000 โวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้ตามรายละเอียด

ข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา        

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

97 

 
     สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

7) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทยอ่ย บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 538.56 kW อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 

22,000 โวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

มาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้ตามรายละเอียด

ข้างต้น 

 เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา   

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

8) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทยอ่ย บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี โซไซตี ้จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 499.20 kW เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ธนัวาคม 2556 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดัน 

24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

สําหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา       

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์ท่ี

จะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท ห้างสรรพสนิค้า โรบินสนั จํากดั (มหาชน) 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

2. 999.58 kW โรบินสนั สาขาเพชรบรีุ มิถนุายน  2560 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

จํานวนสญัญา                    :   7 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

3. 120.96 kW อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบรีุ ภายในปี 2564 

4. 2,368.8 kW อ.หนองแค จ.สระบรีุ กรกฎาคม 2563 

5. 568.8 kW อ.บ้านนา จ.นครนายก กนัยายน 2563 

6. 2,881.40 kW อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา ภายในปี 2564 

7. 936.00 kW อ.บางนํา้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา มีนาคม 2563 

8. 440.68 kW อ.บางนํา้เปรีย้ว จ.ฉะเชิงเทรา มีนาคม 2563 

9. 648 kW เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ภายในปี 2564 

10. 360 kW อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา เมษายน 2563 

11. 496.8 kW อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา   ภายในปี 2564 

12. 382.32 kW อ.หนองแค จ.สระบรีุ ภายในปี 2564 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

13. 810.4 kW อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ ภายในปี 2564 

14. 904.8 kW อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในปี 2564 

15. 980.8 kW อ.เมือง จ.สมทุรสาคร ภายในปี 2564 

16. 374 kW อ.แกลง จ.ระยอง ภายในปี 2564 

17. 521.28 kW อ.ปะทิว จ.ชมุพร ภายในปี 2564 

18. 777.6 kW อ.พระพทุธบาท  จ.สระบรีุ ภายในปี 2564 

19. 315.9 kW อ.ปักธงชยั  จ.นครราชสีมา ภายในปี 2564 

20. 411.5 kW อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ภายในปี 2564 

21. 827.2 kW อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ภายในปี 2564 

22. 445.3 kW อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา ภายในปี 2564 

23. 675.2 kW อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ ภายในปี 2564 

24. 876.8 kW อ.เมือง จ.ลําพนู ภายในปี 2564 

25. 447.12 kW อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายในปี 2564 

26. 4,455 kW อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา ภายในปี 2564 

27. 416.75 kW อ.แกลง จ.ระยอง ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์     

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนังสือแจ้ง

ให้ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

28. 623.7 kW อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี ภายใน 2564 

29. 617.76 kW เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ธนัวาคม 2563 

30. 498.96 kW อ.เมืองสระบรีุ จ.สระบรีุ ภายใน 2564 

31. 481.14 kW อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ภายใน 2564 

32. 469.26 kW อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ภายใน 2564 

33. 403.92 kW อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ ภายใน 2564 

34. 403.92 kW อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ธนัวาคม 2563 

35. 344.52 kW อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ พฤศจิกายน 2563 

36. 350.46 kW อ.เมืองร้อยเอด็ จ.ร้อยเอด็ ภายใน 2564 

37. 356.4 kW อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ธนัวาคม 2563 

38. 997.92 kW อ.เมืองภเูก็ต จ.ภเูก็ต ภายใน 2564 

39. 475.2 kW อ.เมืองจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ ภายใน 2564 

40. 338.58 kW อ.เมืองเลย จ.เลย ธนัวาคม 2563 

41. 350.46 kW อ.เมืองชยัภมิู จ.ชยัภมิู ภายใน 2564 

42. 463.32 kW อ.เมืองพิษณโุลก จ.พิษณโุลก ภายใน 2564 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

43. 350.46 kW อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ภายใน 2564 

44. 297 kW อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ภายใน 2564 

45. 463.32 kW อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบรีุ ภายใน 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท โกลเด้น ฟาร์มโคราช จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

46. 362.88 kW อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา มีนาคม 2563 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        :    1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์ท่ี

จะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2.   หากคู่สญัญาไมป่ฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท มรูะตะ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   2 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

47. 466.2 kW อ.เมือง จ.ลําพนู สิงหาคม 2563 

48. 3984.64 kW อ.เมือง จ.ลําพนู ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์     

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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คูส่ญัญา                             :   บริษัท วฒันเวช จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

49. 482.4 kW อ.เมืองจนัทบรีุ จ.จนัทบรีุ เมษายน 2563 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 24 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท แซด. คโูรดา (ไทยแลนด์) จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

50. 594 kW อ.อทุยั จ.พระนครศรีอยธุยา มีนาคม 2563 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 10 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท  เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

51. 1,506.6 kW อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 
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102 

 
     สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท บรรจภุณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม จํากดั (มหาชน) 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

52. 998.76 kW อ.มโนรมย์ จ.ชยันาท ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์       

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2.  หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

53. 829.44 kW อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

คูส่ญัญา                             :   บริษัท เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

54. 1863.08 kW อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2.  หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 
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คูส่ญัญา                             :   บริษัท ซี.เจ. เอก็ซ์เพรส กรุ๊ป จํากดั 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

55. 32 kW อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม ภายในปี 2564 

56. 32 kW อ.เมือง จ.ราชบรีุ ภายในปี 2564 

57. 32 kW อ.กระทุม่เบน จ.สมทุรสาคร ภายในปี 2564 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 15 ปี นับจากวนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และให้มีผลบังคบัใช้จนกว่าจะมี

การยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

9) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)            

ของบริษัทยอ่ย บริษัท สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 873.6 kW เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดัน 

24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

สําหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา 

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 
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10) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทยอ่ย บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   2 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 22.40 kW เขตดสิุต กรุงเทพฯ ธนัวาคม 2556 

2. 241.92 kW อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 2 สัญญา        

ท่ีระดับแรงดัน 24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา       

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

11) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทยอ่ย บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 538.56 kW อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ กรกฎาคม 2557 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 1 สัญญา         

ท่ีระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

 เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ภายในวันท่ีได้ระบุไว้ในสัญ ญ า           

(วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

12)   สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)           

ของบริษัทยอ่ย บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 67.00%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   11 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ 
กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้า

ระบบ  

1. 8.0 ตําบลดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จงัหวดักาญจนบรีุ ธนัวาคม 2558 

2. 8.0 ตําบลหลมุรัง อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ ธนัวาคม 2558 

3. 8.0 ตําบลพงัตรุ อําเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบรีุ พฤศจิกายน 2558 

4. 8.0 ตําบลยางนํา้กลดัใต้ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ ธนัวาคม 2558 

5. 8.0 ตําบลหนองชมุพล อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ เมษายน 2559 

6. 8.0 ตําบลกลดัหลวง อําเภอทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรีุ ธนัวาคม 2558 

7. 8.0 ตําบลอ่างทอง อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ธนัวาคม 2558 

8. 8.0 ตําบลอ่างทอง อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ธนัวาคม 2558 

9. 8.0 ตําบลอ่างทอง อําเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ธนัวาคม 2558 

10. 7.0 ตําบลทุง่กว๋าว อําเภอเมืองปาน จงัหวดัลําปาง ธนัวาคม 2558 

11. 8.0 ตําบลเตาปนู อําเภอสอง จงัหวดัแพร่ เมษายน 2559 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 11 สญัญา   

ท่ีระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา   

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 
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2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

13) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทยอ่ย บริษัท อีโค ่ไทยเอน็เนอร์ย่ี จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 51.00%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1.  5.0 MW ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร ธนัวาคม 2559 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 1 สญัญา     

ท่ีระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา  

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. เม่ือผู้ รับซือ้ไฟฟา้ได้รับแจ้งบอกเลกิสญัญาเป็นหนงัสือจากผู้ผลิตไฟฟา้ 

  2.  เม่ือคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสญัญาเน่ืองจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ 

 

14) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)           

ของบริษัทยอ่ย บริษัท บีเอม็พี โซลาร์ จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 8.0 MW ตําบลทา่เกวียน อําเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว เมษายน 2559 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 1 สญัญา     

ท่ีระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 25 ปี นบัจากวนัท่ีลงนามสญัญา  

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. เม่ือผู้ รับซือ้ไฟฟา้ได้รับแจ้งบอกเลกิสญัญาเป็นหนงัสือจากผู้ผลิตไฟฟา้ 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 
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  2.  เม่ือคู่สญัญาฝ่ายหนึงบอกเลิกสญัญาเน่ืองจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ 

15) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทยอ่ย บริษัท กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 75%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   2 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 0.4374 MW ตําบลบางกระดี อําเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี กนัยายน 2563 

2. 0.4374 MW ตําบลปากนํา้ อําเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ กนัยายน 2563 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 2 สญัญา     

ท่ีระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : เร่ิมนบัตัง้แต่วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าและสิน้สดุในวนัเดียวกนักบัการเช่าตามสญัญา

เช่าช่วงท่ีดินและเช่าอาคาร  

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. เม่ือผู้ รับซือ้ไฟฟา้ได้รับแจ้งบอกเลกิสญัญาเป็นหนงัสือจากผู้ผลิตไฟฟา้ 

  2.  เม่ือคู่สญัญาฝ่ายหนึงบอกเลิกสญัญาเน่ืองจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ

ตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ 

 

16) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทร่วม 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)            

ของบริษัทร่วม บริษัท กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 51%)  

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   6 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจาํหน่ายไฟฟ้า ที่ตัง้โครงการ กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 3.0  ตําบลบ้านกล้วย อําเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ มกราคม 2554 

2. 4.4  ตําบลบ้านกล้วย อําเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบรูณ์ ตลุาคม 2554 

3. 8.0  ตําบลศรีจฬุา อําเภอเมือง จงัหวดันครนายก มิถนุายน 2556 

4. 8.0  ตําบลสามแยก อําเภอวิเชียรบรีุ จงัหวดัเพชรบรูณ์ มีนาคม 2556 

โครงการ ขนาดจาํหน่ายไฟฟ้า ที่ตัง้โครงการ กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

5. 4.5  ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร มีนาคม 2556 

6. 3.0  ตําบลซบัสมอทอด อําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ * พฤษภาคม 2556 

* มีการย้ายท่ีตัง้โครงการจาก อ.หนองเสือ จ.ปทมุธานี เน่ืองจากมีภาวะอทุกภยั เม่ือปี 2554  



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดสญัญา          : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 6 สญัญา     

ท่ีระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา     

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์       

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

  2.  หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

17) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทร่วม 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทร่วม บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 40%)   

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   4 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจาํหน่ายไฟฟ้า ที่ตัง้โครงการ กาํหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 6.5 ตําบลตาขีด อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ มีนาคม 2555 

2. 6.5 ตําลบตาสงั อําเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์ มีนาคม 2555 

3. 6.5 ตําบลดงคอน อําเภอสรรคบรีุ จงัหวดัชยันาท มีนาคม 2555 

4. 6.5 ตําบลซบัสมอทอด อําเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ * กมุภาพนัธ์ 2556 

* มีการย้ายท่ีตัง้โครงการจาก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี เน่ืองจากมีภาวะอทุกภยั เม่ือปี 2554  

รายละเอียดสญัญา          : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวนรวมทัง้หมด 4 สญัญา       

ท่ีระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิต

ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา         

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์       

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคู่สญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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18) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทร่วม 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)          

ของบริษัทร่วม บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 25.01%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 636.48 kW อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดัน 

24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

สําหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

19) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทร่วม 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)           

ของบริษัทร่วม บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 25.01%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 832.32 kW อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดัน 

24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

สําหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้น 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

 



 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์       

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2 หากคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

20) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้นครหลวงของบริษัทร่วม 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)         

ของบริษัทร่วม บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 25.01%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้นครหลวง 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 832.32 kW อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้านครหลวงและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดัน 

24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

สําหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้น 

 เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา 

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้นครหลวง) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2.  หากคูส่ญัญาไม่ปฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

21) สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมิูภาคของบริษัทร่วม 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน)           

ของบริษัทร่วม บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้น 25.01%) 

คูส่ญัญา                             :   การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

จํานวนสญัญา                    :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

1. 997.56 kW อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดสญัญา     : การไฟฟ้าสว่นภมิูภาคและบริษัทตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 

24 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

สําหรับการผลติไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้น 
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เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลติไฟฟา้จะต้องขายไฟฟา้ให้การไฟฟา้ ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

  (วนัท่ีกําหนดจะขายไฟฟา้ให้กบัการไฟฟา้สว่นภมิูภาค) 

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัท่ีลงนามสัญญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 

และให้มีผลบงัคบัใช้จนกวา่จะมีการยติุสญัญา ถือวา่สิน้สดุสญัญา 

การสิน้สดุของสญัญา        : 1. ผู้ผลิตไฟฟ้าย่ืนหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการไฟฟ้าแสดงความประสงค์      

ท่ีจะยติุการซือ้ขายไฟฟา้โดยการยกเลกิสญัญา 

2. หากคูส่ญัญาไมป่ฏิบติัตามสญัญาข้อใดข้อหนึง่ ให้อีกฝ่ายหนึง่ทําหนงัสือแจ้งให้

ฝ่ายนัน้ดําเนินการแก้ไข หากไมแ่ก้ไขให้อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาได้ 

 

สทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุอนมุติัให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการใน

ฐานะผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุพ.ศ. 2520 ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคญั ได้

ดงันี ้ 

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิเป็นระยะเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการนัน้ และในกรณีท่ีกิจการมีผลขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวสามารถนําไปหัก

จากกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้หลงัจากช่วงเวลาดงักลา่วได้ไมเ่กินห้าปีนบัแตว่นัพ้นกําหนดเวลานัน้ 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้

สําหรับระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลดงักลา่วข้างต้น 

4. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้าและค่านํา้ประปาเป็นจํานวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

เป็นระยะเวลาสบิปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

5. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละย่ีสิบห้าของ 

เงินลงทนุนอกเหนือจากการหกัคา่เส่ือมราคาตามปกติ 

 

ทัง้นี ้โครงการของ บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จํากัด  บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากัด บริษัท เอ็นเค 

เพาวเวอร์โซล่า จํากัด บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ย่ี จํากัด บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จํากัด และ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น 

จํากดั โครงการเตาปนู ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (The Board of Investment 

of Thailand “BOI”) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการเป็น

ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษี

เงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสรุปอตัราภาษีท่ีต้องชําระได้ดงันี ้ 

ปี 
อตัราภาษี 

ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีต้องชําระ 

ปีท่ี 1 - ปีท่ี 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ปีท่ี 9 - ปีท่ี 13 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 

ตัง้แต่ ปีท่ี 13 ขึน้ไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 
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สําหรับโครงการอ่ืน ๆ ของ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จํากัด ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

โดยสรุปอตัราภาษีท่ีจะต้องชําระได้ดงันี ้

ปี 
อตัราภาษี 

ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีต้องชําระ 

ปีท่ี 1 - ปีท่ี 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ตัง้แต่ ปีท่ี 8 ขึน้ไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

 

สําหรับโครงการของบริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั  บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั และ บริษัท โคราช

วินด์เอ็นเนอร์ยี จํากดั ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (The Board of Investment 

of Thailand “BOI”) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการประกอบกิจการเป็น

ระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ และภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว กิจการจะได้รับการลดหย่อนภาษี

เงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสรุปอตัราภาษีท่ีต้องชําระได้ดงันี ้ 

 

ปี 
อตัราภาษี 

ภาษีท่ีได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีต้องชําระ 

ปีท่ี 1 - ปีท่ี 8 ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

ปีท่ี 9 - ปีท่ี 13 ร้อยละ 50 ร้อยละ 10 

ตัง้แต่ ปีท่ี 13 ขึน้ไป ร้อยละ 0 ร้อยละ 20 

 

22)  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากบริษัท โทโฮค ุอิเลค็ทริค พาวเวอร์ จํากดัของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย     

บริษัท เซน็ได โอครุะ จีดี ไดอิจิ จํากดั (บริษัทฯ ลงทนุ 100.00%) 

คูส่ญัญา :   บริษัท โทโฮค ุอิเลค็ทริค พาวเวอร์ จํากดั 

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1 31.75 MW เมืองเซ็นได จงัหวดัมิยางิ พฤศจิกายน 2561 

รายละเอียดสญัญา          : บริษัท โทโฮค ุอิเล็คทริค พาวเวอร์ จํากดั และบริษัทย่อยดงักลา่วตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สัญญาท่ีระดับแรงดัน 66 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้บริษัท โทโฮคุ อิเล็คทริค พาวเวอร์ จํากัด ภายใน

วนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ  

การสิน้สดุของสญัญา        : 20 ปีหลงัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ 
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23)  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จากบริษัท โตเกียว เด็นเรียวข ุเอน็เนอร์จี ้พาร์ทเนอร์ จํากดัของบริษัทย่อย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย     

บริษัท คิมิทส ึเมกะ โซลา่ร์ จํากดั (บริษัทฯ ลงทนุ 100.00%) 

คูส่ญัญา :   บริษัท โตเกียว เดน็เรียวข ุเอน็เนอร์จี ้พาร์ทเนอร์ จํากดั 

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1 33.50 MW เมืองคิมิสท ึจงัหวดัชิบะ 1 เมษายน 2562 

รายละเอียดสญัญา          : บริษัท โตเกียว เด็นเรียวขุ เอ็นเนอร์จี ้พาร์ทเนอร์ จํากัด และบริษัทย่อยดังกล่าว        

ตกลงซือ้ขายไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 66 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของ

ระเบียบการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมนุเวียน โดยมีจดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้บริษัท โตเกียว เด็นเรียวขุ เอ็นเนอร์จี ้พาร์ทเนอร์ 

จํากดั ภายในวนัท่ีได้ระบไุว้ในสญัญา  

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ  

การสิน้สดุของสญัญา        : 20 ปีหลงัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ 

 

24)  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จาก Vietnam Electricity Group ของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย      

บริษัท Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company (บริษัทฯ ลงทนุ 100.00%) 

คูส่ญัญา :   Vietnam Electricity Group 

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1 30 MWp อําเภอ Tan Chau จงัหวดั Tay Ninh 28 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียดสญัญา          : บริษัท Vietnam Electricity Group จํากัด และบริษัทย่อยดังกล่าว ตกลงซือ้ขาย

ไฟฟ้าจํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 110 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการ   

รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมี      

จดุรับซือ้ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้บริษัท Vietnam Electricity Group ภายในวนัท่ีได้

ระบไุว้ในสญัญา  

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ  

การสิน้สดุของสญัญา        : 20 ปีหลงัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ 
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25)  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จาก Vietnam Electricity Group ของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย      

บริษัท Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company (บริษัทฯ ลงทนุ 100.00%) 

คูส่ญัญา :   Vietnam Electricity Group  

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1 30 MWp อําเภอ Tan Chau จงัหวดั Tay Ninh 28 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียดสญัญา          : บริษัท Vietnam Electricity Group และบริษัทย่อยดังกล่าว ตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 110 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้บริษัท Vietnam Electricity Group ภายในวนัท่ีได้

ระบไุว้ในสญัญา  

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ  

การสิน้สดุของสญัญา        : 20 ปีหลงัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ 

 

26)  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จาก Vietnam Electricity Group ของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย      

บริษัท Tan Chau Energy Joint Stock Company (บริษัทฯ ลงทนุ 100.00%) 

คูส่ญัญา :   Vietnam Electricity Group 

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1 50 MW อําเภอ Tan Chau จงัหวดั Tay Ninh 1 ตลุาคม 2563 

รายละเอียดสญัญา          : บริษัท Vietnam Electricity Group และบริษัทย่อยดังกล่าว ตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 110 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้บริษัท Vietnam Electricity Group ภายในวนัท่ีได้

ระบไุว้ในสญัญา  

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ  

การสิน้สดุของสญัญา        : 20 ปีหลงัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ 
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27)  สญัญาซือ้ขายไฟฟา้จาก Vietnam Electricity Group ของบริษัทยอ่ย 

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้า (สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) ของบริษัทย่อย     

บริษัท Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company (บริษัทฯ ลงทนุ 100.00%) 

คูส่ญัญา :   Vietnam Electricity Group  

จํานวนสญัญา :   1 ฉบบั  

รายละเอียดสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

โครงการ ขนาดจําหน่ายไฟฟ้า ท่ีตัง้โครงการ กําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 

1 50 MW เมือง Phong Dien จงัหวดั Thua Thien Hue  18 ธนัวาคม 2563 

รายละเอียดสญัญา          : บริษัท Vietnam Electricity Group และบริษัทย่อยดังกล่าว ตกลงซือ้ขายไฟฟ้า

จํานวน 1 สญัญาท่ีระดบัแรงดนั 110 กิโลโวลต์ ตามเง่ือนไขของระเบียบการรับซือ้

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน โดยมีจุดรับซือ้

ตามรายละเอียดข้างต้นของท่ีตัง้โครงการ 

เง่ือนไขในการซือ้ขาย         : ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้บริษัท Vietnam Electricity Group ภายในวนัท่ีได้

ระบไุว้ในสญัญา  

ระยะเวลาของสญัญา       : ระยะเวลา 20 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ  

การสิน้สดุของสญัญา        : 20 ปีหลงัจากวนัท่ีเร่ิมขายไฟ 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนับริษัทมีบริษัทย่อย 36 บริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยทัง้ 36 แห่ง และมีบริษัทร่วม

จํานวน 7 บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการควบคมุดแูลบริษัทย่อยโดยการสง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็น

กรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยเพ่ือบริหารงานและควบคมุดแูลบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

สําหรับในอนาคต นโยบายการลงทุนของบริษัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจท่ีเกือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์ต่อ

การทําธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจท่ีมีความถนัดและ

ชํานาญ นอกจากนัน้จะคํานึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุเป็นสําคญั ในกรณีท่ีบริษัทมีการลงทนุในบริษัท

ย่อยเพิ่มเติม บริษัทจะควบคมุดแูลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยตามสดัส่วนการถือหุ้น สําหรับบริษัท

ร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ ทัง้นี ้

จํานวนตวัแทนจากบริษัทท่ีเข้าไปเป็นกรรมการจะขึน้อยูก่บัสดัสว่นการถือหุ้นในแต่ละบริษัท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายโดยตรงท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สินทรัพย์ของ

บริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

 หมายเหต ุ  

1. คดีหมายเลขดําท่ี 445/2561 ของศาลปกครองนครราชสีมา ซึง่มี บริษัท พฒันาพลงังานลม จํากดั เป็น

ผู้ ร้องสอดท่ี 1 และ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั เป็นผู้ ร้องสอดท่ี 2 มีกลุ่มบคุคลจํานวนหนึ่งเป็น    

ผู้ฟ้องคดี และมีอธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อธิบดีกรม

ทางหลวง และ คณะกรรมการกํากับการพลังงาน เป็นผู้ ถูกฟ้องคดี ขณะนีค้ดีนีอ้ยู่ในระหว่างการ

พิจารณาคดีของศาลปกครองนครราชสีมา และยงัอยู่ในขัน้ตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลกัฐานของศาลปกครองนครราชสีมา ตลอดปี 2563 ยงัมิได้มีความคืบหน้าทางคดีใดๆ 

2. คดีหมายเลขดําท่ี ส.81/2561 ของศาลปกครองกลาง ซึ่งมีกลุ่มบุคคลจํานวนหนึ่งเป็นผู้ฟ้องคดี และมี 

คณะกรรมการกํากบัการพลงังาน เป็นผู้ถกูฟ้องคดีท่ี 1 และ บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั เป็นผู้ถกู

ฟ้องคดีท่ี 2 ขณะนีค้ดีนีอ้ยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง และยงัอยู่ในขัน้ตอนการ

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานศาลปกครองกลาง ตลอดปี 2563 ยังมิได้มีความ

คืบหน้าทางคดีใดๆ 

3. การดําเนินการด้านสทิธิบตัร 

3.1 คดีหมายเลขดําท่ี ทป.124/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี ทป.102/2562 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ได้ฟ้อง              

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือขอเพิกถอนสิทธิบตัรท่ีมีช่ือนายประเสริฐ ธรรมมนญุกุล เป็นผู้ทรง

สิทธ์ิตามสิทธิบตัรจํานวน 9 ฉบบั ซึ่งต่อมาทางนายประเสริฐ ธรรมมนญุกุล ได้ร้องขอเข้ามาเป็น

จําเลยร่วมซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลอทุธรณ์ชํานัญ

พิเศษได้มีคําพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉยัในคําพิพากษาว่าสทิธิบตัรผลติภณัฑ์ท่ีโจทก์นํามา

ฟ้องคดีเพ่ือขอเพิกถอนสิทธิบตัรของจําเลยร่วมนี ้ไม่เหมือนหรือคล้ายกบัสิทธิบตัรของจําเลยร่วม 

ปัจจบุนัทางโจทก์ได้ดําเนินการย่ืนฎีกาตอ่ศาลฎีกาแล้ว 

3.2 ต่อมานายประเสริฐ ธรรมมนญุกุล และ บริษัท เข็มเหล็ก จํากัด ได้ร่วมกันเป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท 

กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) เป็นจําเลยท่ี 1 บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั 

เป็นจําเลยท่ี 2 และกรรมการของจําเลยท่ี 1 และจําเลยท่ี 2 รวมกนัเป็น 13 คน ในคดีหมายเลขดํา

ท่ี ทป.35/2562 คดีหมายเลขแดงท่ี ทป.149/2562 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลาง โดยในคําฟ้องระบวุ่าจําเลยละเมิดสิทธิบตัรของโจทก์ท่ี 1 จํานวน 12 ฉบบั 

ซึง่สิทธิบตัร 9 ใน 12 ฉบบั เป็นสิทธิบตัรท่ีโจทก์ท่ี 1 ถกูจําเลยท่ี 1 ฟ้องเพ่ือขอเพิกถอนตามข้อ 3.1 
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ขณะนีศ้าลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้โปรดมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดี

ออกจากสารบบความชัว่คราว ตัง้แต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 เพ่ือรอผลในคดีตามข้อ 3.1 ต่อไป 

อย่างไรก็ตามเม่ือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลอุทธรณ์

ชํานัญพิเศษได้มีคําวินิจฉัยไว้ในคําพิพากษาในคดีตามข้อ 3.1 ไว้ว่าสิทธิบัตรท่ีจําเลยท่ี 1           

(ในคดีนี)้ ได้นํามาฟ้องคดีเพ่ือขอเพิกถอนสิทธิบตัรของโจทก์ท่ี 1 (ในคดีนี)้ ไม่เหมือนหรือคล้ายกบั

สทิธิบตัรของโจทก์ท่ี 1 แล้ว การใช้ผลิตภณัฑ์ตามสทิธิบตัรท่ีทัง้สองศาลได้โปรดวินิจฉยัไว้ดงักลา่ว

ของจําเลยท่ี 1 จงึไมอ่าจถือเป็นการละเมิดสทิธิบตัรของโจทก์ท่ี 1 ได้ 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท :  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ :  Gunkul Engineering Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ :  GUNKUL 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000146 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน  

      แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

โทรศพัท์  : (66 2) 242-5800 

เวบ็ไซต์ : www.gunkul.com 

อีเมล์ : ir@gunkul.com 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั : 1. ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟา้     

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

      2. ธุรกิจผลติ จดัหา และจําหน่ายผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน 

 รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

      3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและอ่ืนๆ  

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

4.  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

5.  ธุรกิจการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟา้ 

กลุม่อตุสาหกรรม : ทรัพยากร 

หมวดธุรกิจ : พลงังานและสาธารณปูโภค 

ชนิดของหุ้นท่ีออกจําหน่าย : หุ้นสามญั 

ทนุจดทะเบียน : 2,220,632,743.50 บาท   

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 2,220,632,743.50 บาท  

จํานวนหุ้นชําระแล้ว  : 8,882,530,974 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท  

ผู้จดัทํารายงานประจําปี :    นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง  

     นางสาวธนวรรณ พฒันะเอนก 

     (66 2) 242-5867 / (66 2) 242-5868 

  

 

 

http://www.gunkul.com/
mailto:ir@gunkul.com
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6.2 บริษัทย่อย 

บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที่ตรา 

ไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

1. บจก. จี.เค.แอสเซ็มบลี ้ 

 

GKA ดําเนินธุรกิจผลิตอปุกรณ์โคมไฟถนนและอปุกรณ์ประกอบระบบสายสง่ เช่น ตวัยดึ   

จบัสาย (Preformed)  เคเบิล้สเปเซอร์ และฮาร์ดแวร์ตา่ง ๆ รวมถงึการผลิต 

Mounting Structure เพ่ือใช้กบังานโซลา่ร์เซล ภายใต้ตราสินค้า GUNKUL, GK, 

ZIMLUG, PIGMAN, TOPWELD และ ZIMTAP ของกลุม่บริษัทฯ เพื่อจําหน่ายให้แก่ 

บริษัท     กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัท เค.เอ็น.พี.ซพัพลาย จํากดั  

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

2. บจก. จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์   

 

GKP ดําเนินธรุกิจผลิตอปุกรณ์ปอ้งกนัและควบคมุระบบสายสง่และสายจําหน่าย ภายใต้   

ตราสินค้า “GUNKUL” และ”GK” ของกลุม่บริษัท โดยเน้นไปท่ีอปุกรณ์ปอ้งกนัและตดั

ตอ่ระบบสายไฟฟา้ เชน่ ฟิวส์และสวิตช์แบบตา่ง ๆ เพ่ือจําหน่ายให้แก่บริษัท กนักลุเอ็น

จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ บริษัท เค.เอ็น.พี.ซพัพลาย จํากดั 

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

3. บจก. เค.เอ็น.พี.ซพัพลาย  

จดทะเบียนลดทนุขัน้ตอนที่ 1 วนัที่ 20 ส.ค. 2562 

จดทะเบียนลดทนุขัน้ตอนที่ 2 วนัที่ 24 ก.ย. 2562 

KNP ดําเนินธุรกิจจดัจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟา้และระบบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง

ให้กบัลกูค้ากลุม่ภาคราชการโดยตรง โดยจะทําหน้าท่ีติดตอ่และเข้าร่วมประมลูใน

การจดัซือ้จดัจ้างในโครงการตา่ง ๆ ของลกูค้ากลุม่ดงักลา่ว ซึง่ลกูค้าหลกัได้แก่ การ

ไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย การไฟฟา้นครหลวง และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค  

12,500,000.00 125,000 100.00 124,998 99.99 

4. บจก. พฒันาพลงังานลม WED ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานลมขนาด 60 เมกะวตัต์ 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย และการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

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

5. บจก. กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ 

 

GNP ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานลมขนาด 60 เมกะวตัต์ 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

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

6. บจก. โคราช วินด์ เอน็เนอร์ยี  

 

KWE ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานลมขนาด 50 เมกะวตัต์ 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  

1,107,000,000 11,070,000 100.00 11,069,998 99.99 

7.  บจก. เอ็นเค เพาวเวอร์โซลา่ 1) NKP ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 1 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั การไฟฟา้สว่นภมูภิาค 

2,600,000.00 หุ้นสามญั  23,060  

หุ้นบริุมสิทธ์ิ 2,940 

100.00 หุ้นสามญั  23,058 

หุ้นบริุมสิทธ์ิ  2,940 

99.99 

8.  บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1  

 

GSP-1 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ 

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถือหุ้นโดย GSP 

99.99 

9.  บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2  

 

GSP-2 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ 

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถือหุ้นโดย GSP 

99.99 

10. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3  

1.  จดทะเบียนเลิกกิจการ  9 เมษายน 2561 
2.  จดทะเบียนชําระบญัชี 18 กรกฎาคม 2561 

GSP-3 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ 

 

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 ถือหุ้นโดย GSP 

99.99 

สว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ  119 
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บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที่ตรา 

ไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

11. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4  

1.  จดทะเบียนเลิกกิจการ  9 เมษายน 2561 
2.  จดทะเบียนชําระบญัชี 18 กรกฎาคม 2561 

GSP-4 ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ 

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 ถือหุ้นโดย GSP 

99.99 

12. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5 

1.  จดทะเบียนเลิกกิจการ  9 เมษายน 2561 
2.  จดทะเบียนชําระบญัชี 18 กรกฎาคม 2561 

GSP-5 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ 

100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,998 ถือหุ้นโดย GSP 

99.99 

13.  บจก. ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ 

 

BGP ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ และลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจพลงังานทดแทน 

1,356,300,000.00 13,563,000 100.00 13,562,997 99.99 

14. บจก. สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ยี่  SGSE ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้

หน่วยงานภาครัฐ 

40,900,000.00 409,000 100.00 408,997 99.99 

15. บจก. โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี ้ SES ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ  

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

16. บจก. กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1  

 

GSR-1 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ  

21,000,000.00 210,000 100.00 209,997 99.99 

17.  บจก. กนักลุ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์  

(ช่ือเดิม: บจก. กนักลุ โซลาร์ รูฟ 2) 

(จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือ: เมื่อวนัที่ 16 มี.ค. 2560) 

GTRC บริการทางการศกึษา การจดัการสมัมนา การจดัการผกึอบรม และอื่นใดที่

เก่ียวเน่ืองกบัการศกึษา 

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

18. บจก. กนักลุ โซลาร์ คอมมนิูตี ้

 

GSC ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ 

20,000,000.00 200,000 100.00 199,997 99.99 

19.  บจก. กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  

 

GPD ดําเนินธุรกิจรับก่อสร้างโรงไฟฟา้และธุรกิจจดัจําหน่ายอปุกรณ์สาํหรับระบบไฟฟา้

และระบบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

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

20. บจก. กนักลุ เอ็นเนอร์จี โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ 

(ช่ือเดิม บจก. กนักลุ แอลอีดี ไลท์ติง้) 

(จดเปลี่ยนแปลง วนัท่ี 21 ก.พ. 2561)     

GES ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์สอ่งสวา่งประเภทหลอดไฟแอลอีด ี(LED) 

(ในปี 2561 ขยายวตัถปุระสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านระบบไฟฟา้อยา่ง

ครบวงจร)  

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

21. บจก.อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ 2) 

1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนแปลง          

ผู้ ถือหุ้น 8 มกราคม 2563 

IAE ถือหุ้นในบริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  ซึง่เป็นบริษัทท่ี

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 87 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค  

1,564,000,000.00 15,640,000 100.00 15,639,998 99.99 

22. บจก.รางเงิน โซลชูัน่ 2) 

1. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลีย่นแปลง          

ผู้ ถือหุ้น 8 มกราคม 2563 

RNS ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 87 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค  

1,355,000,000.00 13,550,000 100.00 13,549,997 ถือหุ้นโดย IAE 

99.99 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที่ตรา 

ไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

23. บจก. จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่  GOB ลงทนุในบริษัทในประเทศด้านโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน และ ชีวมวล เพื่อจําหน่าย

ให้กบัหน่วยงานภาครัฐ  

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

24. บจก.เอาท์โกรว์ เอ  

 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ  26 มิถนุายน 2561 
2. จดทะเบียนชําระบญัชี 14 มิถนุายน 2562 

OGA ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ 

8,000,000.00 80,000 100.00 79,998 ถือหุ้นโดย GOB 

99.99 

25. บจก.เอาท์โกรว์  บ ี 

 1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 26 มิถนุายน 2561 
2. จดทะเบียนชําระบญัชี 12 ธนัวาคม 2561 

OGB ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล เพื่อจําหน่ายให้กบั 

กฟภ. 

8,000,000.00 80,000 100.00 79,998 ถือหุ้นโดย GOB 

99.99 

26. บจก. เอาท์โกรว์ ดี  OGD ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ 

40,000,000.00 400,000 100.00 399,998 ถือหุ้นโดย GOB 

99.99 

27. บจก.เอาท์โกรว์ อ ี

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 26 มิถนุายน 2561 
2. จดทะเบียนชําระบญัชี 18 กรกฎาคม 2562 

OGE ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานชีวมวล เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ 

8,000,000.00 80,000 100.00 79,998 ถือหุ้นโดย GOB 

99.99 

28. บจก.เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย เอ 

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 
2. จดทะเบียนชําระบญัชี 26 กรกฎาคม 2561  

OGW-A ตวัแทนจําหน่ายไม้เพื่อเป็นวตัถดุิบ            1,000,000.00 10,000 100 9,998 ถือหุ้นโดย GOB 

99.98 

29. บจก.เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย บ ี

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 
2. จดทะเบียนชําระบญัชี 18 กรกฎาคม 2561 

OGW-B ตวัแทนจําหน่ายไม้เพื่อเป็นวตัถดุิบ 

 

           1,000,000.00 10,000 100 9,998 ถือหุ้นโดย GOB 

99.98 

30. บจก. อีโค ่ไทยเอ็นเนอร์ยี่ ECO ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน เพื่อจําหน่วยให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค  

76,500,000.00 765,000 100 390,150 51.00 

31. บจก. กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป 

(ช่ือเดิม บจก. กนักลุ ไบโอเอ็นเนอร์ยี่) 

(จดเปลี่ยนแปลง วนัท่ี 21 ต.ค. 2562) 

 

GIG ดําเนินกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง และจดัการซึง่ทรัพย์สิน, 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน หรือพลงังานอื่น

ทกุประการ รวมถงึดําเนินการธุรกิจโรงไฟฟา้ 

เพื่อจําหน่ายให้กบัหน่วยงานเอกชน และหนว่นงานรัฐ 

314,000,000.00 3,140,000 100 2,354,997 74.99 

32. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ GSP ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ 

599,998,800.00 5,999,988 100 5,999,985 99.99 

33. บจก. กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 6 

1. จดทะเบียนเลิกกิจการ 9 เมษายน 2561 

2. จดทะเบียนชําระบญัชี 6 มิถนุายน 2561 

GSP-6 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน เพื่อจําหน่ายให้กบั

หน่วยงานภาครัฐ 

 

100,000,000.00 1,000,000 100 999,997 ถือหุ้นโดย GSP 

99.99 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที่ตรา 

ไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

 

34. บจก. บีเอ็มพี โซลา่ร์ BMPS ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 8.0 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค  

980,100.00 98,010 10 (หุ้นบริุมสิทธิ) 

48,010 

48.98 

35. บจก. ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล 8) FEC รับเหมาก่อสร้าง 100,000,000.00 10,000,000 10            9,999,998 ถือหุ้นโดย GPD 

99.99 

36. บจก. กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี JV GKE&GPD รับงานด้านระบบไฟฟา้ และระบบคอมพิวเตอร์ รับเหมาก่อสร้าง ผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 

80,000,000.00 800,000 100 799,998 ถือหุ้นโดย GPD 

99.99 

37. บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั FE บริการด้านแอพพลิเคชัน่ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,000,000.00 120,000 100 119,199 ถือหุ้นโดย GSP 

99.33 

38. บริษัท กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล 

จํากดั 

JV 

GPD&TEECL 

รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟา้ 1,000,000.00 10,000 100 9,897 ถือหุ้นโดย GPD 

98.97 

39. บริษัท กิจการร่วมค้า เอฟอีซี แอนด์ พีพีบี จํากดั 

 1.  จดทะเบียนเลิกกิจการ 18 พฤศจิกายน 2563 

JV FEC&PPB รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟา้ใต้ดิน 5,000,000.00 50,000 100 47,498 ถือหุ้นโดย FEC 

95.00 

40. บริษัท กนักลุ บีทบูี จํากดั 

(ช่ือเดิม บจก. กนักลุ เอสซีบี เท็นเอกซ์) 

(จดเปลี่ยนแปลง วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563)     

GKB2B บริการด้านแอพพลิเคชัน่ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100,000.00 1,000 100 997 ถือหุ้นโดย FE 

99.70 

41. Gunkul International (Mauritius) 3) GIM ลงทนุในบริษัทตา่งประเทศ USD  134,825,624.00 134,825,624 USD 1.00 134,825,624 100.00 
42. Gunkul International Investment (Singapore) 

Pte. Ltd. 3) 

GII ลงทนุในบริษัทตา่งประเทศ SGD 324,829.00 324,829 SGD 1.00  324,829 ลงทนุโดย GIM 

100.00 
43. Gunkul Myanmar Central Power 1  

Co., Ltd. 4) 

GKMCP-1 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังาน         Gas Engine เพื่อ

จําหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐในสาธารณรัฐสหภาพเมยีนมา่ร์ 

USD 50,000.00 
 

50,000 USD 1.00 25,500 51.00 

44. Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha 5) GK Sendai ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 31.75 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั Tohoku Electric Power Co., 

Inc. ประเทศญ่ีปุ่ น   

เงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว รวม JPY 2,640,146,000 

 

45. Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha  5) GK Kimitsu ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 33.50 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั Tokyo Electric Power 

Company (TEPCO) ประเทศญ่ีปุ่ น   

เงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว รวม JPY 10,897,948,800 

 

46. Future Asset Management Kabushiki Kaisha FAM ดําเนินธุรกิจลงทนุในโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน  JPY 506,510,000.00 50,651 JPY 10,000 50,651 100.00 
47. Singapore An Yang Pte. Ltd. SAY ลงทุนในบริษทัต่างประเทศ USD 150,29,991 150,29,991 USD 1  150,29,991 ถือหุ้นโดย BGP 

100% 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ที่ตรา 

ไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวนหุ้น 

ที่ถือ 

(หุ้น) 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

48. Singapore Yun Yang Pte. Ltd. SYY ลงทุนในบริษทัต่างประเทศ USD 150,00,000 150,00,000 USD 1  150,00,000 ถือหุ้นโดย BGP 

100% 

49. Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company TVHB ลงทุนในบริษทัต่างประเทศ     VND 309,179,000,000.00 3,091,790 VND 

100,000 

    3,091,790 

 

ถือหุ้นโดย SAY 

99.99% 

50. Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company TVTN ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 30 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั Vietnam Electricity Group. 

ประเทศเวียดนาม   

VND 244,300,000,000.00  

 

2,443,000 

 

VND 

100,000 

      2,443,000 

 

 

ถือหุ้นโดย TVHB 

99.94% 

51. Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock 

Company 

BKHB ลงทุนในบริษทัต่างประเทศ VND 301,606,000,000.00 3,016,060 VND 

100,000 

3,016,060 ถือหุ้นโดย SYY 

99.99% 

52. Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock 

Company 

BKTN ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 30 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั Vietnam Electricity Group. 

ประเทศเวียดนาม   

VND  236,600,000,000.00 2,366,000 VND 

100,000 

2,366,000 ถือหุ้นโดย 

BKHB 99.94% 

53. GUNKUL ENGINEERING (MYANMAR) 

COMPANY LIMITED 

GKM ลงทุนในบริษทัต่างประเทศ USD 50,000 50,000 USD 1 50,000 ถือหุ้นโดย GKE 

100% 

54.  Doan Son Thuy Investment Joint Stock 

Company 

DST 

 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 50 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั Vietnam Electricity Group 

ประเทศญ่ีปุ่ น   

VND 300,000,000,000.00 30,000,000 VND 10,000 30,000,000 ถือหุ้นโดย GKE  

99.95% 

55.  INT Energy Pte. Ltd. INT ลงทนุในบริษัทตา่งประเทศ USD 9,100,000.00 9,242,242 USD 0.98  9,100,000 ถือหุ้นโดย BGP 

100% 

56.  Tan Chau Nang Luong Joint Stock 

Company 

TCE ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน

พืน้ดิน ขนาด 50 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบั Vietnam Electricity Group 

ประเทศญ่ีปุ่ น   

180,000,000,000.00 18,000,000 VND 10,000 18,000,000 ถือหุ้นโดย INT 

99.50% 

หมายเหต ุ 
1)  บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซลา่ จํากดั เป็นหุ้นสามญัจํานวน 23,058 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธ์ิ จํานวน 2,940 หุ้น โดยสิทธิในการออกเสียงสําหรับหุ้นสามญั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และ หุ้นบริุมสิทธ์ิ 1 หุ้น เทา่กบั 20 เสียง 
2) ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ซือ้หุ้นใน IAE ในสดัส่วนร้อยละ 67 ซึง่ถือหุ้นอยู่ใน RNS ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
3)  บริษัทฯ ถือหุ้นใน GIM ในสดัส่วนร้อยละ 100 โดย GIM ถือหุ้นใน GII ในสดัสว่นร้อยละ 100 / GIS เสร็จสิน้การชําระบญัชี วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 / GII เดิมช่ือ Gunkul Myanmar Power (Hlawga) Pte. Ltd. 
4) GII ถือหุ้นใน GKMCP-1 ในสดัส่วนร้อยละ 51 
5) ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ลงทนุในโครงการ GK Sendai และ GK Kimitsu ผ่านบริษัทย่อย GIM ในสดัสว่นร้อยละ 100  
6) ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ลงทนุในโครงการ GD Utsunomiya ผ่านบริษัทย่อย GIM ในสดัสว่นร้อยละ 100 (ลงนาม 25 สิงหาคม 2559)                                                          
7) ณ วนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ ลงทนุในโครงการ GK Solar 13 Godo Kaisha ผ่านบริษัทย่อย GIM ในสดัสว่นร้อยละ 100 (ลงนาม 29 พฤศจิกายน 2559)  

8) ณ วนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุติัให้ GPD เข้าซือ้หุ้นใน FEC ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ดงันัน้บริษัทฯ จงึถือหุ้นทางอ้อมใน FEC ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

6.3 บริษัทร่วม/การร่วมค้า 

บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้นที ่

จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ 

ที่ตราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

ผู้ ร่วมทนุ 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

1. บจก. จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ  GPS ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนา่ยกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์ ขนาด 

26 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

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

2. บจก. กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน 1) GCPG ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด

รวม 30.9 เมกะวตัต์ เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

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

พาวเวอร์ เจ็ม บี.ว.ี  

51.00 

3. บจก. สยาม วินด์ เอนเนอร์ยี ่

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2560 
- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2560  

SWE เพื่อรองรับการดาํเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังาน

ทดแทน เพื่อจําหน่ายให้กบัหน่วยงานภาครัฐ 

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

4. Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd.2) Kenyir ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทิตย์แบบ

ติดตัง้บนพืน้ดิน ขนาด 29.99 เมกะวตัต์ ในประเทศมาเลเซีย  

9,999,999.28 10,092,757  

1.00 

 

1.440000 

(หุ้นสามญั)  

245,000 

(หุ้นบริุมสิทธิ)                   

4,690,972 

บริษัทในประเทศ

มาเลเซีย 

 

 

49.00 

 
70.00 

5. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1  

 

WHA_GSR-1 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

11,500,000.00 1,150,000 10.00 287,615 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

6. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 2 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 19 มิถนุายน 2560 

- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2560 

WHA_GSR-2 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

1,000,000.00 100,000 10.00 25,010 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

7. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 

 

WHA_GSR-3 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

14,500,000.00 1,450,000 10.00 362,645 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

8. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 4 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2560 

WHA_GSR-4 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

1,000,000.00 100,000 10.00 25,010 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

9. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 5 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2560 
- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2560 

WHA_GSR-5 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

1,000,000.00 100,000 10.00 25,010 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

10. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6  

 

WHA_GSR-6 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

14,500,000.00 1,450,000 10.00 362,645 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

11. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 8 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2560 

WHA_GSR-8 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

100,000.00 10,000 10.00 2,501 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ช่ือยอ่ ประเภทธุรกิจ 
ทนุจดทะเบียน 

(บาท) 

จํานวนหุ้นที ่

จําหน่ายแล้ว 

(หุ้น) 

มลูคา่ 

ที่ตราไว้หุ้นละ 

(บาท) 

จํานวน 

หุ้นที่ถือ 

(หุ้น) 

ผู้ ร่วมทนุ 

สดัสว่น 

การถือหุ้น 

(%) 

12. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 9 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2560 
- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2560 

WHA_GSR-9 ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

100,000.00 10,000 10.00 2,501 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

13. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีน   โซลา่ร์รูฟ 10 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2560 

- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2560 

WHA_GSR-

10 

ดําเนินธุรกิจผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

15,500,000.00 1,550,000 10.00 387,655 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

14. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีน  โซลา่ร์รูฟ 16 

- จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อวนัที่ 12 กนัยายน 2560 
- จดทะเบียนชําระบญัชี เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2560 

WHA_GSR-

16 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

100,000.00 10,000 10.00 2,501 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

15. บจก. ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีน  โซลา่ร์รูฟ 17 WHA_GSR-

17 

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ท่ีติดตัง้บนหลงัคา 

เพื่อจําหน่ายให้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาคและการไฟฟา้นครหลวง 

16,000,000.00 1,600,000 10.00 400,160 บมจ.ดบับลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชัน่ 

25.01 

หมายเหต:ุ  1)  บริษัท กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั เป็นบริษัทร่วมทนุ ท่ีมีกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามในการควบคมุร่วมกนั 

 2)  ณ วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 มีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นใน Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd. ในสดัส่วนหุ้นสามญัร้อยละ 49.00 และในหุ้นบริุมสิทธ์ิ ในสดัสว่นร้อยละ 70.00 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

6.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท   
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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     สว่นท่ี 1  การประกอบธุรกิจ 

 

6.5  ข้อมูลบุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ 

หน่วยงานกํากบับริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ +66 2033 9999 

โทรสาร +66 2033 9660 

 

หน่วยงานกํากบับริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์  +66 2009 9000 

โทรสาร  +66 2009 9991 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์  +66 2009 9000 

โทรสาร  +66 2009 9991 

 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  

ชัน้ 50-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์  +66 2677 2000 

โทรสาร  +66 2677 2222  

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากดั 

เลขท่ี 973 อาคารเพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชัน้ 14 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ  

โทรศพัท์ +66 2656 0813  

โทรสาร   +66 2656 0814 

 

สถาบนัการเงินหลกั ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพ 10900 

โทรศพัท์          +66 2544 1000 

โทรสาร           +66 2544 4948 

  

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1  ข้อมูลหลักทรัพย์ 

1) หุ้นสามัญ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,220,632,743.50 บาท มีทุนชําระแล้วเป็นเงิน  

2,220,632,743.50 บาท เป็นหุ้นสามญัชําระแล้วจํานวน 8,882,530,974 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท  

 

2)  หุ้นทุนซือ้คืน 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุติัโครงการซือ้หุ้นสามญัคืน (Treasury 

Stock) เพ่ือบริหารทางการเงิน วงเงินสงูสุดท่ีใช้ในการซือ้หุ้นคืนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนสูงสุด      

ไมเ่กิน 300 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนคิดเป็นร้อยละ 4.04 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมด โดยมีกําหนดเวลาท่ีจะซือ้หุ้นคืนตัง้แต่วนัท่ี 24 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 โดยหุ้นทุนซือ้คืนมี

เง่ือนไขให้ต้องจําหน่ายออกไปภายหลงั 6 เดือนแตไ่มเ่กิน 3 ปี นบัจากวนัซือ้หุ้นคืนเสร็จสิน้ 

 ณ วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ซือ้คืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 99.04 

ล้านหุ้น เป็นจํานวนเงินรวม 304.67 ล้านบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในสว่นของผู้ ถือหุ้นและแสดงเป็นรายการ

หกัในสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินรวม พร้อมกนันีไ้ด้จดัสรรกําไรสะสมไว้เป็นสํารองหุ้นทนุซือ้คืนในจํานวนเดียวกนั    

 

3) ตั๋วแลกเงนิ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระหนีค้งค้างจากตั๋วแลกเงิน จํานวนรวม 720 ล้านบาท กับ

สถาบนัการเงินหลายแหง่ โดยมีอายรุะหวา่ง 3-6 เดือน    

4) หุ้นกู้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ ระบุช่ือผู้ ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนั จํานวนรวม 5,967.7 ล้านบาท โดยครบกําหนดการไถ่ถอน ในเดือนเมษายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2565 

เดือนเมษายน 2566 และเดือนเมษายน 2568 
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7.2  ผู้ถือหุ้นของบริษัท 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อนัดับแรก ณ วนัท่ี 27 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวนัปิดสมุดทะเบียน        

ผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุ มีดงันี ้  

ลําดับ จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1 กลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ์

1.1  บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด 4,432,631,280      49.903                     

1.2  นายกัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ 311,511,270          3.507                       

1.3  นางสาวนฤชล ดํารงปิยวุฒิ์ 431,193                  0.005                       

รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ� 4,744,573,743    53.415               

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 385,923,301          4.345                       

3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 278,880,000          3.140                       

4 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 154,026,303          1.734                       

5 CPYI CLT 110,577,940          1.245                       

6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 106,408,342          1.198                       

7 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 99,043,700            1.115                       

8 นายประคิน ศรีเจริญ 74,939,633            0.844                       

9 นายวิชัย หวังปรีชาชาญ 65,339,919            0.736                       

10 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 60,000,000            0.675                       

6,079,712,881    68.446               

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รวม
 

 บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ (Holding Company) ณ วันท่ี        

27 มกราคม 2564 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัว

ดํารงปิยวุฒ์ิ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.727 ของทุนจดทะเบียน    

ลําดับ จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1 กลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ์

1.1  นายกัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ 466,000                  42.364                     

1.2  นางสาวนฤชล ดํารงปิยวุฒิ์ 211,000                  19.182                     

1.3  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ 210,000                  19.091                     

1.4  นายอาภากร ดํารงปิยวุฒิ์ 210,000                  19.091                     

รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ� 1,097,000          99.727               

2 นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 3,000                      0.273                       

1,100,000          100.000              

รายชื่อ

รวม
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจ

กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับความจําเป็นในการใช้เงินทุน

หมนุเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ  ทัง้นี ้มติของ

คณะกรรมการบริษัท ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ

จ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการ

รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินของ

บริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองต่าง ๆ ทัง้หมด โดยจะพิจารณา

ประกอบกบักระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และแผนการลงทนุในแตล่ะช่วงเวลาด้วย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร 

สว่นของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร โดย

มีกรรมการอิสระเป็นจํานวนร้อยละ 45.45 และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวนร้อยละ 54.55 ของกรรมการบริษัท    

ทัง้คณะ 

 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 11 ทา่น ประกอบด้วย  

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.   ดร.กลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ 1) ประธานกรรมการบริษัท 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

2.   ดร.จงรัก  ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 3) 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 3)  

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 3) 

3.   รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี 2) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

กรรมการตรวจสอบ 

4.   พลเอก ธารไชยยนัต์  ศรีสวุรรณ   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

5.   นายธรากร  องัภเูบศวร์ 1) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

กรรมการตรวจสอบ 4) 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

6.   นายกฤษณ์  จนัทโนทก กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

7.   นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8.   ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท /   

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ  

9. นางสาวนฤชล  ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

10. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

11. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

12. นางสาวจนัทรา  จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท  

1)   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการอิสระ ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

2)   กรรมการอิสระท่ีจบการศกึษาทางด้านบญัชี 
3)   ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 
4)   ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 
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กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม เพ่ือมีผลผกูพนัแทนบริษัทฯ ได้ คือ นายกลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์ หรือ นางสาวโศภชา 

ดํารงปิยวฒ์ิุ หรือ นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒิุ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกนักบั นายสมบูรณ์ เอือ้อชัฌาสยั หรือ 

นางอารีวรรณ เฉลมิแดน หรือ นายเฉลมิพล ศรีเจริญ รวมเป็นกรรมการสองทา่นลงลายมือช่ือร่วมกนั  

หรือ นางอารีวรรณ เฉลมิแดน นายเฉลมิพล ศรีเจริญ นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ลงลายมือช่ือร่วมกนั 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
    (อ้างอิงจาก “กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการบริษัท 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต เย่ียง

วิญ�ชูน ผู้ประกอบธุรกิจพงึกระทําภายใต้สถานการณ์เดียวกนั เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

2) กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผนการ

ดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ กํากบั ดแูล ติดตาม ตรวจสอบให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย 

แผนงาน งบประมาณท่ีกําหนดไว้ และประเมินผลการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการอยา่งสม่ําเสมอ 

3) กําหนดกฎบตัรและนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ ได้แก่ นโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ (จริยธรรม

ธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี) กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และ กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย 

นโยบายอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ นโยบายมาตรการการทํารายการกบับริษัท/บุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั มาตรการการ

ทํารายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน และตารางอํานาจอนุมัติ นโยบายทางด้าน

การเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายในการบริหารความเส่ียง 

นโยบายในการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ

นโยบายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 

4) ตดัสินใจเก่ียวกับการลงทุน ได้แก่ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ

โครงการลงทนุของบริษัทฯ และ กํากบัดแูลการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

5) กํากบั ดแูล และ ติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมายหรือดีกว่าเปา้หมาย 

สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้  กําหนดแนวทางแก้ไขกรณีท่ีมีปัญหาอปุสรรคเพ่ือให้

บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ และกําหนดมาตรการและแนวปฏิบติัในด้านการ

กํากับดูแลกิจการ เพ่ือบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่นและมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อการนํามาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่และมาตรการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องไปปฏิบติั 

6) จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือรายงานและเปิดเผยต่อผู้ ถือหุ้น 

และผู้ มีสว่นได้เสียหรือผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัการณ์ เท่าเทียมกนั และเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด 
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7) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน และ

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพ่ือความเช่ือมั่นในความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ของข้อมูล 

รวมทัง้เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทจุริตและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 

8) รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อย 

รวมทัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีกําหนด

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั และดแูลจดัการรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 

9) แตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

10) แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนใด รวมทัง้แตง่ตัง้เลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

11) กําหนดค่าตอบแทน และ แต่งตัง้ผู้บริหารระดบัอาวโุสของบริษัทฯ รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการสร้าง

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือให้มีขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง (Succession Plan) 

12) แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอํานาจดังกล่าว ผู้ ได้รับมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีอํานาจอนุมัติ

รายการท่ีบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

ทัง้นีกํ้าหนดให้รายการท่ีกรรมการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการบริษัทซึง่มีส่วนได้เสียในเร่ือง

นัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแต่เร่ืองดงัต่อไปนี ้จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนมุติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

(1) เร่ืองท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) การทํารายการท่ีกรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียและอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

13) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปีของคณะกรรมการบริษัททัง้รายคณะและรายบคุคล 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมทัง้การประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผู้บริหารสงูสดุ (CEO) ขององค์กร โดยคณะกรรมการแต่ละชดุและผู้บริหารสงูสดุจะ

นําผลประเมินนัน้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายใน

การพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป  

14) พิจารณาทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษัทฯ เป็นประจําทกุปี 

15) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ             

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท 

(1) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริษัทได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ     
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(2) รายการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น 

(3) จํานวนครัง้ของการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัท            

แตล่ะทา่น รวมทัง้การรับคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น 

16) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท อาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืน

ใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

 

บทบาท อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
(อ้างอิงจาก “นโยบายเร่ือง บทบาท อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ” 

ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

1) กําหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) เป็นคนละบคุคลกนั  

2) เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน

เสียงทัง้สองฝ่ายเทา่กนั 

4) มีบทบาทในการควบคมุการประชมุให้มีประสทิธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอิสระ 

5) สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฎิบติัหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ตามขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6) รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบั ติดตาม ดแูลการบริหารงาน           

ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และแผนงาน         

ท่ีกําหนดไว้ 

7) กํากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้คําแนะนํา

และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ 

8) เป็นผู้ นําและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอยา่งตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้สง่เสริม กํากบั ติดตามการบริหารจดัการบนหลกัความยัง่ยืน ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ

ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 
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8.2  ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีผู้บริหารจํานวน 17 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Office) 

2. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ / รักษาการ Chief Financial Officer  

3. ดร.พงษ์สกร ดําเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 

4. นางสาวนฤชล   ดํารงปิยวฒ์ิุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

5. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า 

6. นายชยัศิริ วฒันชาญณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง 

7. นายธีรภาพ ปัญญาสาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานสํานกักรรมการผู้จดัการ 

8. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสํานกับริหาร 

9. นายธํารงค์ จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 

10. ดร.ไพโรจน์ ภานกุาญจน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานนวตักรรม และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

11. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารการเงินและบริหารกลยทุธ์องค์กร 

12. นางณฐัวรรณ วงศ์จนัทร์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านทรัพย์สิน)  

13. นางสาวศทุธิรัตน์ ตัง้นรกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบญัชี 

14. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

15. นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด Energy Solution, Lighting, GRoof 

และ Innovation 

16. นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง เลขานกุารบริษัท / เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและนกัลงทนุสมัพนัธ์  

17. นายธเนศศิริ ฝากมิตร เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน 

 

บทบาท อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
(อ้างอิงจาก “นโยบายเร่ือง บทบาท อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ” 

ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้ นําในการบริหารและจัดการบริษัทฯ 

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้ 

1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกํากบัดแูลและควบคมุการดําเนินงานโดยรวม เพ่ือให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและ

แผนการดําเนินงาน เปา้หมายทางการเงิน งบประมาณ และมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2) ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและ

งบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติั และให้รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน

และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา 

3) ดําเนินการ หรือ กําหนดอํานาจการบริหารงาน เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน

และงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

อยูบ่นหลกัของการควบคมุภายในอยา่งเป็นระบบ และมีการบริหารความเส่ียงอยา่งสม่ําเสมอ 

4) กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิก

จ้างพนกังาน และกําหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ สําหรับ

พนกังาน 

5) บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคําสั่ง 

หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ท่ีใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน เพ่ือให้การดําเนินงานของ   

บริษัทฯ สําเร็จลลุว่งอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

6) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะแทนได้ โดยการ

มอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม

หนงัสือมอบอํานาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัท     

และ/หรือ บริษัทฯ กําหนดไว้ 

7) เป็นผู้ นําและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้สง่เสริม กํากบั ติดตามการบริหารจดัการบนหลกัความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม และ

ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

8) มีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจ หน้าท่ี และ ความรับผิดชอบ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร สามารถอนมุติัในรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  มีสว่นได้เสีย หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าว

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการ

ดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอนมุติัไว้ 

บทบาท อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
(อ้างอิงจาก “นโยบายเร่ือง บทบาท อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ” 

ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการบริหารและจัดการบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอํานาจ

หน้าท่ี ดงันี ้



รายงานประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

 
138 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

1) ควบคมุและกํากบัดแูล ติดตาม การดําเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานทัว่ไปของบริษัทฯ  

2) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้อนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ 

3) เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และ/หรือ มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 

ๆ ทุกประการ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอํานาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมติัรายการ

ปกติทัว่ไปทางการค้าท่ีมีวงเงินไมเ่กินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

4) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือป้องกันความเส่ียงจาก

ปัจจยัตา่ง ๆ ไมว่า่ภายในและภายนอกบริษัทฯ 

5) มีอํานาจกระทําการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอกในกิจการ

ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

6) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทํา

การอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมาย

ดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจท่ีบริษัทฯ ได้ให้ไว้ และ/

หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร 

โดยบริษัทฯ สามารถยกเลกิ เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้ 

7) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

8) อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

9) ดําเนินการใด ๆ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายและกรอบอํานาจท่ีได้รับ

จากคณะกรรมการบริษัท 

10) เป็นผู้ นําและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทัง้สง่เสริม กํากบั ติดตามการบริหารจดัการบนหลกัความยัง่ยืน ความรับผิดชอบต่อสงัคม และ

ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

11) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชดุยอ่ย 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้แก่กรรมการผู้จดัการ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้กรรมการผู้ จัดการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้ จัดการ

สามารถอนมุติัในรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาและอนมุติัรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรม

การค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา    

อนมุติัไว้ 
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อนึ่ง เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการจะสามารถ

อุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการดํารง

ตําแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการผู้ จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะงาน

คล้ายคลงึกนันัน้ในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั ยกเว้นเป็นการเข้าร่วมในบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม 

ตลอดจนเป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์สว่มรวม 

นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง 
(อ้างอิงจาก “นโยบายเร่ือง แผนการสืบทอดตําแหน่งและการบริหารคนเก่ง” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

1.  ระเบียบปฏบัิตแิละหลักเกณฑ์แผนการสืบทอดตาํแหน่ง (SUCESSION PLAN) 

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และระเบียบปฏิบติัการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงาน

บริหารท่ีสําคญัของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหาร     

ท่ีมีคณุสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ และ ความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ ในการสรรหา/คดัเลือก และวางแผน

สืบทอดตําแหน่งงาน ตามระดบัพนกังาน ดงันี ้

1.1 ระดับกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   

 พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งในระดับกรรมการผู้ จัดการ และ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สําหรับการสรรหาคดัเลือกบุคคล

เข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้จดัให้มีการ

ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่ง เม่ือตําแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / 

กรรมการผู้ จัดการว่างลงหรือผู้ อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งได้  บริษัทฯ จะมี

ระบบการให้ผู้บริหารในระดบัใกล้เคียง หรือระดบัรองเป็นผู้ รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรร

หาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด และต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสัยทัศน์ 

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถเช่ือมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่

ความสําเร็จเชิงกลยทุธ์ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาสรรหา เพ่ือ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งแทน

ตอ่ไป 

       คณุสมบติัเบือ้งต้นของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ    

1) การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในตําแหน่ง

ผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป 

2) มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ประสบการณ์ใน บริหารจดัการบริษัท และประสบการณ์

ในการดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเช่ียวชาญ เฉพาะด้านท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

ไมมี่การกีดกนัทางเพศ อาย ุเชือ้ชาติ เป็นต้น 
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3) เก่งคน และสามารถเช่ือมโยงส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จเชิงกลยุทธ์ 

พร้อมวางรากฐานท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงได้อยา่งรวดเร็ว 

4) มีภาวะความเป็นผู้ นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ี

ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

5) มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใส ไม่เป็นบุคคลท่ีถูกขึน้บัญชีดํา (Black List) จากองค์กรใดๆ 

รวมถงึสํานกังาน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือเคยถกูตดัสนิใน

ความผิดทางอาญา รวมทัง้ไมมี่ ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

1.2 ระดับผู้บริหาร ตัง้แต่ระดับผู้ช่วยผู้อาํนวยการสายงาน ถงึ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ   

            เม่ือตําแหน่งระดบัผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงาน ถึง ระดบัรองกรรมการ

ผู้จดัการว่างลง หรือ ผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งได้ บริษัทฯ จะนําเสนอผู้ สืบ

ทอดตําแหน่งท่ีคดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

(HR Committee) ท่ีได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี  ้การวางแผนการสืบทอดตําแหน่งของบริษัทฯ ระดับ

ผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี ้

1) วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยทุธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการ

ลงทนุ แผนงานการขยายตวั 

2) ประเมินความพร้อมของกําลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ    

ระยะยาว 

3) กําหนดแผนสร้างความพร้อมของกําลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพ่ือ

เตรียมทดแทนพนกังานท่ีออกจากบริษัทฯ 

4) สร้างแผนสรรหาพนกังาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนกังาน (Employee Training 

and Development) ไว้ลว่งหน้า ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือออกจากตําแหน่งก่อนเวลา 

5) กําหนดคณุสมบติั (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ 

ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ท่ีพึงปรารถนาของพนักงานในตําแหน่งนัน้ๆ และจัดทํา

แผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 

6) คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

7) ใช้เคร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 

8) ระบผุู้ สืบทอดตําแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน โดยมีการ

แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และกําหนดหาผู้ สืบทอด

ตําแหน่งสํารอง 

9) พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ สืบทอดตําแหน่ง ว่าจะสามารถมีพัฒนาการ 

และสร้างผลงานตามท่ีคาดหวงัได้จริง กรณีไมเ่ป็นตามคาดหมายให้ดําเนินการดงันี ้

- ดําเนินการคดัเลือกและวางแผนการสืบทอดตําแหน่งใหม ่หรือ 

- พฒันาผู้ สืบทอดตําแหน่งสํารองแทน (ถ้ามี) หรือ 

- สรรหา และคดัเลือกจากบคุคลภายนอก 
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เม่ือผู้ สืบทอดตําแหน่ง มีคณุสมบติัครบตามตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสงูขึน้ และมีตําแหน่ง

งานว่างลง หรือมีตําแหน่งงานใหม่ท่ีสงูขึน้ ให้นําเสนอการปรับเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่งและรักษาการ 

(Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เร่ืองโครงสร้างตําแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑ์พิจารณา

ปรับพนักงานรายวัน เป็นรายเดือน ปรับเล่ือนขัน้ ปรับเล่ือนตําแหน่งงานฯ หรือได้รับการพิจารณา

อนมุติัจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

2.    ระเบียบปฏบัิตแิละหลักเกณฑ์การบริหารคนเก่ง (TALENT MANAGEMENT) 

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

คุณสมบัติท่ีโดดเด่น ซึ่งสามารถสรรหาและพิจารณาคัดเลือกได้จากพนักงานภายในองค์กร และ      

สรรหาใหมจ่ากบคุคลภายนอก  

หลกัเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มพนกังาน Talent จากพนกังานภายในองค์กร ให้พิจารณาบคุลากรท่ีมี    

ผลการปฏิบัติงานสูง  (High Performance-KPIs/PIs) และ ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High 

Competency) โดยพิจารณาจากผลการประเมินย้อนหลงัไปประมาณ 3 ปี ติดต่อกนั โดยต้องมีเกรด

ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรต้องได้

เกณฑ์ท่ีดี คือ B ขึน้ไปเท่านัน้ ตาม Core Competency ได้แก่ การวิเคราะห์ / การประเมินปัญหา     

การส่ือสาร การมุง่เน้นบริการลกูค้า การติดตามผล และ การทํางานเป็นทีม / การให้ความร่วมมือ 

นอกจากนัน้แล้ว คุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีต้องการสําหรับพนักงาน Talent จากการสรรหาและคัดเลือก

ภายในองค์กร และ สรรหาใหม่ ได้แก่ มีภาวะผู้ นํา มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีหลกัการ 

และบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
 

การพัฒนาคนเก่ง   

เม่ือสามารถคัดเลือก และสรรหา Talent ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดร่วมกับแต่ละฝ่าย/สายงานแล้ว       

จะจัดทําประวติัและบันทึกการอบรม รวมทัง้ผลงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมคนเก่งให้เป็นคนเก่งย่ิงขึน้ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตวัคนเก่งเองและองค์กร โดยใช้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การพฒันาคน

เก่ง แบบเดียวกนักบัการพฒันาบคุคลากรทัว่ไปในองค์กร คือ 

1. Training Need Survey กําหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการ

รายบคุคลตามความเหมาะสมในแตล่ะตําแหน่งงาน 

2.  On the Job Training กําหนดขีดความต้องการของบุคคลท่ีมาปฏิบัติในหน้าท่ีของ

หน่วยงาน และกําหนดกระบวนการวดัผล ไมว่า่จะในรูปแบบข้อเขียน หรือ การปฏิบติั 

3.    Off the Job Training หรือการอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ 

(Special Training) หรือการใช้สถานการณ์จําลองและกรณีศกึษา 

เม่ือมีตําแหน่งท่ีเหมาะสม และคณุสมบติัครบตามตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบสงูขึน้ ให้นําเสนอการ

ปรับเล่ือนขัน้เล่ือนตําแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทฯ เร่ือง

โครงสร้างตําแหน่งงาน/ขัน้ หลกัเกณฑ์พิจารณาปรับพนกังานรายวนั เป็นรายเดือน ปรับเล่ือนขัน้ ปรับ

เล่ือนตําแหน่งงานฯ หรือได้รับพิจารณาอนมุติัจาก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
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ทัง้นี  ้กรรมการผู้ จัดการมีหน้าท่ีในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบเป็นระยะด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

8.3  การกาํหนดอาํนาจอนุมัตวิงเงนิ  
(อ้างอิงจาก “นโยบายเร่ือง มาตรการการทํารายการกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนัและกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

“มาตรการการทํารายการกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนัและกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” ถกูจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบ

และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับอํานาจอนุมัติภายในองค์กร เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและ

โปร่งใส ป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดแบ่งประเภทของกรอบอํานาจในการดําเนินการเป็น 2 ประเภท 

คือ การทํารายการกับบุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกัน และ การทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือให้การบริหารจัดการ

ภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส และมีกรอบแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน 

1) มาตรการการทํารายการกบับคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั 

2) มาตรการการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

มาตรการการทาํรายการกับบุคคลที่ไม่เก่ียวโยงกัน  

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนด กรอบอํานาจอนมุติัการทํารายการกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั แบ่งออกเป็น การทํา

รายการซือ้/ขาย/โอนทรัพย์สิน (การได้มาหรือจําหน่ายไป) ซือ้ขายสินค้า/วตัถุดิบและบริการเพ่ือดําเนินกิจการอนัเป็น

ปกติเข้าทําสญัญาก่อภาระผูกพันทางการค้า และการเข้าทําสญัญาเงินกู้ /คํา้ประกันและภาระผูกพันทางการเงิน กับ

บคุคลท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบติัในองค์กร 

มาตรการการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

หากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ

บริษัทได้กําหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเทา่เทียมกนั โดยยดึหลกัการดงันี ้ 

- เป็นรายการท่ีผา่นกระบวนการอนมุติัท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมดัระวงั 

และซ่ือสตัย์สจุริต โดยผู้ มีสว่นได้เสียไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

- เป็นรายการท่ีกระทําโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การทํารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

- มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส ในเวลาท่ีเหมาะสม  

นโยบายของบริษัทฯ ในการทํารายการระหวา่งกนัจําแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้และขายสนิค้า การวา่จ้างผลติ เป็นต้น  

การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยง ได้รับอนมุติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท

ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการนัน้มีข้อตกลงทางการค้าใน

ลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมี
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ความเก่ียวโยงกนั โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนด “ตารางอํานาจอนมุติัการทํารายการกบั

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบติัในองค์กร 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส  

- รายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทนุหรือการขายเงิน

ลงทนุในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีกําหนดอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง    

ประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนด “ตารางอํานาจอนุมัติการทํารายการกับ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน” เพ่ือใช้เป็นกรอบปฏิบัติในองค์กร ซึ่งการทํารายการระหว่างกันท่ีสําคัญนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายต้องผ่านการพิจารณาและอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษัทก่อนเข้าทํารายการ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ คําสั่ง หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับ        

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพ่ือให้การ

ตดัสินใจเข้าทํารายการดงักล่าว ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี

ของบริษัทฯ และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

 

8.4 เลขานุการบริษัท 

ที ่ประชุมคณ ะกรรมการบริษัท  ค รั ง้ ที ่ 13/2551 เมื ่อว ัน ที ่ 27 ตุลาคม  2551 มีมติอน ุม ัติแต ่งตั ง้ 

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เข้าดํารงตําแหน่ง เลขานุการบริษัท (Company Secretary) โดยให้มีผลตัง้แต่

วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ และเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้ รวมทัง้จบการศึกษาทางด้านบัญชี 

ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย และหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มบริษัท  

 

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1. เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพ่ือให้การจดัประชมุกรรมการบริษัท และ

การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและสอดคล้องกบักฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ

บริษัท แนวปฏิบติัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  พระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 เป็นต้น  
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2. ดูแลเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืน    

ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ให้คําปรึกษาเบือ้งต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กร ในสว่นท่ีจะต้องปฏิบติัตามข้อบงัคบั

บริษัท กฎและระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย รวมถงึหน้าท่ีการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจําปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือ

หุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 

5. ดแูลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสทิธิผล  และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสําคญัของหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี จึงส่งเสริมให้ นางสาวจนัทรา  

จงจามรีสีทอง ผู้ปฏิบตัิหน้าที่ เลขานกุารบริษัท เข้ารับการอบรมหลกัสตูร เลขานกุารบริษัท (Company Secretary 

Program) รุ่นที่ 28/2008 และหลกัสตูร Effective Minute Taking-EMT รุ่นที่ 12/2008 ซึ่งจดัโดย สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) และหลกัสตูรอื่น ๆ เพื่อสนบัสนนุการทํางานของ

คณะกรรมการบริษัท และอบรมหลกัสตูรที่เกี่ยวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ในปี 2564 

คณ ะกรรมการบริษ ัทได้ม ีนโยบายเพิ ่ม เต ิมในการกําหนดกระบวนการและหลกัเกณ ฑ์ในการประเม ินผล                  

การปฏิบติังานของเลขานกุารบริษัทเป็นประจําทกุปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและการประชุม 

  บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ          

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั คา่ตอบแทนกรรมการอยูใ่นระดบัเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนในอตุสาหกรรมพลงังานซึง่สามารถเทียบเคียงกนัได้กบัธุรกิจของบริษัทฯ  

นโยบายเร่ือง การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด 
(อ้างอิงจาก “นโยบายเร่ือง การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชดุ” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

“นโยบายกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทกุชุด” ถกูจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดการ

จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุดรวมทัง้ผู้ บริหารระดับสูง โดยค่าตอบแทนนัน้ควรสอดคล้องกับ

ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีสามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู่ในอตุสากรรมเดียวกนัและหรือผลการสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการ เพ่ือให้ระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษาคณะกรรมการท่ีมี

คณุภาพตามท่ีต้องการไว้ 
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 หลักเกณฑ์ วธีิพจิารณา และองค์ประกอบของค่าตอบแทน  

1. หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณา   

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการเสนอแนะ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และ

นําสง่ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้ 

- บทบาท ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแตล่ะชดุ  

- ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้ชดุ และผลการปฏิบติังานของกรรมการแตล่ะราย 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทัง้ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ 

- ผลสํารวจคา่ตอบแทนท่ีเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

2. องค์ประกอบของคา่ตอบแทน   

เพ่ือให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ จึงกําหนดองค์ประกอบ

ของคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 

- คา่เบีย้ประชมุ  

- คา่ตอบแทนรายไตรมาส  

3. กระบวนการในการกําหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการในการกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี  ยดึหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกําหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพ่ือกําหนดค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์        

ท่ีระบไุว้ในข้อ 4  

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นําเสนอค่าตอบแทนดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการ         

ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยผ่านมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 และมีมติอนมุติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 เม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2563 รายละเอียดดงันี ้
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คา่เบีย้ประชมุ 
ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 

กํากบัดแูล 

กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500 

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

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 - 

หมายเหต:ุ     กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน    

เบีย้ประชมุของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

คา่ตอบแทนรายปี 
ตําแหน่ง คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

กํากบัดแูล 

กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

1. ประธานกรรมการ 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

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

3. เลขานกุารคณะกรรมการ 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 - 

4. เลขานกุารบริษัท 100,000 - - - - - 

หมายเหต:ุ      กรณีกรรมการอิสระได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นประธานกรรมการของแตล่ะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอตัราค่าตอบแทน 

  รายปีของคณะกรรมการในตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียวในแตล่ะกรรมการ 

หมายเหต ุ  ทัง้นี ้กําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทไว้ดงันี ้

1) ประธานกรรมการบริษัท  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 3,500,000 บาท 

2) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 2,500,000 บาท 

3) ประธานคณะกรรมการทกุชดุ จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,500,000 บาท  

  (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)   

4) กรรมการผู้จดัการ  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

5) กรรมการบริหาร  จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    800,000 บาท 

6) กรรมการชดุอ่ืน ๆ   จํากดัวงเงินสงูสดุไมเ่กิน    400,000 บาท 

 (ยกเว้นกรรมการบริหาร)  

และหากกรรมการท่านใดดํารงตําแหน่งมากกว่าหนึ่งตําแหน่ง ให้จ่ายจากการคํานวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท          

ทัง้คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนเงินโบนสั (ถ้ามี) โดยต้องไม่เกินกว่าอตัราเพดานหรือวงเงินสงูสดุ

ของแต่ละตําแหน่งสงูสดุท่ีกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งอยู่ ทัง้นีห้ากกรรมการท่านนัน้ดํารงตําแหน่งมากกวา่หนึ่งตําแหน่ง ให้

จ่ายจากอตัราเพดานของตําแหน่งสงูสดุเพียงตําแหน่งเดียว 

โดยกําหนดวงเงินสําหรับการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภทและทกุตําแหน่ง รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ได้กําหนดให้มีการประชมุตลอดทัง้ปีตามปกติ

เป็นประจําทกุไตรมาส ซึง่ได้กําหนดตารางการประชมุไว้เป็นประจําทกุปีแจ้งต่อกรรมการทกุท่านเป็นการลว่งหน้า และ

อาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระท่ีชดัเจนและได้สง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมระเบียบ
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วาระการประชมุให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุเป็นการล่วงหน้า

เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีดแูล

จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพ่ือการอภิปรายปัญหาสําคัญ ซึ่งกําหนดการ

ประชุมทุกไตรมาส กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วน เว้นแต่ติดภารกิจสําคัญเร่งด่วน รวมทัง้ในเดือน

กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีวาระเปิดกว้าง

ในการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการควบคมุ การบริหารจดัการ การบริหารความเส่ียง และเร่ืองอ่ืนใดท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการกํากบัดแูลกิจการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 

มุ่งไปสู่มาตรฐานระดับสากล และนําสรุปประเด็นอภิปรายท่ีสําคัญแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จดัการเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการตอ่ไป       

 

สําหรับปี 2561 ปี  2562 และ ปี  2563 ค่าตอบแทนกรรมการมีจํานวนรวมทัง้สิ น้  8,857,700.00 บาท  

9,480,100.00 บาท และ 10,153,800.00 บาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี ้
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 17 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทด้วยจํานวน 5 ท่าน และผู้ บริหารท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก 12 ท่าน โดยบริษัทฯ มีการจ่าย

คา่ตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามท่ีแสดงในตาราง 

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารรวม 17 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทด้วยจํานวน 5 ท่าน และผู้ บริหารท่ีมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก 12 ท่าน โดยบริษัทฯ มีการจ่าย

คา่ตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้

หน่วย: บาท 

ค่าตอบแทน 

ผู้บริหารที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารที่มไิด้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวน

ราย ค่าตอบแทน 

จาํนวน

ราย ค่าตอบแทน 

จาํนวน

ราย ค่าตอบแทน 

จาํนวน

ราย ค่าตอบแทน 

เงินเดือนรวม 5 25,223,700.00 5 37,080,000.00 11 27,626,576.66 12 38,773,600.00 

โบนสัรวม 5 27,392,930.00 5 28,316,100.00 11 16,997,993.87 12 21,170,837.69 

รวม 5 52,616,630.00 5 65,396,100.00 11 44,624,570.53 12 59,944,437.69 

 

8.5.2  ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ 

  - ไมมี่ –  

8.6 บุคลากร 
1. จํานวนพนักงานทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวนพนักงานรวม

ทัง้สิน้ 964 คน แบง่ตามประเภทและระดบัพนกังาน ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ได้ดงันี ้ 

จาํนวนพนักงาน จาํนวนพนักงานแต่ละปี (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จาํนวนพนักงานทัง้หมด 709 728 796 844 964 

พนกังานรายเดือน 583 598 667 716 854 

พนกังานรายวนั 126 130 129 128 110 

จาํนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน      

พนกังานประจํา 599 611 663 718 791 

พนกังานสญัญาจ้าง 110 117 133 126 173 

จาํนวนพนักงานแยกตามเพศ      

ชาย 433 448 509 538 603 

หญิง 276 280 287 306 361 

จาํนวนพนักงานแยกตามการจ้างอ่ืนๆ       

ผู้ พิการ 1 1 2 2 7 

ผู้สงูอาย ุ 1 2 21 19 21 

จาํนวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน      

ผู้บริหารระดบัสงู 25 26 28 34 38 

ผู้จดัการฝ่าย 56 53 57 60 65 

หวัหน้าแผนก/หวัหน้าหน่วย 78 75 97 88 114 

พนกังานระดบัต้น-กลาง 312 345 376 421 476 

พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 238 229 238 241 271 

% อัตราการลาออกของพนักงาน       

 2.41% 2.07% 2.28% 2.23% 1.39% 
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2. คา่ตอบแทนของพนกังาน  

- ในปี 2562 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือน 

โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ เป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 409,447,011.87 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินเดือน 273,089,643.41 293,830,006.33 364,541,075.70 

โบนสั 73,101,598.10 102,747,143.23 115,769,180.98 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้ง

ชีพ 

12,136,192.47 12,869,862.31 16,702,738.33 

รวม 358,327,433.98 409,447,011.87 497,012,995.01 

- ทัง้นีน้โยบายในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับพนักงานนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่าย

ค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี อีกทัง้พิจารณาร่วมกับการ

ประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ของพนักงานแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงาน 

(KPIs) ของแต่ละสว่นงาน เพ่ือให้การพิจารณาสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานทัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาว อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีการตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพตัง้แต่ปี 2551 เพ่ือเป็นการดแูลผลตอบแทนให้กบั

พนกังานในระยะยาว   

3. ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 ไมมี่ข้อพิพาทด้านแรงงานขึน้สูช่ัน้ศาล 

 

4. นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพฒันาบคุลากรและการพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท่ีจะ

สนบัสนนุให้พนกังานสามารถเติบโตได้ในองค์กร และต้องการให้พนกังานทกุระดบัทํางานอย่างมีความสขุ โดยได้เน้น

ให้บคุลากรทกุระดบัช่วยสร้างสรรค์ผลงาน และพฒันาตนเองร่วมกบัองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง  

บริษัทฯ ได้ กําหนดแผนการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลจากการประเมินสมรรถนะความสามารถ 

(Competency) และผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดทําหลักสูตรแผนการอบรม

พฒันาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกระดบัได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในด้านการฝึกอบรม

สําหรับบคุลากรในระดบัตา่ง ๆ ดงันี ้

- ระดบัผู้บริหาร  กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ระดบัผู้บริหารมีความเข้าใจและมีศกัยภาพในด้าน

การบริหารองค์กร วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนการจดัการในด้านต่างๆ เพ่ือ

นําไปกําหนดกลยทุธ์ขององค์กรแบบบรูณาการสําหรับกลุม่บริษัทฯ ซึง่เป็น

ตวักําหนดความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้กบักลุ่มบริษัทฯ โดยมีการจดั

อบรมหลกัสตูรระดบัสงูสําหรับพัฒนาด้านการจัดการให้กับผู้บริหาร เช่น 

หลกัสตูรการวางแผนงาน หลกัสตูรเชิงกลยทุธ์ การอบรมความรู้เฉพาะทาง 
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การศึกษาดงูานในต่างประเทศ การสมัมนาต่าง ๆ และการจดัการในส่วน

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   

- ระดบัหวัหน้างาน กลุม่บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างทกัษะ ในด้านการบริหารเบือ้งต้นและความรู้

ในด้านทักษะตามหน้าท่ีงาน เพ่ือท่ีจะให้ระดับหัวหน้างานสามารถ

ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีระดับบริหารวางไว้ได้ และ

สามารถนําทักษะท่ีได้ไปบริหารพนักงานตามสายบังคบับัญชา โดยกลุ่ม

บริษัทฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้ นํา การ

ทํางานเป็นทีม ทักษะการบริหารเวลาเบือ้งต้น หลักสูตรการประเมินผล 

ให้กบัหวัหน้างานในสายบงัคบับญัชาตา่งๆ สําหรับการนําไปประยกุต์ใช้ใน

การทํางานร่วมกบัพนกังาน  

- ระดบัพนกังาน กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ระดบัพนกังานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าท่ีตาม

สายงานต่างๆ ตลอดจนสามารถนําความรู้ความเข้าใจดงักล่าวไปพฒันา

งานท่ีตนเองปฏิบัติอยู่ โดยหลกัสตูรฝึกอบรมจะเน้นในด้านการฝึกอบรม

ทกัษะในการทํางาน และส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน เช่นหลักสูตรเบือ้งต้นในการทํางาน หลักสูตรการนําเสนองาน 

ความรู้ในด้านกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การอบรม 5ส การอบรม

กิจกรรมเสนอแนะ (Suggestion) และการอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การทํางาน 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีทํามา

อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ มีทกัษะความรู้ความชํานาญในเนือ้งานท่ีรับผิดชอบ 

 สําหรับนโยบายในด้านโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาแต่งตัง้หรือ

เล่ือนตําแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจําทุกปีสําหรับพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ ตามแผนงานของความ

เจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) รวมทัง้การสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ืองในการทํางาน เช่น การเสนอความคิดสําหรับการพัฒนาการทํางาน การเข้ารับการทดสอบวดัทกัษะสําหรับ

พนกังาน  

 ในสว่นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการและบริษัทฯ 

สนบัสนนุให้เข้าร่วมการอบรมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นการพฒันาความรู้

อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การพฒันาองค์กร 

  

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
154 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

9.  การกาํกับดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายเร่ือง การกาํกับดแูลกจิการที่ด ี(Good Corporate Governance Policy) 
(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หน่วยงานกํากับดูแลขององค์กร ผู้บริหารและพนักงานของ

องค์กร ได้ยึดมัน่ในหลกัการบริหารจัดการท่ีมีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัสําคญั จึงได้นํา

หลกัการดงักล่าวเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการกําหนดระบบการบริหารจดัการให้มีคณุภาพ เน้น

การเปิดเผยข้อมลูท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ทํางาน สร้างความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่มมลูค่าแก่เจ้าของกิจการ สิ่งเหล่านีจ้ะสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย (Stakeholders) ทกุฝ่าย จึงได้กําหนด “นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ยดึถือเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงันี ้  

1. Accountability    ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบติัหน้าท่ี และสามารถชีแ้จงอธิบายการปฏิบติันัน้ได้ 

2. Responsibility    ความสํานกึในหน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและมีประสทิธิภาพ 

3. Equitable Treatment   ความเคารพในสทิธิและการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งสจุริตและเทา่เทียมกนั 

   รวมถงึการให้โอกาสผู้ มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมอยา่งเป็นธรรม 

4. Transparency     การเปิดเผยข้อมลู และการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

5. Value Creation    การเพิ่มมลูคา่ให้กิจการในระยะสัน้และระยะยาว โดยการพฒันาปรับปรุง  

   และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

6. Ethics     การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนมุติันโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรและผ่านการทบทวนครัง้ล่าสดุในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 

โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัทําและทบทวนโยบายเร่ือง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือใช้เป็นนโยบายในการกํากบัการ

ติดตาม การควบคุม และการดูแลของผู้ ท่ีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้ทําหน้าท่ีทางการบริหาร โดยมีการจัด

กระบวนการบริหารหรือจดัการเพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรง

ตามเป้าหมาย รวมทัง้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบติัฉบบันีอ้ย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี และ

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลท่ีดีอยา่งสม่ําเสมอและเคร่งครัด 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ได้ดําเนินการและจดัทําโดย

อ้างอิงตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี โดยมี

โครงสร้างและแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แบง่ออกเป็น 5 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

 

   

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
155 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือ

ลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้ น ทัง้ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่และผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อย ผู้ ถือหุ้ นชาวไทยหรือผู้ ถือหุ้ น

ชาวต่างชาติ โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการ

ซือ้ขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกําไรของกิจการ  สิทธิในการรับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันในการรับ     

ซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส สม่ําเสมอ 

และได้รับข้อมลูสําคญัท่ีเป็นปัจจุบนัผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สิทธิในการเข้าร่วม

ประชมุและการใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน 

เพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชี รวมถึงเร่ืองอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือ

บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น

ลว่งหน้า สทิธิในการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และ สทิธิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมการเข้าร่วมประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานในการเข้าร่วมประชมุและ

ใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) การดาํเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซกัถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม           

ผู้ ถือหุ้น พร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้อยา่งชดัเจน โดยแจ้งผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

พร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พร้อมทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน        

(หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด) พร้อมทัง้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 3 วนั 

เพ่ือแจ้งวันนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชมุทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อน

วนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

- ระบขุ้อมลูสําคญัในหนงัสือเชิญประชมุไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วนั เวลา สถานท่ีจดัประชมุ รายละเอียดระเบียบ

วาระการประชมุ เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชมุพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หลกัเกณฑ์

ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด 

รายช่ือกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ คําชีแ้จงวิธีการมอบ

ฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น และ

แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
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2) การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น  

- กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้ นเป็นหลัก พร้อมทัง้จัดให้มี

บคุลากร และเทคโนโลยีอยา่งเพียงพอเหมาะสมตอ่จํานวนผู้ ถือหุ้น  

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Bar Code) และจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ ตรวจนับ

คะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

- ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน และจดัสรรเวลา

การประชมุให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิซกัถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

ผู้ บริหารท่ีเก่ียวข้อง ผู้ สอบบัญชี และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือ ท่ีปรึกษาการเงินอิสระ และ/หรือ 

ธนาคารท่ีให้การสนับสนุนสินเช่ือ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม รวมทัง้

ผู้บริหารระดบัสงู เลขานกุารบริษัท เลขานกุารคณะกรรมการทกุชดุ เข้าร่วมประชมุด้วย 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ 

3) การดาํเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น  

- เปิดเผยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติ หรือ อย่างช้าภายใน 

9.00 น. ของวนัทําการถัดไปจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  

- จดัทํารายงานการประชมุโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โดยระบปุระเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและคําชีแ้จง

ของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้ น และนําส่งรายงานการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในเวลาท่ีกําหนด พร้อมทัง้เปิดเผยรายงานการประชุม

บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและบคุคลท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

สําหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2563 เม่ือวันท่ี  21 เมษายน 2563              

ณ ห้องประชุมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (สํานักงานสาขาท่ี 1) เลขท่ี 1038-1046 ถนนนครไชยศรี 

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยมีกรรมการทุกท่านของคณะกรรมการทุกชุด ผู้ บริหารระดับสูง         

ทกุท่าน เลขานกุารของคณะกรรมการทกุชดุ และเลขานกุารบริษัท พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ผู้แทนจากท่ีปรึกษา

ทางด้านการเงิน ผู้แทนจากธนาคารท่ีให้สนบัสนนุทางการเงิน และผู้แทนจากท่ีปรึกษาทางด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชมุ

ทัง้หมดรวม 30 ท่าน เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้

มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและ

เอกสารประกอบการประชมุในแต่ละวาระพร้อมทัง้รายงานประจําปี ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือ

หุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนงัสือมอบฉนัทะและข้อมลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรับมอบฉันทะเพ่ือเป็น

การอํานวยความสะดวกต่อผู้ ถือหุ้ นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทัง้แบบฟอร์มในการขอรับ

รายงานประจําปีในรูปแบบหนงัสือ และแผนท่ีตัง้ของสถานท่ีประชมุ ทัง้นีไ้ด้นําสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเวลาลว่งหน้าก่อนการ

ประชมุ และบริษัทฯ ได้จดัให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทัง้รายงาน
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สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

ประจําปีและเอกสารตามท่ีกล่าวข้างต้นทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.gunkul.com  เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถงึข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้  

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นําระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้และได้จัดเตรียมอากร

แสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุ บริษัทฯ 

ได้จัดให้มีการชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม และได้เปิดโอกาสให้           

ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเหน็และตัง้คําถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และวาระการประชมุ  

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นการดูแลให้ผู้ ถือหุ้ น         

ทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้ น            

การคุ้มครองสิทธิของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การ

เข้าทํารายการระหวา่งกนั ตลอดจนการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ดงันี ้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

- จดัทําหนงัสือเชิญประชมุและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยแจ้งกําหนดการ

ประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่างน้อย 30 

วนัก่อนวนันดัประชมุผู้ ถือหุ้น  

- แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ ทัง้วิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ และ

การออกเสียงลงคะแนน 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมกําหนดหลกัเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

- ดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามลําดบัระเบียบวาระท่ีระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุม      

ท่ีไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น 

- กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และไม่

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีสว่นได้เสียดงักลา่ว 

2) การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยได้กําหนดนโยบายและวิธีการ

ดแูลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนําข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหา

ประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

- แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบภาระหน้าท่ีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ การ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้ของตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

http://www.gunkul.com/
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สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และ

บทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และจดัส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

พร้อมทัง้รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ        

ทกุไตรมาส  

- กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบติังาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ท่ีได้รับทราบ

ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ก่อนวนัท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในจะได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน 

1. กลุ่มกรรมการอิสระ : ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ เม่ือได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท แล้วแตอ่ยา่งใดจะเกิดก่อน 

2. กลุ่มกรรมการบริหาร ผู้ บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ท่ีสามารถรับรู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน : ไม่ควรซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ีรับทราบงบการเงินของบริษัทฯ จนถงึวนัเปิดเผยงบการเงินสูส่าธารณชนผ่านระบบ

การรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เน่ืองจากการได้รับทราบข้อมูลทาง

การเงิน อาจก่อให้เกิดความสุม่เส่ียงหรือก่อให้เกิดการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯได้ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถ

ดําเนินการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ภายหลงัพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมงแล้ว 

อีกทัง้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูภายในดงักล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้ง

ข้อมลูนัน้ผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง และผู้ปฏิบติังาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ใช้ข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย ซึ่งหุ้น

หรือหลกัทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ อ่ืนทราบ 

โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

- บริษัทฯ ได้กําหนดโทษทางวินัยสําคญัสําหรับผู้แสวงหาหรือจะแสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายใน

บริษัทฯ ไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนทําหรืออาจทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควร

แก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนวาจา ตกัเตือนเป็นหนงัสือ ภาคทณัฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนกังานด้วยเหตุ

ไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี โดยแนวทางดงักลา่วได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว 
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3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- กําหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์

หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว โดยหากผู้นัน้เป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา

ตดัสนิใจ รวมถงึไมมี่อํานาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ ๆ  

- หากมีรายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ท่ีเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้า

โดยทัว่ไป จะต้องนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมติั และต้องปฏิบติัให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ของ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

4) การเข้าทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน  

- หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ให้บริษัทฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกํากบัดแูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  

- ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้า

โดยทั่วไป รวมทัง้รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบคุคลซึง่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นท่ีตนมีสว่นได้เสีย

ในนิติบุคคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบอํานาจการดําเนินการท่ี

ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

- ในกรณีท่ีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เป็นรายการประเภทอ่ืน ให้บริษัทฯ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณา โดยปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง 

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มี

และรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ดําเนินการเพ่ือทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุ

ภายในอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องและ

น่าเช่ือถือได้ 

- บริษัทฯ ได้แต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มี

ประสทิธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็และระบไุว้ในรายงานประจําปี และแบบ

แสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงท่ีมีอยู่กบั

บริษัทฯ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง พนกังาน สงัคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้กําหนดข้อพึงปฏิบติัต่อผู้ มี

สว่นได้เสียในแต่ละกลุม่ ตลอดจนแนวปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยยึดหลกัพืน้ฐาน

ของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนั เพ่ือให้บคุลากรทกุคนในบริษัทฯ ยดึเป็นแนวทางปฏิบติั มีกลไกติดตามดแูล

ให้มีการปฏิบติัตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน โดยกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบติั 

ดงันี ้ 

1. สทิธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ  

ผู้ ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม 

เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีอยา่งเหมาะสมให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

ลกูค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการ

ให้บริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม 

เพ่ือมุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้าในระยะยาว 

คูค้่า : บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและตามสญัญา

ท่ีตกลงร่วมกนั และมีนโยบายในการสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าอยา่งตอ่เน่ือง 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการค้าและตามสญัญาท่ีตกลงร่วมกนั รวมถึงการให้ข้อมลู

ตา่ง ๆ ตามท่ีเจ้าหนีร้้องขอ 

คูแ่ข่ง : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพ่ือ

ผลประโยชน์ร่วมกนัในอตุสาหกรรม 

พนกังาน :  บริษัทฯ ปฏิบติัตอ่พนกังานอย่างเทา่เทียมกนั และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมทัง้สร้าง

สภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีคณุภาพ  

สงัคม/ชมุชน : บริษัทฯ รับผิดชอบในการดแูลเพ่ือไมใ่ห้การดําเนินงานของบริษัทฯ สง่ผลกระทบตอ่ 

และสิง่แวดล้อม สิ่งแวดล้อมของชมุชนและสงัคม รวมทัง้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง อีกทัง้บริษัทฯ ยังได้ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility “CSR”) เพ่ือการพฒันาชมุชมและสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

ภาครัฐ : บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดย

ยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
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2. ช่องทางการส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครอง คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทาง

สําหรับผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียน การกระทําท่ีสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือ    

ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือนโยบายกํากบัดแูลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินท่ีไม่ถกูต้อง 

หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย ทัง้นีข้้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสจะถกูเก็บเป็นความลบั เพ่ือเป็นการปกปอ้งและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

ผู้ เสนอแนะหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถส่ือสารไปยงัคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

ผา่นทางอีเมล์คณะกรรมการตรวจสอบ : audit_committee@gunkul.com 

ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  : www.gunkul.com  หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” 

ผา่นทางไปรษณีย์   : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

     บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

     1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 8  

     ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

     เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ผา่นกลอ่งรับแจ้งเบาะแส  : กลอ่งรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(ตัง้อยูภ่ายในบริษัท: เปิดกลอ่งได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 

3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงกําหนดให้บริษัทฯ จัดทํา 

“นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติังานขององค์กร

อยา่งโปร่งใส ยัง่ยืน และเป็นสว่นหนึง่ของการดําเนินธุรกิจ  

โดยบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มีนโยบายห้าม กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างกระทําการอนัใดท่ีเป็น

การเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ รับ ผู้ ให้ หรือเสนอ

ให้สนิบนแก่บคุคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบคุลากรขององค์กรไว้ดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย กํากบัดแูล และสนบัสนนุ

ให้เกิดกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในบริษัทฯ ได้เข้าใจและ

ตระหนกัถึงความสําคญัของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมและคา่นิยม

องค์กร  

http://www.gunkul.com/
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียง ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น รวมทัง้รับเร่ืองแจ้งเบาะแสการกระทําอันทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีบุคลากรในองค์กรมีส่วน

เก่ียวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามท่ีได้รับแจ้ง และเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ หรือ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว 

3. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวางกรอบแนวทางและ

สอบทานนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และรับผิดชอบกํากบัผลกัดนัให้บคุลากรในทกุตําแหน่ง

ยดึมัน่ปฏิบติัตนตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างเคร่งครัดให้สอดคล้องตามนโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบกํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการ

ดําเนินงานเพ่ือบริหารปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ประเมินความเส่ียง

จากการดําเนินงานในทุกภาคส่วนขององค์กรเพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนด ทบทวน นโยบายและ

มาตรการตา่ง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม 

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวางกรอบ 

กําหนดแนวทางในการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

6. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและ

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือส่ือสารไปยงัพนักงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียนําไปปฏิบัติ และจัดให้มีการประเมิน ทบทวนความ

เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

7. ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ 

รวมทัง้กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความ

เหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. พนักงานและลูกจ้าง มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบติัและดําเนินการตามระเบียบปฏิบติั 

รวมทัง้กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูล รวมทัง้เข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญั

ของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ทัง้นีแ้นวทางการปฏิบติั ข้อกําหนดในการดําเนินการ เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั และ

ขัน้ตอนการรับเร่ืองร้องเรียน ดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ รวมทัง้แนวทางการดําเนินการเผยแพร่นโยบายต่อต้าน
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การทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้รับทราบโดยทัว่กนัตามนโยบายท่ีอ้างอิงข้างต้นเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ของ

บริษัทฯ ในการมุ่ งมั่นต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชั่น  โดยสามารถดูรายละเอียดของนโยบายฉบับเต็มได้ ท่ี   

http://www.gunkul.com/th/sustainability/charters สรุปดงันี ้ 

แนวทางการปฏิบติั 

 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยบุคลากรของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ฯ และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไป

เก่ียวข้องกับเร่ืองทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  ได้จดัให้มีระบบควบคุม

ภายในและกระบวนการตรวจสอบในทกุด้านท่ีคํานึงถึงการควบคมุความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ประเมิน

ความเส่ียงและกําหนดมาตรการจดัการความเส่ียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทัง้ส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบั

ได้รับการอบรมและเผยแพร่แนวนโยบายดงักลา่วไปยงัผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเช้าใจ โดยบคุลากรต้องไม่พงึละเลย

หรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่น รวทัง้กําหนดบทลงโทษหากบุคลากรของบริษัทฯ และ

กลุม่บริษัทฯ ได้เข้าไปเก่ียวข้องกบัการกระทําดงักลา่ว  

ข้อกําหนดในการดําเนินการ 

การดําเนินการใด ๆ ให้ใช้แนวทางการปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงคู่มือการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด แนวปฏิบัติ คู่มือ

ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะกําหนดขึน้ในอนาคต โดย

ปฏิบติัให้ครอบคลมุในทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

1. พบเห็นการกระทําท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่เก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบคุคลใน

องค์กรติดสนิบน/รับสนิบน เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน 

2. พบเห็นการกระทําท่ีผิดขัน้ตอนตามระเบียบปฏิบติัของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีมีผลต่อระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทฯ จนทําให้สนันิษฐานได้วา่อาจเป็นช่องทางในการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3. พบเหน็การกระทําท่ีทําให้กลุม่บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบตอ่ช่ือเสียงของกลุม่บริษัทฯ 

4. พบเหน็การกระทําท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนในการกระทําท่ีอาจทําให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ี

เกิดขึน้กบับริษัทฯ สามารถแจ้งเบาะแสผา่นช่องทางการรับเร่ืองท่ีได้กําหนดไว้ดงันี ้  

ผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน        

(ช่ือหรือตําแหน่งผู้ถกูร้องเรียน การกระทําความผิดท่ีพบเหน็ เวลาท่ีเหน็การกระความผิด) พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลข

โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ของผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน และสง่มายงัช่องทางการรับเร่ืองช่องทางใดช่องทางหนึง่ ดงันี ้ 

 

http://www.gunkul.com/th/sustainability/charters
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1) แจ้งผา่นช่องทาง อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ  audit_committee@gunkul.com 

2) แจ้งผา่นช่องทาง เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.gunkul.com 

  หวัข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”    

3) แจ้งผา่นช่องทาง สง่ทางไปรษณีย์ปิดผนกึ ถงึ 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  

  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ 8  

  ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400      

4) แจ้งผา่นช่องทาง  “กลอ่งรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่”   

 (ตัง้อยู่ภายในบริษัท: เปิดกลอ่งได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ) 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลบั 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูท่ีกระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่

หรือข้อมลูใด ๆ ท่ีสามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูไว้เป็น

ความลบั โดยจํากดัเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู

ดงักลา่วได้  

 ทัง้นี ้ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียน มีหน้าท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียน 

และเอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง 

เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

 ในกรณีท่ีมีการแจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียน บริษัทฯ จะทําหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน 

พยาน และบคุคลท่ีให้ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนหรือความไม่ชอบธรรมใดๆ อนัเกิด

จากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมลู 

 หากผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ข้อมลู หรือผู้ ท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่นัน้ เป็นบคุลากรของบริษัท

ฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมในการให้ความคุ้มครองไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบกับบุคลากร

ทา่นนัน้ เช่น การลดขัน้ หรือตําแหน่ง การลงโทษ เป็นต้น แม้วา่การกระทํานัน้จะทําให้บริษัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

ขัน้ตอนการรับเร่ืองร้องเรียน ดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษ 

 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการดําเนินการหากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดย

กําหนดกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนรับเร่ืองร้องเรียน การดําเนินการสืบสวน และบทลงโทษไว้ ดงันี ้ 

1. กลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง  

1) ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน  ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน 

2) ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน  ผู้ ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนตามช่องทางท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ได้แก่ 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 

   และ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ผู้ ทําหน้าท่ีเก็บข้อมลูเร่ืองร้องเรียนและเก็บผลสรุป 

   ของการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่ว ได้แก่ 

   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

4) คณะทํางานสอบข้อเทจ็จริง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

6) ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

7) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

8) กรรมการผู้จดัการ  กรรมการผู้จดัการ ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

9) ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  ผู้ดแูลระเบียบวินยั 

10) เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

    ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

11) เลขานกุารบริษัท  เลขานกุารบริษัท ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2. การลงทะเบียนและการสง่เร่ืองร้องเรียน 

1) ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนส่งเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนไปยงัผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน ภายใน 3 วนัทําการ       

นบัแตว่นัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน   

2) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนสง่เร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนให้แก่คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงเพ่ือทําการ

พิจารณาหรือสืบสวนตอ่ไป 

3. การตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1) หากเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีคณะทํางานสอบข้อเทจ็จริงพิจารณาแล้วเหน็วา่  

- เป็นเร่ืองปลีกย่อยท่ีไม่สําคัญ ให้นําส่งเร่ืองให้กับหัวหน้าโดยตรงของพนักงานเพ่ือ

พิจารณาตามระเบียบวินยัของบริษัทฯ ตอ่ไป  

- เป็นเร่ืองท่ีปราศจากความเป็นจริง หรือไม่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์ของบริษัทฯ           

ให้บนัทกึลงในทะเบียนข้อร้องเรียนและยติุการสอบสวน 

2) หากเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีคณะทํางานสอบข้อเท็จจริงพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเป็นไป

ได้ท่ีจะเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ หรือเก่ียวข้องกบัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

- คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

และดําเนินการตามระเบียบวินยัของบริษัทฯ และ/หรือตามบทลงโทษของกฎหมายตอ่ไป 

3) หากเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัทฯ 

- คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานผลการสอบสวน

ดงักลา่วสง่ตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาในการดําเนินการตอ่ไป 

4. การสัง่การ และการลงโทษ 

1) หากผู้ ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ให้บริษัทฯ ดําเนินการลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ          

และ/หรือ ดําเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 
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2) หากตรวจสอบแล้วเร่ืองท่ีรับแจ้งเป็นเร่ืองร้องเรียนท่ีไม่สจุริต และผู้ ร้องเรียนนัน้เป็นบุคลากรของ

บริษัทฯ ให้ดําเนินการลงโทษทางวินยัตามระเบียบปฏิบติัของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กระบวนการสอบสวนต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ประสานงานเร่ือง

ร้องเรียน (หากไม่สามารถสรุปผลการดําเนินการได้ภายใน 30 วนัดังกล่าว ให้แจ้งเหตุผลให้ผู้ประสานงาน

เร่ืองร้องเรียนทราบ) 

5. การแจ้งผลสรุปตอ่ผู้ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

1) คณะทํางานสอบข้อเท็จจริงส่งผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนให้ผู้ ประสานงาน             

เร่ืองร้องเรียน 

2) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียน บันทึกผลการดําเนินการลงในทะเบียนข้อร้องเรียน และแจ้งผลการ

ดําเนินการในเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียนนัน้ ให้ผู้ ร้องเรียนทราบ 

3) ผู้ประสานงานเร่ืองร้องเรียนแจ้งผลการดําเนินการในเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียน รวมทัง้ติดตามผลการ

ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ โดยกําหนดรายงานเป็นรายไตรมาส 

การเผยแพร่นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้นโยบายท่ีเก่ียวข้อง ผ่านช่องทางการส่ือสาร

ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรขององค์กร บุคคลท่ีเก่ียวข้อง และผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงได้

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

2) จดัให้มีการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ให้แก่บุคลากรขององค์กรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งตอ่เน่ืองปีละ 1 ครัง้   

3) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึน้โดยภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือ

แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ในการดําเนินการตามแนวนโยบายตอ่ต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุเพ่ือทราบผลการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการทจุริต

คอร์รัปชัน่ ในปี 2563 โดยสรุปได้ดงันี ้ 

 
 : ไม่มีการร้องเรียน 

 : มีการร้องเรียน 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และ

เป็นไปตามท่ีกฎหมาย และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ทัง้รายงานทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา

ตลาดหลกัทรัพย์และมีผลต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 

ทัง้หมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ    

1) การเปิดเผยข้อมูล 

  คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นจริง 

และสมเหตสุมผล โดยจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ และ

บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูให้ทนัเวลาตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้อง  

  บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ประวติัของ

กรรมการแต่ละท่าน จํานวนครัง้ของการจดัประชมุของคณะกรรมการทกุชดุและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละ

ทา่น ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฎิบติังานของ

คณะกรรมการทกุชดุ ข้อมลูการเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล รายงานการซือ้ขาย

หุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคํา

นิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นรายบุคคล เป็นต้น โดยเปิดเผยในรายงาน

ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

2) ช่องทางในการตดิต่อกับเลขานุการบริษัท / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์   

เลขานกุารบริษัท / ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์  (66) 2 242-5867, (66) 2 242-5868  

อีเมล์  ir@gunkul.com 

Website www.gunkul.com 

 ในปี 2563 บริษัท ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่         

ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปได้รับทราบอย่างถกูต้องครบถ้วน เช่น การแจ้งสารสนเทศผลประกอบการของบริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ ประจําไตรมาสและประจําปี  สารสนเทศการเข้าลงทนุในโครงการต่าง ๆ  นโยบายฉบบัทบทวนปรับปรุง 

รวมทัง้ การจัดทํารายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ พร้อมรายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี และเปิดเผยเร่ือง

ตา่ง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกักํากบัดแูลกิจการท่ีดี ผา่นรายงานประจําปี และเวบ็ไซด์ ของบริษัทฯ เป็นต้น  

 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ได้จัดมีการช่องทางการส่ือสารไปยังผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน 
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สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

นกัวิเคราะห์ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าท่ีส่ือสารและเผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารโดยตรง 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมแถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสและประจําปีแก่ผู้ ถือหุ้ น       

นักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Opportunity Day) จํานวน 4 ครัง้ มีการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) 

จํานวน 1 ครัง้ และมีการประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์รวมทัง้นักลงทุนท่ีมีความประสงค์ขอทราบภาพรวมการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 ครัง้ และการให้สัมภาษณ์นักข่าวและส่ือต่าง ๆ เป็นจํานวน 18 ครัง้ รวมทัง้มีการ

เผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) เป็นประจําทกุครัง้ท่ีมีกิจกรรมการลงทนุหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีสําคญั ๆ  

 นอกจากนี  ้ได้ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  www.gunkul.com                 

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน ๆ ได้รับรู้ข้อมลูอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง ผู้สนใจสามารถ

ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5876          

0-2242-5867 และ 0-2242-5868  หรือ e-mail: ir@gunkul.com  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท  

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไม่น้อย

กว่า 5 คน และไม่เกินกว่า 12 คน โดยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี หรือจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

รวมทัง้กําหนดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองของกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการ

ตรวจสอบไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีสดัส่วนของกรรมการบริษัทท่ีมีความรู้ความ

ชํานาญท่ีหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอํานาจภายในคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่ประกอบ

กิจการเข้าเป็นหุ้นสว่น หรือเข้าเป็นกรรมการบริษัทในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและดําเนินธุรกิจอนัเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษัทฯ ในกรณีของกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และ

ต้องสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้อยา่งเทา่เทียมกนั อีกทัง้สามารถแสดงความคิดเหน็ได้โดยอิสระ 

ทัง้นีค้ณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้จํานวนครัง้ในการ

จดัประชมุประจําปีของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทท่ีกําหนดไว้ และกําหนดให้

แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพ่ือปฏิบติังานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดจากหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร จํานวน 5 ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 6 ท่าน ซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระจํานวน 1 ท่าน และเป็น

กรรมการอิสระ จํานวน 5 ท่าน ซึ่งกรรมการดงักล่าวทุกท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ความ

ชํานาญในธุรกิจของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่น ทําหน้าท่ีถ่วงดลุในการออก

เสียงพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดบคุคลท่ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

เท่านัน้ เพ่ือปอ้งกนัมิให้บคุคลใดมีอํานาจโดยไม่จํากดั โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดอํานาจหน้าท่ี และ

คดัเลือกบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งดงักลา่ว   
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2. คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือช่วยเหลือในการบริหารงานและการกํากบัดแูลการ

บริหารงานเพ่ือให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล ซ่ีงประกอบด้วย 

 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน     

ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอในการทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ

บริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ต้องมีอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์     

เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  

  ทัง้นีคุ้ณสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้จํานวนครัง้ใน

การจดัประชุมประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีกําหนดไว้ 

และกําหนดให้หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีได้รับ

การแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน จบการศกึษาด้านบญัชี และเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้หญิง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดบคุคลท่ีดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริษัท  

 2.2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

  ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียงมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคดัเลือกจากกรรมการและ/หรือ

ผู้บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคณุวฒิุ  กรรมการบริหารความเส่ียงต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจของบริษัทฯ ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารความเส่ียง การบริหารการลงทนุ หรือมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านท่ีเป็นปัจจยัสําคญัต่อการให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ โดย

กรรมการบริหารความเส่ียงต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะ

เดียวกนักบับริษัทฯ 

   ทัง้นีคุ้ณสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้จํานวนครัง้ใน

การจดัประชมุประจําปีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ท่ีกําหนดไว้  
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ          

ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดบุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องไมดํ่ารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

 2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

  ตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้ บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ ทรงคุณวุฒิ      

กรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารบคุคล มีทกัษะ

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในงานท่ีเก่ียวข้อง  

  ทัง้นีคุ้ณสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้จํานวนครัง้ใน

การจัดประชุมประจําปีของคณะกรรมการบริหารสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้เป็นไปตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่ีกําหนดไว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดบุคคลท่ีดํารง

ตําแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทและต้อง

เป็นกรรมการอิสระเทา่นัน้ 

 2.4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

  ตามกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น          

ผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งคดัเลือกจาก

กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคณุวฒิุ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีต้องเป็นผู้ มี

ความรู้ในด้านการกํากับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีให้ประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ทัง้นีค้ณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้จํานวนครัง้ในการจดัประชมุประจําปีของคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีกําหนดไว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารทัง้ 3 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี

ต้องไมดํ่ารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 

 2.5) คณะกรรมการบริหาร 

  ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร กําหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารมีจํานวนไม่น้อย

กว่า 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ 

และ/หรือ ผู้บริหารจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ทรงคณุวฒิุ ทัง้นีต้้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีวาระใน
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การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซ่ือสตัย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยต้องไม่เป็น 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เว้นแต่กิจการนัน้มี

สถานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วมทนุ หรือ กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ทัง้นีค้ณุสมบติั วาระการดํารงตําแหน่ง ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมทัง้จํานวนครัง้ในการจดัประชมุประจําปีของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีกําหนดไว้  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 5 ท่าน โดยบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดให้

ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือสร้างดลุยภาพระหว่างการบริหารและการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. การประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

1) คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี โดยทุกไตรมาสจดัขึน้เพ่ือพิจารณา              

งบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนด และอาจจดัการประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

และกําหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการบริหาร

จดัการในองค์กรอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้กําหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารต้องประชมุกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ทัง้นี ้กําหนดให้กรรมการบริษัททกุคนมีสดัส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี  

กําหนดให้กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุมมีจํานวนองค์ประชุมขัน้ต่ําต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะ

สามารถเปิดประชุมได้ ทัง้นี ้ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชมุ ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชุม    

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีเข้าประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชมุ และหากประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการ

บริษัทคดัเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ โดย กรรมการบริษัททกุคนมีโอกาสอภิปรายและ

แสดงความเหน็อย่างเปิดเผย ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัสําคญัเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีกําลงัพิจารณา 

กรรมการบริษัทผู้นัน้ต้องออกจากการประชมุระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนัน้ๆ  

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้นบัคะแนนเสียงในการลงมติดงันี ้

(1) ในกรณีทัว่ไป มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และถ้าคะแนน

เสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีเลือกกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างลง มติของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคะแนน

เสียง ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่  

โดยกรรมการบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 
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2) คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดย

อาจจดัการประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในการประชมุนัน้จะต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นีใ้ห้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ และหากประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ใน

ท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งทําหน้าท่ีเป็น

ประธานท่ีประชุม ทัง้นีใ้นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีวาระท่ีเก่ียวเน่ืองกับงบการเงินหรือวาระอ่ืนใด            

ท่ีเก่ียวข้อง ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูทางด้านบญัชี ต้องเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือชีแ้จงความถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ เป็นท่ีเช่ือถือได้ ในการจดัทํางบการเงิน 

ในการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบท่ีมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด โดยกรรมการตรวจสอบท่ีมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงด

ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ โดย

อาจจดัการประชมุเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร โดยในการประชุมนัน้จะต้องมี

กรรมการบริหารความเส่ียงเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้หมดจึงจะครบเป็น

องค์ประชุม ทัง้นี ใ้ห้ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม หากประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการบริหารความเส่ียง

คดัเลือกกรรมการบริหารความเส่ียงคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  

ในการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารความเส่ียงหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด โดยกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อย   

ปีละ 2 ครัง้ โดยอาจจดัการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร 

โดยในการประชุมนัน้จะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีใ้ห้ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ หากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่

อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคดัเลือกกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  

ในการออกเสียงลงคะแนน มติท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด โดย
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กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

ยกเว้นกรณีการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทกุชดุทัง้คณะ 

5) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

โดยอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเห็นสมควร โดยในการประชุมนัน้

จะต้องมีกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเข้าประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมด

จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ ทัง้นีใ้ห้ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม หาก

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีคดัเลือกกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีมาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน            

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด กรรมการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองท่ีพิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

6) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้  โดยอาจ

จัดการประชุมเพิ่มเติมตามท่ีประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยในการประชุมนัน้จะต้องมีกรรมการบริหาร        

เข้าประชุมม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ใ้ห้ประธาน

กรรมการบริหารทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ หากประธานกรรมการบริหารไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได้ ก็ให้กรรมการบริหารคดัเลือกกรรมการบริหารคนหนึง่ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด กรรมการบริหารท่ีมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ 

โดยการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะควรมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน มีเอกสาร

ประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอ และจดัส่งให้กบัคณะกรรมการในแต่ละคณะล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้

คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและอาจขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ เว้นแต่ใน

กรณีท่ีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนัประชมุให้

เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการกําหนดตารางการประชมุเป็นการลว่งหน้าทกุปี เพ่ือเป็นการนดัหมายกบักรรมการ

แต่ละชุดเป็นการล่วงหน้า โดยการบันทึกรายงานการประชุมหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและลงนามรับรองความถูกต้องจากประธานกรรมการบริษัทแล้ว จะจัดเก็บทัง้ในรูปแบบแฟ้มเอกสารท่ี           

เป็นต้นฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ความสะดวกสําหรับกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบ

อ้างอิงได้ โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดจํานวนครัง้ของการจดัประชมุและการเข้าร่วมประชมุในรอบปีท่ีผ่านมา

ของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัให้มีประชมุผู้ ถือหุ้นและประชมุคณะกรรมการแตล่ะคณะ โดยมีการกําหนดวาระ

การประชมุท่ีชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 
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7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การจะเพิ่มวาระการประชุม

ภายหลงัการจดัส่งเอกสารจะทําได้เฉพาะเร่ืองท่ีมีเหตผุลความจําเป็นมากเท่านัน้ และต้องได้รับการอนมุติัจากประธาน

กรรมการบริษัท โดยสรุปจํานวนครัง้ในการประชมุสําหรับปี 2563 ได้ดงันี ้ 

ประเภทการประชมุ จํานวนครัง้ในการประชมุ 

1) ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2563 1 ครัง้ 

2) ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  - ครัง้ 

3) ประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ 

4) ประชมุระหว่างกรรมการอิสระร่วมกบัผู้สอบบญัชี เพ่ืออภิปราย

ปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการในองค์กร 

1 ครัง้ 

5) ป ระชุม ระห ว่างกรรม การท่ี ไม่ เป็ น ผู้ บ ริห าร เพ่ื อห า รือ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1 ครัง้ 

6) ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ 

7) ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 6 ครัง้ 

8) ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  2 ครัง้ 

9) ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  5 ครัง้ 

10) ประชมุคณะกรรมการบริหาร  29 ครัง้ 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล รวมทัง้การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการแตล่ะท่านนัน้ จะมีสรุปไว้ใน “หวัข้อท่ี 19 โครงสร้างการจดัการ” ของรายงานประจําปีฉบบันี ้ 

4. การจาํกัดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้าดาํรงตาํแหน่ง  

เพ่ือให้การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายจํากัดจํานวน

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทแต่ละท่านดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทได้ไม่เกินจํานวน 5 แห่ง และกําหนดให้

กรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่นอกกลุ่มธุรกิจ ได้ไม่เกินกว่า 2 

บริษัท 

5. การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกชุด  

“นโยบายกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด” ถกูจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ

กําหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในแต่ละชุด โดยค่าตอบแทนนัน้ควรสอดคล้องกับประสบการณ์ 

ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) โดยอยู่ในเกณฑ์ท่ี

สามารถพิจารณาเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและหรือผลการสํารวจค่าตอบแทน

กรรมการ เพ่ือให้ระดบัและองค์ประกอบของค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษาคณะกรรมการท่ีมี

คณุภาพตามท่ีต้องการไว้ 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
175 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการเสนอแนะ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเห็นชอบ และนําส่งต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี ้ 

1. บทบาท ขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแตล่ะชดุ  

2. ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้ชดุ และผลการปฏิบติังานของกรรมการแตล่ะราย 

3. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาทัง้ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ 

4. ผลสํารวจคา่ตอบแทนท่ีเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

องค์ประกอบของคา่ตอบแทน 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ จึงกําหนดองค์ประกอบ

ของคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนรายไตรมาส 

กระบวนการในการกําหนดคา่ตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการในการกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี ยดึหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกําหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพ่ือกําหนดคา่ตอบแทนตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 4 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นําเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเหน็ชอบและนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

4. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทน 

 จํานวนค่าตอบแทนในปี 2563 ท่ีบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดดงัท่ีแสดงไว้ใน 

““หวัข้อท่ี 19 โครงสร้างการจดัการ” ของรายงานประจําปีฉบบันี ้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ  

คณะกรรมการทกุชดุมีการ’ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเพ่ือพิจารณาผลงานและใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันา ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการครอบคลมุครบทกุด้าน และสอดคล้องกบัลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจําทกุปี   

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบติังานประจําของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ

กรรมการผู้จดัการ ซึง่เป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความสําเร็จของเปา้หมายในระดบับริษัทฯ และความสามารถ

ในระดบับคุคล โดยปัจจยัในการพิจารณาประกอบด้วยตวัวดัเชิงคณุภาพ ได้แก่ความเป็นผู้ นํา การกําหนดกลยทุธ์ การ

ปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบติังาน ความสมัพนัธ์กับคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กับภายนอก การ

บริหารงาน และความสมัพนัธ์กบับคุลากร การสืบทอดตําแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงคณุลกัษณะ

สว่นตวั โดยกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจําทกุปี 
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1) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองโดย

จดัให้มีการประเมินทัง้แบบรายคณะและรายบคุคล ดงันี ้ 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ   

 เพ่ือใช้ประเมินการทํางานของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ    

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  

  เพ่ือใช้ประเมินการทําหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมของการเป็นกรรมการบริษัทรายบคุคล     

2) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการชดุย่อยประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเองโดย

จดัให้มีการประเมินเป็นแบบรายคณะ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ประเมินการทํางานของคณะกรรมการชดุ

ยอ่ย ในภาพรวมขององค์คณะ   

3) การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ  

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ 

4) กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมิน 

กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแต่ละชดุเป็นประจําทกุปี 

และกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินสําหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ จะผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย 

ได้กําหนดกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินตนเอง และประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการ

ผู้จดัการ ดงันี ้

กระบวนการในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้กําหนดกระบวนการในการประเมินตนเองและประเมินผลการ

ปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ ไว้ดงันี ้ 

กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ 

1. คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้แบบรายคณะและรายบุคคล และ

กําหนดให้มีแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ รวมทัง้กําหนดให้มีแบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และกรรมการผู้ จัดการ ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ

ประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีว่าได้ดําเนินตามนโยบาย และ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี รวมทัง้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบติังาน

ในรอบปีท่ีผ่านมา 

2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุติัและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะตน พร้อมทัง้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้คณะกรรมการชดุย่อยเป็นผู้อนมุติัและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบติังานด้วยตนเอง

ของคณะตน เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

3. เลขานกุารบริษัท จดัสง่แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและแบบประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ

กรรมการผู้จดัการ ให้กรรมการบริษัท รวมทัง้เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อย จดัส่งแบบประเมินตนเองของคณะตน ภายในเดือนธันวาคมของ

ทกุปี  
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กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ 

4. กรรมการบริษัททําแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และ

กรรมการผู้ จัดการส่งคืนเลขานุการบริษัท รวมทัง้คณะกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ทําแบบประเมินตนเองและส่งคืนเลขานุการ

คณะกรรมการชดุย่อย ภายในเดือนมกราคมของทกุปี 

5. เลขานกุารบริษัท/เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อย เป็นผู้สรุปผลการประเมินและนําเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือวิเคราะห์ผล

การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการ

ผู้จดัการ  

6. เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท/เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อย นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจดัทําแผน

เพ่ือดําเนินการปรับปรุง 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบติังาน 

หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ ครอบคลมุเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้ 

แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

แบบรายคณะ  แบบรายคณะ  

1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 15 1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท 

 

22 2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6 

แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

3. การประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

9 

4. การทําหน้าท่ีของกรรมการบริษัท 7 4. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 4 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 5 5. การพฒันาตนเองของกรรมการตรวจสอบ 4 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการบริษัทและการพฒันา

ผู้บริหาร 

6   

รวม 64  28 

แบบรายบคุคล    

1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริษัท 2   

2. การประชมุของคณะกรรมการบริษัท 4   

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 5   

รวม 11   

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง แบบประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

แบบรายคณะ  แบบรายคณะ  

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

7 1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน 

7 

2. การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 6 2. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 

 

6 
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3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

6 3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

7 

รวม 19  20 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

แบบรายคณะ  แบบรายคณะ  

1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี 

7 1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริหาร 7 

2. การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 6 2. การประชมุคณะกรรมการบริหาร 6 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5 3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร 

6 

รวม 18 รวม 19 

แบบประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จดัการ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

หมวดท่ี 1: ความคืบหน้าของแผนงาน            ระบเุปา้หมายและสถานะ  หมวดท่ี 1: ความคืบหน้าของแผนงาน            ระบเุปา้หมายและสถานะ  

หมวดท่ี 2: การวดัผลการปฏิบติังาน    หมวดท่ี 2: การวดัผลการปฏิบติังาน    

2.1 ความเป็นผู้ นํา 

2.2 การกําหนดกลยทุธ์  

6 

6 

2.1 ความเป็นผู้ นํา 

2.2    การกําหนดกลยทุธ์  

6 

6 

2.3    การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 6 2.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ์ 6 

2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

 

 

6 

6 

2.4 การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 

2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 

6 

6 

แบบประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จดัการ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

เนือ้หาการประเมิน จํานวน

ข้อ 

2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 5 2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 5 

2.7    การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร   6 2.7    การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร   6 

2.8    การสืบทอดตําแหน่ง 3 2.8    การสืบทอดตําแหน่ง 3 

2.9    ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 4 2.9    ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 4 

2.10  คณุลกัษณะส่วนตวั  6 2.10  คณุลกัษณะส่วนตวั  6 

 54  54 

หมวดท่ี 3:  การพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร             ระบุความเห็น หมวดท่ี 3:  การพฒันากรรมการผู้จดัการ                           ระบคุวามเหน็ 

3.1 จดุแข็งท่ีสําคญัท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรรักษาไว้  3.1    จดุแข็งท่ีสําคญัท่ีกรรมการผู้จดัการควรรักษาไว้  

3.2   ประเดน็ท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารควรได้รับการ 

พฒันามากขึน้ในปีถดัไป 

 3.2 ประเดน็ท่ีกรรมการผู้จดัการควรได้รับการ 

พฒันามากขึน้ในปีถดัไป 

 

 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการ สามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ จึงกําหนดวิธีการให้คะแนน ดงันี ้

(คะแนนเตม็ 4 คะแนน หรือ เทียบเป็นเทา่กบั 100%) 
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                 0  =  ไมเ่หน็ด้วยอย่างย่ิง หรือไมมี่การดําเนินการในเร่ืองนัน้ 

           1  =  ไมเ่หน็ด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้เลก็น้อย  

     2  =  เหน็ด้วย หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 

     3  =  เหน็ด้วยคอ่นข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้ดี 

     4  =  เหน็ด้วยอย่างมาก หรือมีการดําเนินการในเร่ืองนัน้อย่างดีเย่ียม 

 ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททัง้แบบรายคณะและรายบุคคล 

คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบทแน คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ผลการประเมินการ

ปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้จดัการ อยูใ่นเกณฑ์ท่ี ดีมาก  

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทกุชดุ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ภายใต้

แผนงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง ซึง่การอบรมอาจกระทําเป็นการภายในบริษัทฯ หรือเป็นการอบรม

จากสถาบนัภายนอก ทัง้นีก้รรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติั

หน้าท่ีกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ 

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และสนับสนุนการเข้ารับการอบรม  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการท่านใหม่ โดยกําหนดให้กรรมการเข้าใหม ่    

ทกุท่านจะต้องเข้าร่วม “การปฐมนิเทศสําหรับกรรมการเข้าใหม”่ ตามท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะจดัเตรียม

ข้อมลูและบรรยายเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้กับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใน

บริษัทฯ ได้รับทราบ โดยสําหรับคู่มือกรรมการนัน้ มีเนือ้หาท่ีสําคัญประกอบด้วย บทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการทกุชดุ การถือและซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเร่ืองผลประโยชน์ของ

กรรมการ การบริหารการประชมุ การเปิดเผยสารสนเทศ การติดตอ่กบัฝ่ายบริหาร คา่ตอบแทน และสิทธิประโยชน์

กรรมการและกรรมการชุดย่อย ตารางอํานาจดําเนินการ และข้อมูลทั่วไปของบริษัท รวมทัง้กฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และมาตรการรายการระหวา่งกนั เป็นต้น 

9. การรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

9.1) รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทาง

การเงินดังกล่าวท่ีได้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย

บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัสม่ําเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบญัชีจะร่วมกันพิจารณา

ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีท่ีถือปฏิบัติอยู่เป็นประจําในการจัดทํารายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้เน้นยํา้ให้ผู้จดัทํามีการใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผย

ข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน 

9.2) รับผิดชอบให้มีการรายงานสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัท โดยเป็นสารสนเทศท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ หรือ

สําคญัตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุ หรือมีผลกระทบตอ่สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 

9.3) รับผิดชอบให้มีการเปิดเผยกฎบตัรของคณะกรรมการทกุชดุและนโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ 

9.4) รับผิดชอบให้เปิดเผยรายการดงัตอ่ไปนีไ้ว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงข้อมลูประจําปี 

(1) กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะและ

เป็นรายบคุคล รวมทัง้กระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบติังานแบบรายคณะของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

(2) จํานวนครัง้ของการจัดประชุม และจํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน โดย

เปิดเผยไว้ทัง้ของคณะกรรมการบริษัทและของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ  

(3) คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะทา่น  

(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล     

ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(5) รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ พร้อมการเปล่ียนแปลงการถือครองในรอบปี 

ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์เป็นรายบคุคล 

9.5) รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เป็นรายงานท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเช่ือถือได้ 

10. การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ฯ ได้กําหนดระเบียบปฏิบติัในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการใน

บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และบริษัทฯ ได้

กําหนดให้บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้นัน้ ต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงใน

เร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทัง้นี ้

การสง่กรรมการบริษัทเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กําหนดระเบียบให้บคุคลท่ีได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ นัน้ ต้องดแูล

ให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเร่ืองการทํารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทํารายการ
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สําคญัอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทํา

รายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึก

บญัชีของบริษัทยอ่ยให้บริษัท ฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมได้ทนักําหนดด้วย 

11. นโยบายเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเส่ียง และมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการของบริษัทฯ ให้ดําเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนทางธุรกิจท่ีอาจส่งผล

กระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องในทกุด้านและครอบคลมุ

ปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจโดยกําหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสท่ีจะเกิดขึน้และ

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกําหนดมาตรการในการป้องกนัแก้ไข การลดความเส่ียง ระบบการรายงาน

และกระบวนการติดตามและประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอโดยรวมถงึการให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า 

วตัถปุระสงค์และขอบเขตของนโยบายฯ  

1. เพ่ือใช้เป็นกรอบสําหรับการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบติังานในกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกนั เพ่ือนําไป

ปฏิบติัทัว่ทัง้องค์กร โดยอยู่บนพืน้ฐานของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกําหนด ของหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทัง้การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. เพ่ือให้เกิดการนําไปสู่การปฏิบติัจริงและสอดคล้องกบัการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน โดยถือ

เป็นองค์ประกอบสําคญัในกิจกรรมทัง้หมดของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  

3. กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในการควบคมุความเส่ียงท่ีได้ระบไุว้อยา่งเหมาะสม  

4. นโยบายฉบบันีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้กบัทกุการดําเนินงานในการปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน         

ทกุคนในองค์กร 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยรวมในการกํากับดูแลให้มีการดําเนินการบริหารความ

เส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม่ําเสมอทัว่ทัง้องค์กร ผา่นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   

2. คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติัหน้าท่ีด้านการบริหารความเส่ียง 

โดยสอบทานให้มัน่ใจวา่ระบบการบริหารความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเส่ียง รวมทัง้

ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 
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4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายฉบับนี ้กํากับดูแลให้

องค์กรมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และติดตามให้เกิดการนําไปใช้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สร้างการ

ตระหนกัตอ่ความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีทําให้เช่ือมั่นว่าความเส่ียงทางธุรกิจท่ีสําคญัได้รับการระบุและ

ประเมินอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้ได้มีการกําหนดมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล โดยรับผิดชอบ

ในเร่ืองดงัต่อไปนีเ้ช่น การกําหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ การกํากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบ

ความสําเร็จในระดบัองค์กร ตลอดจนระดบัโครงการ การทบทวนแนวปฏิบติัและกรอบการดําเนินการด้าน

การบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของสากลปฏิบติั พิจารณาสอบทานความเส่ียงและ

แนวทางการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ กํากบัดแูลความมีประสทิธิผลของกระบวนการ

บริหารความเส่ียงโดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้รายงานความเส่ียงท่ีมีระดบัความ

เส่ียงสงู และสงูมาก ให้ประธานกรรมการการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท รับทราบ 

6. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคมุภายในผ่านการ

ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจท่ีสําคัญตามปัจจัยความเส่ียง 

รวมทัง้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความ

เส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถงึกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการความเส่ียง โดยถือ

เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ 

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับปัจจัยความเส่ียงท่ีสําคญัไว้ในรายงานประจําปีซึ่งครอบคลมุ

ความเส่ียงในทกุ ๆ ด้าน 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับผิดชอบกําหนดนโยบายและกรอบ

การดําเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท (Risk Management Framework) รวมถึงกําหนดบทบาทและความ

รับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยกํากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดบัองค์กร

ตลอดจนระดบัโครงการ เพิ่มความสําคญัในการพิจารณาท่ีมุ่งเน้นการคํานึงถึงความเส่ียงและประเมินในแต่ละปัจจยั

เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัทิศทางของ

องค์กรและสง่เสริมขีดความสามารถในการบริหารความเส่ียงตลอดทัว่ทัง้องค์กร 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม       

ทกุด้าน ทัง้ด้านบญัชีและการเงิน การดแูลทรัพย์สิน การปฏิบติังาน การดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินความเส่ียงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับ
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ปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารความเส่ียงโดยรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส 

อีกทัง้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ทีมคณะทํางานบริหารความส่ียง เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

1. มีหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการบริหารความเส่ียง จดัทําแผนบริหารความเส่ียง ประเมินความ

เส่ียง และเสนอแนะมาตรการปอ้งกนัและแนวทางแก้ไข 

3. วิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถีงการจัดลําดับ

ความสําคญัของความเส่ียง พร้อมทัง้จดัทําแผนบริหารความเส่ียง ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานเพ่ือลดความเส่ียงนัน้ 

4. ส่ือสารทําความเข้าใจเก่ียวกบัแผนบริหารความเส่ียงให้บคุลากรของบริษัทฯ สามารถนําไปปฏิบติัได้จริง 

5. ติดตามดแูลการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ในแต่ละสายงาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

จดัการอย่างเป็นระบบในการบริหารความเส่ียงได้ครอบคลมุทัว่ทุกสายงาน และลดผลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

12. จริยธรรมทางธุรกจิ 

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง จริยธรรมทางธรุกิจ” ฉบบัทบทวน ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจดัให้มีระบบท่ีให้ความมัน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดําเนิน

ไปในลักษณะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีดี และให้มีการจัดทําแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือ

จรรยาบรรณและประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยทั่วกัน โดยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมจะมีการทบทวนอย่าง

สม่ําเสมอในแง่ของความคาดหวงัของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นท่ีเปล่ียนไป และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในนโยบายว่าด้วย

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ  

 คณะกรรมการของบริษัท ได้จดัทํา “นโยบายเร่ือง จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) และข้อพึง

ปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกับจริยธรรม เพ่ือส่ือสารให้คณะกรรมการทุกชุด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ     

ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการทบทวนนโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัทําและทบทวนนโยบาย

ดงักลา่ว ดงันี ้ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัหลกัจริยธรรม นอกเหนือจากองค์ประกอบทางธุรกิจ

และหลกัปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. เพ่ือสร้างและรักษาความสมัพนัธ์และความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น พนกังาน  

ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ผู้ มีส่วนร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

ร่วมกนั 
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3. เพ่ือให้เข้าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนักงาน รวมทัง้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

4. เพ่ือสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสุขภาพการทํางาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกัน

ทรัพย์สนิขององค์กร 

 นโยบายดังกล่าวได้กําหนดกรอบในการดําเนินการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย

เดียวกนั โดยได้กําหนด วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน จริยธรรมต่อผู้ มีสว่นได้เสีย ซึง่ครอบคลมุไปถงึความ

รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า/เจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมใน

องค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงข้อพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติท่ีบริษัทฯ คาดหวัง และ

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ท่ีต้องเก่ียวข้องกบัผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม โดยสามารถดรูายละเอียดของนโยบาย

ฉบบัเตม็ได้ท่ี http://www.gunkul.com/th/sustainability/charters ซึง่สรุปเนือ้หาสําคญัได้ดงันี ้ 

แนวทางการดําเนินธุรกิจ  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ เร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงแนวนโยบายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง โดยประกอบ

ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์สจุริตและเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม มีระบบการสอบทานระบบงานเพ่ือความ

โปร่งใสผา่นระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

1. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และหน่วยงานกํากบัท่ีเก่ียวข้อง 

2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมลูภายใน  

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือผลประโยชน์สว่นตน บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

และบุคคลภายนอก รวมถึงข้อมลูท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้

กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

3. ความรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ จดัทําเอกสารต่าง ๆ 

อนัเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความสจุริต รอบคอบ ระมดัระวงั และเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ทางบัญชี การเงิน หรือหน่วยงานกํากับอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีระบบการจดัเก็บรักษาข้อมลูเอกสาร และจดัระดบัความสําคญัและความลบั

ของเอกสาร ให้ถกูต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ 

 

http://www.gunkul.com/th/sustainability/charters
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4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปฏิบัติให้เป็นไปตาม “นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้

กฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาความมัน่คงและปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมทัง้ตรวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายฯ และ

ระบบการควบคมุภายใน โดยหน่วยงานท่ีเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และการประเมินความเส่ียง

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจัดระดับความเส่ียง และกําหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการควบคุม

ความเส่ียง 

5. การไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

บุคลากรทกุคนต้องปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบงัคบั และข้อผกูพนัตามสญัญาทัง้หมด

เก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถกูต้อง รวมถงึสิทธิบตัรลิขสิทธ์ิความลบัทางการค้า และข้อมลู

กรรมสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยจะไม่ละเมิดนําสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคล

อ่ืนไปใช้ในทางทุจริต อีกทัง้ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี          

ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรืองานท่ีใช้สําหรับบริษัทฯ นัน้ ถือเป็นของบริษัทฯ ต้องส่งมอบให้กบั

บริษัทฯ ไมว่า่ข้อมลู ผลงานหรือลขิสทิธ์ิท่ีเก็บไว้จะอยูใ่นรูปแบบใด ๆ 

จริยธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

1. ความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ

ซ่ือสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล บนพืน้ฐานข้อมลูท่ีเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วน    

ได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้รายงานข้อมลูในด้านการบริหารจดัการ ผลประกอบการ และ

สารสนเทศของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบอยา่งสม่ําเสมอ ครบถ้วน ตามเกณฑ์

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยกําหนด เพ่ือเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  

2. ความรับผิดชอบตอ่พนกังาน  

บริษัทฯ  และกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลกัความเท่าเทียม

และเสมอภาค ทัง้ในเร่ืองการจ้างงานและผลตอบแทน การแต่งตัง้ การเล่ือนตําแหน่ง การโยกย้าย 

และการพฒันาศกัยภาพควบคู่ไปกบัการพฒันาคณุธรรม รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการ

เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นข้อมลูในการพฒันาปรับปรุงองค์กร 

3. ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กําหนดให้ปฏิบติัต่อลกูค้าทัง้ภาครัฐและเอกชนด้วยความรับผิดชอบในการ

จดัหาสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้กบั

ลกูค้า โดยได้จดัระบบและกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้าเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไข

ปัญหาจากข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้จัดให้มีช่องทางให้ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําท่ี

ถกูต้อง เพียงพอ ตอ่ลกูค้า ในผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 
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4. ความรับผิดชอบตอ่คูค้่า / เจ้าหนี ้

 คูค้่า  

กําหนดให้ปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมของทัง้สองฝ่าย 

และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี

ตกลงกนักบัคู่ค้า ลกูหนี ้และ/หรือ เจ้าหนี ้อย่างเคร่งครัด และไม่สนบัสนนุสินค้าหรือการกระทําท่ีเป็น

การละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  

เจ้าหนี ้ 

มีนโยบายยดึมัน่ในการปฏิบติัต่อเจ้าหนีร้วมถงึเจ้าหนีคํ้า้ประกนัอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส 

และปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อตกลงของสญัญาต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างถูกต้อง รวมทัง้ชําระคืนเงินกู้

และ/หรือดอกเบีย้ให้กับเจ้าหนีอ้ย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาท่ีได้ตกลงไว้ และหากไม่

สามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไข จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขบนหลกั

ความสมเหตสุมผล 

5. ความรับผิดชอบตอ่คูแ่ข่งทางการค้า 

กําหนดให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน

ทางการค้า และปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอยา่งเคร่งครัด 

6. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในองค์กร 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบติัด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบั และตามระบบมาตรฐานสากล  

7. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ มุ่งเน้นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อสงัคมโดย

คํานึงถึงชมุชนใกล้เคียง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สนับสนุนและให้ความ

ร่วมมือสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน รวมทัง้บริหารงานโดยมีเป้าหมาย       

ในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และนําเทคโนโลยีมาใช้

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  

8. นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสทิธิมนษุยชน 

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง สิทธิมนษุยชน” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญั และตระหนกัถึงความสําคญัของการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม

หลกัสากล เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนและสิทธิ

ในการทํางาน โดยบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิ

มนษุยชนท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีกําหนดไว้ใน “นโยบายต่อต้าน

การทจุริตคอร์รัปชัน่ และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” หากผู้ใดกระทําการละเมิดจะต้องได้รับการ

พิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํา

นัน้ละเมิดต่อกฎหมายด้วย โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนด “นโยบายเร่ือง สิทธิมนุษยชน” เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปฎิบติั ซึง่มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบโดยทัว่กนัในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  
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9. นโยบายและแนวปฏิบติัการบริหารจดัการด้านภาษี  

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง สิทธิมนษุยชน” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในด้านการบริหารจดัการด้านภาษี จึงได้มีการกําหนด “นโยบาย

เร่ือง การบริหารจัดการด้านภาษี” โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักความซ่ือสัตย์ โปร่งใส ปฎิบัติตาม

กฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้มีการ

ประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัภาษีทัง้หมดโดยละเอียด ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงในการ

กํากบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ และความเส่ียงในการรายงานทางการเงิน

ของผู้ ตรวจสอบอิสระจากภายนอก รวมทัง้พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบในด้านภาษีท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนด “นโยบายเร่ือง สิทธิมนษุยชน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การปฎิบติั ซึง่มีรายละเอียดแจ้งให้ทราบโดยทัว่กนัในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

10. นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในด้านการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลโดยมีการกําหนดมาตรการ

และแนวทางในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคล พร้อมทัง้ส่ือสารไปยงัทกุฝ่ายทัว่ทัง้กลุม่

บริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและระมดัระวงัในการนําไปใช้ซึ่งข้อมลูส่วนบุคคลท่ีได้รับมาจากการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนด และได้กําหนดผู้ รับผิดชอบและผู้ มี

อํานาจอนมุติัของบริษัทฯ ในด้านการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลดงักล่าว โดยบริษัทฯ ได้มีการกําหนด 

“นโยบายเร่ือง การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฎิบติั ซึ่งมีรายละเอียดแจ้ง

ให้ทราบโดยทัว่กนัในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

11. นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง การพฒันาอย่างยัง่ยืน” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยได้กําหนดหลกัเกณฑ์และการ

ดําเนินการ อาทิเช่น การกําหนดนโยบายทางด้านการกํากบัดแูลกิจการและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง การ

กําหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย การดําเนินงาน ทัง้ทางด้านการดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน สิทธิมนษุยชนและการปฏิบติัด้านแรงงาน การสร้างความผกูพนักบัผู้ มี

ส่วนได้เสีย รวมทัง้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้มีการจดัตัง้คณะกรรมการ

ชดุย่อยเพ่ือเป็นเวทีในการปรึกษาหารือและพฒันาองค์กรไปสูค่วามยัง่ยืนอยา่งถาวร โดยบริษัทฯ ได้มี

การกําหนด “นโยบายเร่ือง การพฒันาอย่างยัง่ยืน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฎิบติั ซึง่มีรายละเอียด

แจ้งให้ทราบโดยทัว่กนัในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

 

 บริษัทฯ กําหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะต้อง

รับทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิบติัตามนโยบายและข้อปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ มีการจดัประชมุ

ชีแ้จง จดัทําส่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และทํากิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานของบริษัทฯ 

รับทราบและเข้าใจถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหาร
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ระดบัสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้

ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี นอกเหนือจาก

มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัทฯ มีโครงการสร้างค่านิยมร่วมองค์กร 

(Corporate Shared Values) สําหรับพนกังานเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีดีร่วมกนั โดยกําหนดเป็น

คําแนะนําสําหรับพนักงานท่ีชัดเจนว่าสิ่งใดควรปฏิบัติ สิ่งใดควรละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายท่ี

กําหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึง่ทําให้เกิดการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ และกําหนดหากบคุลากรของบริษัทฯ 

ไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทําท่ีผิดวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และกําหนดให้มีการทบทวน 

“นโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ” อยา่งสม่ําเสมอเป็นประจําทกุปี  

13. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์” ฉบบัทบทวนลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564)) 

หลกัพืน้ฐานของจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

1. เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุอยา่งถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 
2. ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์สว่นตนและผู้ อ่ืน 
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องทุกกลุ่มสามารถ

เข้าถงึและสอบถามข้อมลูได้ 
4. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตในวิชาชีพ บนพืน้ฐานของหลกัการของความเทา่เทียมกนั 

แนวปฏิบติัตามจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกําหนด ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามระเบียบปฏิบัติของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และหน่วยงานกํากับท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บนกรอบของหลกัพืน้ฐานของจรรยาบรรณ     

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

14. ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์  

 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทําและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็น   

ผู้ นําเสนอ และคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เกิดความ

เห็นชอบร่วมกันก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการพฒันากลยทุธ์และนํากลยทุธ์ไปปฏิบติั และได้พิจารณากําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ

ท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย และฝ่ายบริหาร โดยกําหนดทบทวนเป็นประจําทกุปี  

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาทบทวน

วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์กร โดยได้มีการปรับเพิ่มเติมวฒันธรรมขององค์กรเป็นฉบบัปัจจบุนั ดงันี ้ 
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วิสัยทศัน์ 

เป็นผู้ นําด้านธรุกิจพลงังานทดแทนแบบครบวงจร และธรุกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอย่างยัง่ยืน 

พนัธกจิ 

1) ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  

จดัสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยให้ความสําคญัตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

2) ด้านการขาย 

จดัหาอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภณัฑ์ประหยดัพลงังาน และช่องทางการจําหน่าย รวมถึงการให้บริการท่ี   ตรงตาม

ความต้องการของลกูค้า 

3) ด้านเทคโนโลย ี

พฒันาระบบสารสนเทศ รวมทัง้นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการและการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลด

ต้นทนุ 

4) ด้านผลตอบแทน 

สร้างผลตอบแทนสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นร่วมทกุฝ่าย 

5) ด้านบุคลากร 

พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ให้เพ่ิมขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล 

6) ด้านการจัดการ 

จดัโครงสร้างและบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

วัฒนธรรมองค์กร 

1) GOAL “G” 

               มุ่งมัน่สูเ่ปา้หมาย ไม่หวัน่ ไม่ถอดใจ 

2) RELIABILITY “R” 

               ทํางานแบบมืออาชีพ ไว้ใจได้ 

3) OWNERSHIP “O” 

               ดแูลใสใ่จ เป็นหนึง่เดียว 

4) WISDOM LEARNING “W” 

               เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะก่อให้เกิดปัญญาและการปรับตวั  

5) TECHNOLOGY & INNOVATION “T” 

               เปิดรับเทคโนโลยี และตอ่ยอดให้เกิดนวตักรรม 

6) HONESTY & GOVERNANCE “H” 

               ซ่ือสตัย์ โปร่งใส และทุ่มเทตอ่ความรับผิดชอบท่ีมี 

  บริษัทฯ กําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นประจําทกุปี รวมทัง้ทบทวนการปฏิบติั

ภายในองค์กรว่าเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีอย่างครบถ้วนหรือไม่ โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพ่ือนํามาปฏิบัติและปรับใช้ตามความ

เหมาะสม พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลท่ีทําให้ไมส่ามารถปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีดงักลา่ว โดยได้นําเร่ืองท่ียงั

ไม่ปฏิบัตินําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงเหตุผลและ

แนวทางท่ีจะดําเนินการ ดงันี ้ 
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ข้อทีย่งัไมป่ฏิบติั เหตผุล / แนวทาง 

1.  นโยบายค่าตอบแทนพนักงานท่ีสอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยาว  

บริษัทฯ ได้ดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวในระบบงานปกติของ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้กําหนดเป็นนโยบายภายในเป็นท่ี

เรียบร้อย แต่อาจมิได้เผยแพร่ให้รับทราบ โดยบริษัทฯ จะ

ดําเนินการเผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กนั  

2. การจดัทํารายงานแบบบรูณาการ (Integrated Report) ปัจจุบันบริษัทฯ ดําเนินการจัดทํารายงานความยั่งยืนโดยใช้

หลักเกณฑ์ GRI เป็นกรอบในการจัดทํา ทัง้นีบ้ ริษัทฯ อยู่

ระหว่างการพัฒนารูปแบบรายงานให้เป็นแบบบูรณาการ 

(Integrared Report) และ One Report  

3. เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทัง้ระยะสัน้และ

ระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบติังานของ CEO  

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของ 

CEO และผู้ บ ริหารระดับสูงไว้ในระบบงานปกติของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล รวมทัง้คณะกรรมการมีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของ CEO เป็นประจําทกุปี แต่อาจมิได้เผยแพร่ให้

รับทราบ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กนั 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดและแต่งตัง้ให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จํานวน    

3 ทา่น และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไมเ่กินคราวละ 3 ปี โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.จงรัก ระรวยทรง1) 3)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี 1) 2) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายธรากร องัภเูบศวร์ 1) 4) กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. นายธเนศศิริ ฝากมิตร  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ 1) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

 2)   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีจบการศกึษาทางด้านบญัชี และเป็นผู้หญิง 

 3)   ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 

 4)  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้     

1. ปฏิบติัหน้าท่ีภายในขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
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2. ตรวจสอบและสอบสวนตามท่ีจําเป็นในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนร้องขอข้อมลูของบริษัทฯ ตามท่ีจําเป็น

เพ่ือให้การปฏิบติังานภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสําเร็จลลุว่งด้วยดี 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชดุย่อยซึง่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบดงันี ้ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ 

รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและรายประจําปี 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและ        

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายนอกและผู้ ตรวจสอบ

ภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรววจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน  

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทฯ  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความ

เพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนัน้ และประสบการณ์ของ

บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทัง้การเลิกจ้าง และ

กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอิสระภายนอก โดยไม่

มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ   

(6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

พิจารณาผลการสอบทานการทจุริต และเป็นช่องทางหนึ่งของบริษัทฯ ในการรับข้อร้องเรียนการ

กระทําทุจริต รวมทัง้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเส่ียง การสร้าง

ระบบงานเชิงปอ้งกนั และการตรวจสอบ   

(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกําหนด

แนวนโยบายในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

(8) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจําทกุปี 

(9) จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
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- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ ถงึความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

- ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัรฯ 

- จํานวนครัง้ของการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น รวมทัง้การรับคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น 

- รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(10) ดําเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในกรณีท่ีพบพฤติการณ์อนั

ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้ จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้

กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบ

บญัชี   

(11) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา

วิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

(12) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเส่ียง ทบทวนการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานท่ี

สําคญั ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและวิเคราะห์ของ

ฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

2. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ี

สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเก่ียวกับการกําหนดนโยบายบัญ ชี เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนมุติัออกงบการเงินก่อนเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไป 

(2) พิจารณาทบทวนรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการท่ีเก่ียวโยง

กนัของบริษัทฯ เป็นต้น 

(3) พิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)  
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(4) พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริษัทฯ การประเมินผล

การตรวจสอบร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีอิสระ 

(5) พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจํากัดท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการตรวจสอบ 

และทบทวนการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน  

(6) พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชีถงึปัญหาหรือข้อจํากดัท่ีเกิดขึน้จากการตรวจสอบงบการเงิน  

(7) พิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี ว่าได้มีการวางแผนเพ่ือทบทวนวิธีการและ

การควบคมุการประมวลข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนโครงการรักษาความปลอดภยั  

(8) สอบทานกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัของ

บริษัทฯ 

(9) ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ 

(10) ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายและ/หรือประกาศว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายและ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง   

(11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

(12) พิจารณาการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

(13) ร่วมกบัฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

(14) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในตามความจําเป็น 

หรืออยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

(15) รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัท   

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยงัคงรับผิดชอบในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

สําหรับกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะมีความเป็นอิสระ

จากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดคณุสมบติัเพิ่มเติม ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการ

ถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

 (2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบั

เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของ

สว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  
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 (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการราย

อ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ

การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์

เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญา

มีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุน ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วน

ของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ          

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ    

ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

 (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ       

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ี
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มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย   

 (9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของ

บริษัทฯ   

 ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

2) คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการที่ด ี

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารจํานวน 3 ทา่น โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.จงรัก ระรวยทรง 1) ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ)  

2. นายพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

3. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์ 2) กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 

4. นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1)  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 
2)  ได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดีไว้ ดงันี ้   

1. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ือง

ต่อการกํากับดูแลกิจการ เช่น การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการและแนว

ปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท      

2. กํากับดแูลและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ กลุ่มบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหาร 

พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสีย มีการดําเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ และ

เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี มาตรการและ

แนวปฏิบติัต่อต้านการคอร์รัปชัน่ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้การปฏิบติัพฒันาขึน้เป็น

ลําดบัอยา่งตอ่เน่ืองและเหมาะสม 

3. ทบทวนแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติัของ

สากลปฏิบติั และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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4. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ ในเร่ืองเก่ียวกับกฎเกณฑ์      

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ข้อพงึปฏิบติัท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ 

5. สนบัสนนุและสง่เสริมให้บริษัทฯ เผยแพร่หลกัการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งตอ่เน่ือง ให้เป็นท่ีรับทราบและเข้าใจไปยงัคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

6. สนบัสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้ารับการประเมินหรือจดัอนัดบัด้านการกํากบัดูแลกิจการ เพ่ือเป็นการ

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุง และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายในการ

พฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

8. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นประจําทกุปี 

9. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ        

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(1) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎบตัรฯ     

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(3) จํานวนครัง้ของการจดัประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งใน             

แตล่ะทา่น 

10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา

วิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ    

11. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น

ผู้บริหารและผู้บริหาร รวมจํานวน 4 ทา่น โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายธรากร องัภเูบศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ)  

2. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒิุ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายสมชาย  ไตรรัตนภิรมย์  กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการอิสระ)  

4. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานกุารฯ 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
197 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไว้ ดงันี ้   

1. กําหนดนโยบาย แนวปฏิบติั และกรอบการดําเนินงานด้านบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้

มาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

2. กํากับดูแล ติดตาม และสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จในระดับองค์กร

ตลอดจนระดบัโครงการ โดยคํานงึถงึความเส่ียงในแตล่ะด้าน เพ่ือประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และ 

ตดัสนิใจ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีกระบวนการบริหารความเส่ียงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการดําเนินธุรกิจ 

3. ทบทวนแนวปฏิบติัและกรอบการดําเนินการด้านการบริหารความเส่ียง โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติั

ของสากลปฏิบติั และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันา

ปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบาย 

ในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

5. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจําทกุปี 

6. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ              

ซึง่รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี             

ตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) จํานวนครัง้ของการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งใน        

แตล่ะทา่น 

7. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษา

วิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

8. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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4) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

และผู้บริหาร รวมจํานวน 4 ทา่น โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. พลตํารวจตรี วิศิษฐ์ ศกุรเสพย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

(กรรมการอิสระ)  

2. นายเดชา   ชลูกิรณ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

3. นายหทยั อูไ่ทย  กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

4. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเลขานกุารฯ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนไว้ ดงันี ้   

1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหา คดัเลือก และเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติั

เหมาะสมตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยต้องมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

แตง่ตัง้แล้วแตก่รณีตามข้อบงัคบับริษัทฯ 

2. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ 

ผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัแล้วแต่

กรณีตามข้อบงัคบับริษัทฯ 

3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับการสรรหาและค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4. พิจารณาและนําเสนอแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสงูสดุขององค์กร ตัง้แต่ระดบักรรมการผู้ จัดการ    

ขึน้ไป ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันาปรับปรุง และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนด

แนวนโยบายในการพฒันาองค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจําทกุปี 

7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 
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 (1) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับจาก        

การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 

 (3)     จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละท่าน รวมทัง้การรับค่าตอบแทน

จากการดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น 

8. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระ

จากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

9. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

5) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารซึง่ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร รวมจํานวน 5 ทา่น 

โดยมีรายช่ือดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒิุ ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริหาร 

3. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒิุ ์ กรรมการบริหาร 

4. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ กรรมการบริหาร 

5. นางอารีวรรณ เฉลมิแดน กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดขอบข่ายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ ดงันี ้   

1. กําหนดระเบียบนโยบาย แนวปฏิบัติ กรอบการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนธุรกิจ โครงสร้างการ

บริหารงาน ระเบียบข้อบังคับ อํานาจหน้าท่ี อํานาจอนุมัติ และงบประมาณ รวมทัง้กํากับดูแล 

ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน การดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบติัตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

2. กําหนดระเบียบนโยบายและแนวปฏิบติัในการดําเนินงานด้านการดูแลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) 
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3. พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนมุติั การดําเนินกิจการงานท่ีสําคญัอนัเป็นปกติธุระทางการค้าและ

การบริหารงานของบริษัทฯ โดยทัว่ไป ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอํานาจท่ีสามารถกระทําได้ 

4. กําหนดระเบียบปฏิบติังานของพนกังานบริษัทฯ โดยไมข่ดัหรือแย้งตอ่ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตําแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 

ของพนกังาน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบโครงสร้างการบริหารงานตัง้แตร่ะดบัฝ่ายลงไป 

6. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ หรืออนุมัติแผนงบประมาณประจําปี กํากับดูแลและติดตามผลการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เปา้หมาย และแผนงบประมาณท่ีได้รับอนมุติั 

7. ดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ 

8. พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนุมติั การเข้าลงทุน และ/หรือ การเข้าร่วมประมลูงาน ในโครงการ     

ใหม่ ๆ ตลอดจนเข้าดําเนินงานโครงการต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั    

เร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอํานาจท่ีสามารถกระทําได้ 

9. พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนมุติัการเข้าร่วมทนุกบับคุคล นิติบคุคล และ/หรือ คณะบคุคลใด ๆ      

ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือดําเนินกิจการตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั 

เร่ืองดงักลา่วจนเสร็จการ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกรอบของอํานาจท่ีสามารถกระทําได้ 

10. พิจารณากลัน่กรอง เห็นชอบ หรืออนมุติั การแต่งตัง้หรือว่าจ้างท่ีปรึกษา รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

เพ่ือให้ความเหน็และดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

11. คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอํานาจและแต่งตัง้ให้คณะทํางานพิเศษ คณะบุคคล ผู้ บริหาร             

หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ งไปดําเนินการแทนในเร่ืองใด ๆ ท่ีอยู่ ในหน้าท่ีและรับผิดชอบตามท่ี    

คณะกรรมการบริหารเหน็สมควร 

12. การมอบอํานาจช่วงให้คณะบริหารงาน คณะทํางานพิเศษ คณะบุคคล ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง     มีอํานาจในการดําเนินการในเร่ืองใด ๆ นัน้ ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีมีสว่นได้เสีย ตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ นโยบายระเบียบปฎิบติั และประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึ่งการอนมุติัรายการ

ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

พิจารณาและอนมุติัรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่

เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติัไว้ 

13. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุง และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดแนวนโยบายในการพฒันา

องค์กรอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
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14. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารเป็น

ประจําทกุปี   

(1) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการบริหารได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรฯ 

(2) รายงานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3) จํานวนครัง้ของการจดัประชมุคณะกรรมการบริหาร และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริหาร           

แตล่ะทา่น รวมทัง้การรับคา่ตอบแทนจากการดํารงตําแหน่งในแตล่ะทา่น  

15. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารอาจขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใด

เม่ือเหน็วา่จําเป็นก็ได้ ทัง้นีด้้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ      

16. ปฎิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควรและจําเป็น โดยจะมีการกําหนด

อํานาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการแต่ละชดุไว้อย่างชดัเจน เพ่ือทําหน้าท่ีเฉพาะในเร่ืองท่ีต้องการการดแูลอย่างใกล้ชิด ซึง่

เป็นประสทิธิภาพของคณะกรรมการเน่ืองจากคณะอนกุรรมการสามารถเข้าถงึประเดน็ท่ีพิจารณาได้ใกล้ชิดกวา่ 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

การเลือกคณะกรรมการบริษัท  

ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท จะคัดเลือกโดยผ่านมติให้ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ 

ทัง้นี ้จะพิจารณาคดัเลือกโดยใช้หลกัเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทัง้

เป็นผู้ มีคุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของ   

บริษัทฯ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ โดย

บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการซึง่สามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคุณสมบัติตาม

กฎหมายกําหนด  

2. การเลือกตัง้กรรมการโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

2.1  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

2.2  ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

2.3  บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน 

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
202 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

3. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุ

กบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ ให้จบัสลากกนัว่า

ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการท่ีออก

ตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามข้อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง   

ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทัง้นีส้ิทธิดังกล่าวจะไม่

กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและ

ผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออก

ถงึบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งของกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวยงัประกอบด้วยคะแนน

เสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า

กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  และจะ

เลือกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็น            

ผู้แต่งตัง้คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระ

ของบริษัท และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการ

บริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซึง่สามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินบริษัทได้ 

อีกทัง้พิจารณาจากคณุสมบติัของผู้ทรงคณุวฒิุทางด้านกฎหมายและรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท   

การเลือกคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี  

ในสว่นของการเลือกคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท

เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะซึ่งไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ความเห็นและตรวจสอบบริษัทด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส กําหนดให้
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คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จะพิจารณาจากคณุสมบติัความรอบรู้ในธุรกิจของ

บริษัท ประสบการณ์ทางด้านการกํากบัดแูลกิจการ และผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการกําหนดนโยบายและให้คําชีแ้นะต่อ

บริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

การเลือกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในสว่นของการเลือกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็น

ผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหารและผู้ บริหาร 2 ท่าน โดย

กรรมการบริหารจะเป็นผู้ ท่ีทราบความเส่ียงในองค์กรเป็นอย่างดี สําหรับกรรมการอิสระจะเป็นผู้ ท่ีสามารถให้คําชีแ้นะใน

รูปแบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นสากลต่อองค์กร กําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี แต่

อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการบริหารความ

เส่ียง จะพิจารณาจากคณุสมบติัความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท ทกัษะความเช่ียวชาญในด้านการบญัชีและการเงิน มีความ

เช่ียวชาญในการกําหนดนโยบายและให้คําชีแ้นะต่อบริษัทฯ เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงสามารถดําเนินการได้อย่างเป็น

รูปธรรม   

การเลือกคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน  

ในสว่นของการเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน โดยผู้บริหารจะเป็น

ผู้บริหารสงูสุดของส่วนงานสํานักบริหารท่ีดูแลด้านงานทรัพยากรบุคคล กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ดํารง

ตําแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากคุณสมบติัความรอบรู้ในธุรกิจของ

บริษัท ทกัษะความเช่ียวชาญในด้านกฎหมาย ความเช่ียวชาญในการกําหนดโครงสร้างการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

โดยบริษัทฯ ได้มีการใช้ฐานข้อมลูจากบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือประกอบการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในองค์กร เพ่ือให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 การเลือกคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกําหนดให้มีจํานวนไม่น้อย

กว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน  โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผู้ มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็น

กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้ทําหน้าท่ีดแูลบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 

 ทัง้นี  ้การเลือกสรรคณะกรรมการทุกชุด บริษัทฯ จะพิจารณาจากกรรมการท่ีได้รับการคัดเลือกจาก

ผู้ทรงคณุวฒิุ และมีคณุสมบติัในหลากหลายทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพะด้าน ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทได้รับแนวนโยบาย คําแนะนํา และพฒันาบริษัท

ให้เป็นไปตามหลกัสากล  

  “นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผู้บริหารสงูสดุ” ถกูจดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางใน

การปฏิบัติงานเพ่ือสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมตรงกับ

ความต้องการและกลยทุธ์ของบริษัทฯ ตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทัง้ให้เกิดการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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นําพา บริษัทฯ ให้เติบโตก้าวหน้าและพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมทัง้กรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ต้องไม่เคย

เป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทสอบบญัชีภายในท่ีบริษัทใช้บริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

หลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแตง่ตัง้ 

1) คณุสมบติัของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย  

กําหนดคณุสมบติัให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุ สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติท่ีสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ        

2) คณุสมบติัของผู้บริหารสงูสดุ  

- มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคณุสมบติัเฉพาะในด้านตา่ง ๆ ท่ีมีความจําเป็นอยา่งย่ิงและ

เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่การดําเนินธุรกิจขององค์กร  

- มีภาวะความเป็นผู้ นํา และมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 

- มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 

3) เป็นท่ียอมรับจากองค์กรธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

กระบวนการในการสรรหาและแตง่ตัง้ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการในการสรรหาและแต่งตัง้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดียดึหลกัความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกําหนดขัน้ตอนในการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาเพ่ือสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดบัสงูสดุ

ขององค์กร ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในหลกัเกณฑ์ในการสรรหาและแตง่ตัง้ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นําเสนอประวติัพร้อมคณุสมบติัดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการ 

4) หากตําแหน่งท่ีสรรหาดงักลา่วเป็นตําแหน่งกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ หรือ แต่งตัง้กรรมการ

บริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีวา่งลงโดยวาระของกรรมการบริษัทผู้นัน้เหลือน้อยกวา่ 2 เดือน ให้นําเสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ 

 ทัง้นี  ้ในกระบวนการสรรหาบริษัทฯ มีนโยบายในการใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ

ฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหมเ่พ่ือเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาคดัเลือกและแตง่ตัง้ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณา

เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ผู้ ถือหุ้นทราบเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 การสรรหาและการแต่งตัง้ผู้บริหาร 

 คณะกรรมการกําหนดนโยบาย และหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการผู้จัดการ และนโยบายในการสืบ

ทอดตําแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุของกรรมการผู้ จัดการ โดยมีกระบวนการสรรหาท่ี
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สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

ชัดเจนและโปร่งใส และพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ จริยธรรม และความเป็นผู้ นํา และ

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ เสนอช่ือผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมสําหรับการแต่งตัง้

เป็นกรรมการผู้จดัการ  

 กรรมการผู้จดัการ ได้รับมอบอํานาจให้เป็นผู้สรรหาบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็น

ผู้บริหารของบริษัท ตามคณุสมบติัและวิธีการคดัเลือกท่ีกําหนดไว้ของบริษัท 

 

22.4   การจัดทาํรายงานซือ้ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
  คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้บริษัทฯ จัดทํารายงานการซือ้-ขายหุ้ น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้เม่ือมีการประชุม โดย

กําหนดเป็นแนวปฏิบติัไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะ และกําหนดไว้ใน “นโยบายเร่ืองจริยธรรมทางธุรกิจ” 

และ “นโยบายเร่ือง การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี” เพ่ือให้รับทราบถงึการแนวปฏิบติัโดยทัว่กนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 จํานวนหุ้นที่ถือ ณ 

ต้นปี
 จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี

 จํานวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง
 สัดส่วน

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  เพิ่มขึ้น / (ลดลง)  การถือครองหุ้น

 ในปี 2563  ในบริษัทฯ

 (หุ้น)  (%) 

1 ดร.กัลกุล  ดํารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท หุ้นสามัญ                 311,511,270                   311,511,270                            -                      3.5070 

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                   -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                   -                              -                              -   

             311,511,270                   311,511,270                       -                   3.5070 

2 ดร. จงรัก  ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

3 รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

4 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

5 นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ                        900,039                              900,039                            -                      0.0101 

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                   900,039                         900,039                       -                   0.0101 

6 นายกฤษณ์  จันทโนทก กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

7 นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

8 ดร. สมบูรณ ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                   33,600,000                     33,600,000                            -                      0.3783 

คู่สมรส หุ้นสามัญ                     4,076,799                      4,076,799                            -                      0.0459 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                   -                              -                              -   

               37,676,799                     37,676,799                       -                   0.4242 

9 นางสาวนฤชล  ดํารงปิยวุฒิ์ กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                        431,193                         431,193                            -                      0.0049 

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                   -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                   -                              -                              -   

                   431,193                         431,193                       -                   0.0049 

10 นางอารีวรรณ  เฉลิมแดน กรรมการบริษัท / ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

ลําดับที่ ความสัมพันธ์
ประเภท

หลักทรัพย์
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
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 จํานวนหุ้นที่ถือ ณ 

ต้นปี
 จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ปลายปี

 จํานวนหุ้นที่

เปลี่ยนแปลง
 สัดส่วน

 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  เพิ่มขึ้น / (ลดลง)  การถือครองหุ้น

 ในปี 2563  ในบริษัทฯ

 (หุ้น)  (%) 

11 นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

12 ดร.พงษ์สกร  ดําเนิน ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                   38,174,073                     38,174,073                            -                      0.4298 

คู่สมรส หุ้นสามัญ                        336,000                         336,000                            -                      0.0038 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                   -                              -                              -   

               38,510,073                     38,510,073                       -                   0.4335 

13 นายชัยศิริ วัฒนชาญญรงค์ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

14 นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

15 นางสมลักษณ์  คนึงเหตุ ผู้บริหารระดับสูง / เลขานุการคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

16 นายธํารงค์  จันทรไกรทอง ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

17 ดร. ไพโรจน์  ภานุกาญจน์ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

18 นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง ผู้บริหารระดับสูง / เลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                                          -                              -                              -   

                           -                                   -                         -                         -   

19 นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

20 นางสาวศุทธิรัตน์  ตั้งนรกุล ผู้บริหาร หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

21 นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้บริหารระดับสูง หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

22 นางสาวจันทรา  จงจามรีสีทอง ผู้บริหารระดับสูง / เลขานุการบริษัท หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

23 นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้บริหาร / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

คู่สมรส หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หุ้นสามัญ                                  -                              -                              -   

                           -                         -                         -   

หมายเหตุ

1) 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,220,632,743.50 บาท และมีหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,882,530,974 หุ้น

ลําดับที่ ความสัมพันธ์
ประเภท

หลักทรัพย์
ชื่อกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง
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ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน 
(อ้างอิง “นโยบายเร่ือง คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนกังาน” ฉบบัลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564) 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กําหนด “นโยบายเร่ือง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ

ผู้ บริหารและพนักงาน” และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยได้รับการอนุมัติเพ่ือกําหนดเป็น

หลกัเกณฑ์แนวปฏิบติัในเร่ืองคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ไปยงัผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัสงูสดุขององค์กรไปจนถงึพนกังาน

ทุกระดับ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) กรรมการผู้ จัดการ รองกรรมการผู้ จัดการ ผู้ อํานวยการอาวุโส 

ผู้ อํานวยการสายงาน ผู้จดัการ รองผู้จดัการ หวัหน้างาน และ พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

  บริษัทฯ กําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในอัตราท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาดในกลุ่ม

อตุสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึน้ โดยประกอบด้วยค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินเดือน ค่าตําแหน่งงาน โบนัสประจําปี ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าท่ีพัก ค่านํา้มัน           

ค่าสึกหรอ ค่าโทรศพัท์ ค่าคอมมิชชัน่ ค่าสวสัดิการต่าง ๆ อาทิเช่น กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกัน

อุบัติเหตุหมู่ ทุนการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณี

เจ็บป่วยและคลอดบุตร ค่าชุดฟอร์มพนักงาน การจัดงานปีใหม่ เป็นต้น รวมทัง้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใด         

ท่ีจะมีเพิ่มขึน้โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว     

  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน ค่าตําแหน่งงาน (การปรับเล่ือนขัน้) และ

โบนสัประจําปี จะพิจารณาจากกรอบการประเมินผลการปฎิบติังานท่ีบริษัทฯ กําหนดขึน้ โดยเร่ิมจากการกําหนดและ

ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกําหนดตวัชีว้ดัทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัฝ่าย (KPIs) ไปจนถึงในระดบัตวับคุคล (PIs) 

โดยใช้หลกัการของ Balanced Scorecard (BSC) เพ่ือให้ครอบคลุมการประเมินทุกมิติ รวมทัง้มีการประเมินทกัษะ

ความรู้ความสามารถ (Competency) เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาในแต่ละตวับคุคล ประกอบกบัการพิจารณาเวลา

ในการทํางานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

  โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้ บริหารและพนักงานในทุกประเภท    

บริษัทฯ ได้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในเชิงปฏิบติัไว้อย่างชดัเจน โดยแยกเป็นแต่ละนโยบายย่อยเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปฏิบัติงาน และมีการทบทวนเป็นประจํา โดยนําเข้าสู่ HR Committee และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทนเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนําไปสู่การปฎิบัติเพ่ือให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมสร้างความยั่งยืนต่อองค์กร         

ในระยะยาว   

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 
209 

 
สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
1.  คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

ในปี 2559-2563 คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วยคา่สอบบญัชีประจําปี และ   

คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส และคา่บริการอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

ปี 2563 1,830,000.00 

ปี 2562 1,830,000.00 

ปี 2561 1,700,000.00 

ปี 2560 1,480,000.00 

ปี 2559 1,100,000.00 

ทัง้นีบ้คุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีสําหรับปี 2563 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ่งไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและ

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีคณุสมบติัตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ซึ่ง

ผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2563  

2.  คา่บริการอ่ืน ๆ (Non-Audit fee) 

  บริษัทฯ มีค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ๆ อาทิ ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่ายืนยนัยอด 

และคา่สง่เอกสาร รวมเป็นจํานวนเงินเทา่กบั 85,775.00 บาท ซึง่ได้ชําระภายในปี 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

22.5 การปฏบิตัติามหลักธรรมาภบิาลในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวาระแจ้งเพ่ือทราบจากประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุชุด เสนอรายงาน

ความคืบหน้าของการทํางานของคณะกรรมการชดุย่อยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนและดําเนินไปตามครรลองของหลกัธรรมาภิบาล  

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีไปสู่การดําเนินการในภาคปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร

อย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกํากบัดแูลกิจการ (Good Corporate Governance 

“CGR”) ในระดบั 5 ดาว อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีซ้อน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนในระดบัดีเลิศ 

95 คะแนน เปรียบเท ียบกบัผลประเม ินที ่ได้ร ับในปี  2562 ปี  2561 และปี  2560 ที ่ระดบัด ีเล ิศ  94 คะแนน              

91 คะแนน และ 91 คะแนน ตามลําดบั รวมถึงรางวลัระดบัอาเซียน ตามโครงการ 2019 ASEAN Corporate 

Governance Scorecard (“ACGS”) ค ือ  “รางวลั  ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” มอบให้

บริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่ทําคะแนนได้ตัง้แต่ 97.50 คะแนนขึน้ไป จํานวน 135 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียน

ไทยจํานวน 42 บริษัท ซึ่งมากท่ีสดุในอาเซียน 

 อีกทัง้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 

2563 ในระดบัดีเลิศ 100 คะแนน เปรียบเทียบกบัผลคะแนนที่ได้รับในปี 2562 ปี 2561 และ ปี 2560 ในระดบั

คะแนนดีเลิศ 100 คะแนน ดีเย่ียม 96 และ 97.5 ตามลําดบั 
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ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิแบบสมคัรใจโดยภาคเอกชนที่จะร่วมมือในการป้องกนัและต่อต้านการ

ทจุริต ด้วยการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ถกูต้องและโปร่งใส ตลอดจนการสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรม

ทางธุรกิจที่สงูขึน้ สร้างความมัน่ใจต่อผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสงัคมไทยโดยรวม โดยใน ปี 2560 บริษัทฯ ได้

ย่ืนคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption) และคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต ได้ประเมินบริษัทฯ และมีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ตัง้แต่วนัที่ 18 

สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี (จนถึงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563) บริษัทฯ ได้ดําเนินการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบตัิบนหลกัการดงักล่าวทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการโดยรวมในการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ มาอย่างต่อเน่ือง และบริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาให้ดีย่ิงขึน้ไปอย่างยัง่ยืน 

อีกทัง้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จดัทําแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษ ัทจดทะเบ ียนไทย (Corporate Governance Code for Listed Companies “CG Code”) ตามแนวทาง

ข้อเสนอแนะจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และได้นําเข้าสู ่ที ่ประช ุม

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท เพื่อกําหนดเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม และ

พฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยหลกัการและแผนงานดงักล่าวได้ผ่านการรับทราบ ทบทวน และพิจารณาจาก

คณะกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี 2563 อย่างต่อเน่ือง  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 
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สารจากผู้บริหาร 
 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีความมุ่งมั่น เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบ
ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามกรอบนโยบาย “We care” ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานและสร้างคุณค่าทั้ง       
3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีการเชื่อมโยง วางแผน ติดตาม และประเมินจัดการความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจกับดัชนี
ตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์บริษัทฯ เพิ่มขีดความสามารถในการทำ
ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคม และเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้พันธะสัญญา  “Not only 
the energy, We care” 

We care Business: “พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า” เน้นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดหา

ธุรกิจใหม่ เพื่อส่งมอบคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทภิบาล และ

จริยธรรมทางธุรกิจ 

We care People: “พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในส่วนของทักษะการบริหารจัดการ 

และการปฏิบัติงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ 

We care Social: “รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชน” ส่งเสริมการ

อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสมดุลในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี”  

 โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) อย่างรุนแรง          
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ทางบริษัทฯจึงตระหนัก และเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้มีสว่นได้  
ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อวางแผน ดำเนินการช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ
โดยมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและการทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทำประกันภัย Covid-19 ให้กับพนักงานและ
ผู้บริหารทุกคน  

ท้ายนี้ในนามบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ให้ภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด ส่งมอบคุณค่าสู่ชุมชน สังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างยั่งยืน 

                                                                                                     

                        (ดร. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์) 
            ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2563 

บรษิัท กนักลุเอ็นจเินียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
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สารบัญ 

เกี่ยวกับรายงานฉบบัน้ี 
ขอบเขตการรายงาน 
เกี่ยวกบักันกุลฯ 

เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืน 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน     

 กลยุทธก์ารพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
แนวปฏบิัติในระดับประเทศและระดับมาตรฐานสากล 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
ห่วงโซ่คุณค่า 
การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ 
กระบวนการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

We care Business : พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า 
 การกำกับดูแลกจิการที่ดี 
 มาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อความยัง่ยืน 
 การต่อต้านการทุจริต 
 การบริหารจัดการหว่งโซ่อุปทาน 
 การบริหารความสัมพันธแ์ละประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า 
 การบริหารจัดการด้านภาษ ี
 นวัตกรรมทางธุรกิจสร้างสรรค์สังคม 
 การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติเกีย่วกบั Covid-19 
We care People : พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี 
 การดำเนินงานด้านแรงงาน 

การช่วยเหลือด้านแรงงานและการสร้างเครือข่าย 
การดูแลและรักษาพนกังาน 
การส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 
การพัฒนาศักยภาพพนกังาน 
การดำเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน  

We care Social : ดำเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และเติบโตพร้อมกันอย่างยัง่ยืน 
 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
การบริหารจัดการพลังงาน 
การบริหารจัดการน้ำ 
การบริหารจัดการของเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต 
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ความภาคภูมิใจ 
ดัชนีตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน 
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

ขอบเขตการรายงาน 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทฯ โดย

การจัดทำรายงานการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ

ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอบสนอง

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานนี้ให้มีความสอดคล้องตามดัชนีช้ีวัดของ Global Reporting 

Initiative (GRI) และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) 

 ซึ่งรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ได้มีการทบทวนและเห็นชอบโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้รายงานมี

ความครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะและผูม้ีสว่นได้สว่นเสยี

ทุกภาคส่วน โดยมีบริษัทที่อยู่ในขอบเขตการรายงาน ดังนี้ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

บริษัทในเครือ ประเภทธุรกิจ 

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด BGP • ดำเนินธุรกิจเกีย่วกบัการลงทุนในบริษัทอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด GKA • ดำเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า 
บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส ์จำกัด GKP 
กันกุล เอ็นเนอร์จ ีโซลูชั่น แอนด ์ไลท์ติ้ง จำกัด GES • ผลิตและจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง (LED) 
บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จำกัด KNP • จัดจำหนา่ยอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั

ลูกค้า กลุ่มภาคราชการ 
บริษัท กันกุล พาวเวอร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จำกัด GPD • รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และธุรกจิจัดจำหนา่ยอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและ

ระบบต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด FEC • รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า กอ่สร้างสถานีสายส่งระบบ เคเบิลใต้ติน และธุรกิจจัด

จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบสายส่งทั้งบนดินและใต้ดิน 

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด GCPG • ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พลังงาน
แสงอาทิตย์) บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด GSP2 

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด GSR1 
บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด RNS 
บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จำกัด NKP 
บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด GSC 
บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด WED • ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (พลังงานลม) 
บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จำกัด GNP 

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำกัด BGP 

บริษัท โคราชวินด ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด KWE 
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

 
ช่ือหลักทรัพย์ : GUNKUL 

 
กลุ่มอุตสาหกรรม : 
หมวดธุรกิจ : 

ทรัพยากร 
พลังงานและสาธารณูปโภค 

 
เก่ียวกับธุรกิจ : 
 

1. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 
3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานอย่างยั่งยืน 

 
พันธกิจ : ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน : จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ

สูงสุดโดยให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการขาย : จัดหาอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจำหน่าย
รวมถึงการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ด้านเทคโนโลยี : พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการและการผลิต    
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน 
ด้านผลตอบแทน : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
ด้านบุคลากร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
ด้านการจัดการ : จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 
วัฒนธรรมองค์กร : 

 
Goal : มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ไม่หวั่น ไม่ถอดใจ 

Reliability : ทำงานแบบมืออาชีพไว้ใจได้ 

Ownership : ดูแล ใส่ใจ เป็นหนึ่งเดียว 

Wisdom Learning : เรียนรู้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญญาและการปรับตัว 

Technology and Innovation : เปิดรับเทคโนโลยี และต่อยอดนวัตกรรม 

Honesty and Governance : ซื่อสัตย์ โปร่งใส และทุ่มเทต่อความรับผิดชอบที่มี 

 

เครือข่ายความยั่งยืน : 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ: ปี 2563 
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เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืน 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจภายใต้

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและนโยบาย มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร 

ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง ภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” ที่มีหลักสำคัญครอบคลุมทั้ง

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี ้

 
 

1. We care Business : พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า ดำเนินธุรกิจ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

รวมไปถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการทำงาน ส่งมอบสินค้าและ

บริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนให้กับประเทศในอนาคต

แบบครบวงจร 

2. We care People : พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็น

ทรัพยากรสำคัญขององค์กรและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้น

การพัฒนาให้บุคลากรให้เป็นคนเก่งและดี จัดระบบการทำงานแบบเน้นการมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมการ

ทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานให้บุคลากรมี

ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน ส่งเสริมเกิดวัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรยึดตาม

หลักธรรมาภิบาล ความเท่าเทียม ตามหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน 

นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

นโยบาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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3. We care Social : รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการ

อยู่ร่วมกันกับชุมชน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์

สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการ

แลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล องค์กร  ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทั้งนี้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอดให้  

ทั้งองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ และความยั่งยืนให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ทุกคน

เข้าใจในหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ

นโยบายและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

 เพื่อรองรับนโยบายและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึง

กำหนดกรอบและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ครอบคลุมประเด็นทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกันในทุกกลุ่ม

ธุรกิจ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ในปี 2563 เพื่อเป็นผู้นำในการทำหน้าที่กำหนด

เป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั ่งยืนในสามเรื่องหลัก ได้แก่        

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

We care Business 

พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนอง

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งคุ้มค่า 

1. พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร 
2. ต่อยอดความแข็งแกร่งเงินทุน ด้วยการขยายธุรกิจพลังงานทั ้งในและต่างประเทศ        

มากยิ่งขึ้น 
3. การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง  
4. มุ่งเน้นขยายธุรกิจก่อสร้าง ทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสายส่ง    

บนดินและใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ้ลใต้น้ำมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโต
อย่างยั่งยืน   

5. จัดหาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ  
เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินการได้ตามปกติ และไม่เกิดผลกระทบใด ๆ  

 

We care People 
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง 
ทีมดีและองค์กรเป็นเลิศ 

1. สร้างต้นแบบวัฒนธรรม “GROWTH” ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และองค์กร 

2. เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการผลักดัน และเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการทำงาน
เป็นทีม และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

4. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุคลากร 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
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กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
6. ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานในสภาวะหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของ

องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ทุก ๆ ที่อย่างปลอดภัย 

 

We care Social 
สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม  
ที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน 

1. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนา สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
และอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

3. สร้างเครือข่ายกับสถานบันการศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ และพัฒนาสายอาชีพให้กับ
นักศึกษา เพื ่อพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. สร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยจ้างคนในท้องถิ่นชุมชนเป็นพนักงานประจำโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน 

5. สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึดมั ่นในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในสภาวะหรือ
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น การแพรร่ะบาดของโควิด 19 

 
แนวปฏิบัติในระดับประเทศและมาตรฐานสากล 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติในระดับประเทศและระดับมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้เป็น

แนวทางในการดำเนินงานภายในองค์กร ดังน้ี 

 

     แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวจดัทำ
ขึ้นภายใต้กรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United 
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ซ่ึงให้ความสำคัญ
กับ 3 เสาหลักด้านการคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา โดยสาระสำคัญประกอบด้วย 4 
ประเด็นหลักที ่ต้องเร่งแก้แก้ไขคือ เรื ่องแรงงาน ชุมชน ที ่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งบรรษัทข้ามชาติ 

 

     Global Reporting Initiative : GRI กรอบการรายงานความยั่งยืนโดยองค์กรอิสระ
ระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจภาครัฐ ที่ก่อตั้งโดยสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครือข่าย Ceres 

 

     SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็น
กรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) กําหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) 
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คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยนื  

 เพื่อพัฒนามาตรฐาน คุณภาพการดำเนินงาน และทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล สามารถ

ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นจึงเห็นสมควร

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีโครงสร้างคณะกรรมการดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

• แนะนำแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืน 

• พิจารณาเกี่ยวกับความเส่ียงด้านจัดการ 

• พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
• กำหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

• วางแผนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยนื 

• กำหนดและทบทวนนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามความเหมาะสม 

• ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทุกฝ่ายในธุรกิจ 

• ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
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                                                          ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
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                                                          ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจ 

กระบวนการการวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 

1. การระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Identification) 

      บริษัทฯ ได้นำกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ มา

ใช้ในการวางแผนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เพื่อให้

องค์กรสามารถระบุประเด็นที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แต่ละราย จนสามารถนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยแบ่งเป็นประเด็นหลัก

ทั้งสิ้น 3 ประเด็นคือ 

• We care Business: ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 

• We care Social: ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• We care People: ประเด็นด้านพนักงาน 
 

2. การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization) 

     เป ็นการนำประเด ็นสำค ัญที ่ระบ ุได ้มาจ ัดลำดับ

ความสำคัญ โดยเทียบเคียงกับประเด็นความสำคัญและ

ตัวชี้วัดกรอบการรายงานความยั่งยืน Global Reporting 

Initiative : GRI  และนำมาจัดทำตารางการวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญ (Materiality Matrix) โดย 
 

แกนแนวตั้ง:  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นและความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่จะ

ได้รับผลกระทบ 

แกนแนวนอน:  หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ

ต่อองค์กร โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความรุนแรง

และผลกระทบ รวมไปถึงระยะเวลาที่จะเกิดผลกระทบ 
 

3. การตรวจสอบ (Validation) 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นที่มี

นัยสำคัญ เสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ีและ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดทำแผน

ดำเนินงานด้านความยั่งยืนและแผนการบริหารความเสี่ยง

องค์กร ผ่านการเห็นชอบจากผู ้บริหารระดับสูง โดยมี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานในการลงมตเิห็นชอบ  
 

4. การติดตามและเปิดเผยข้อมูล 

(Review and Disclosure) 

     บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง

กับประเด็นที่มีนัยสำคัญทั ้ง 14 ประเด็น มีการรายงาน      

ผลตรวจสอบโดยคณะกรรมการ และเปิดผยข้อมูลตาม

หลักเกณฑ์มาตรฐานสากลในช่องทางสาธารณะทั้งรายงาน

ประจำปี เว็บไซต์ การประชุมผู้ถือหุ้นและช่องทางอื่นๆ 

การระบุประเด็นส าคัญของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Identification)

การจัดลำดับความสำคญั 

(Prioritization) 
การตรวจสอบ 
(Validation) 

การติดตามและเปิดเผยข้อมูล 
(Review and Disclosure) 
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                                                          ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

สรุปประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 
(Disclosure GRI 102-47) 

 
We care Business 

 
We care People 

 
We care Social 

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมใน

การดำเนินธุรกิจ 

2. การบริหารความเสี ่ยง และภาวะวิกฤต 

หรือสภาวะที่ไม่ปกติ 

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง

ยั่งยืน 

4. การบริหารสัญญา และการพัฒนาคู ่ค้า  

อย่างเป็นธรรม 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

7. การบริหารแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

8. การพัฒนาบุคลากร 

9. การบริหารค่าตอบแทน และการรักษา

พนักงาน 

10. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อ

องค์กร 

 

 

11. การพัฒนาความสัมพันธ์ต่อชุมชนและ

สังคม 

12. การบริหารจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

13. การบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ 

14. กา รบร ิ ห า รจ ั ดก ารของ เส ี ยจาก

กระบวนการผลิต 

15. การบริหารจัดการน้ำ 

 
 

ตารางการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality Matrix)  
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กระบวนการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Disclosure GRI 102-142) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Disclosure GRI 102-40) 

ความคาดหวงั 

(Disclosure GRI 102-44) 
เป้าหมายและตวัชี้วดั 

การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ 

(Disclosure GRI 102-43) 
SDGs 

 

 
พนักงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่

กฎหมายกำหนด 

2. ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 

3. โอกาสในการพ ัฒนาความสามารถรวมไปถ ึงการส ่ ง เสริ ม

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในหน้าที่การงาน 

4. มีสภาพแวดล้อมที ่ดีรวมไปถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยใน      

ที่ทำงาน 

5. มีความสัมพันธ์อันดีและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างพนักงาน

และองค์กร 

เป้าหมาย :  

1. ผลการประเมินแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กรมากกว่า   

ผลคะแนนปีก่อนหน้า 

2. อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าหรือเท่ากับปีก่อนหน้า 

ตัวช้ีวัด :  

1. ผลคะแนนการประเมินแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร 

2. อัตราการลาออกพนักงานเทียบกับปีก่อนหน้า 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะรวมไปถึงการ

สำรวจความคิดของเห็นพนักงาน 

• แบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร 

• ประชาส ัมพ ันธ ์ข ่าวสารและก ิจกรรมผ ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ภายในองค์กร ช่องทางการ

สื่อสารออนไลน์ และออฟไลน์ 

• รายงานประจำปี 

1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (HR Committee)  

2. คณะกรรมการสวัสดิการ 

3. จัดหา/จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน

ตามสายอาชีพ 

4. เพิ่มช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่หลากหลาย

และเข้าถึงได้ง่าย 

5.  ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมโดยคำนึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชน 

6. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลงานอย่างเปน็รูปธรรม 

และวัดผลได้ 

7. พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม 

8. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความผูกพันให้กับพนักงานและองค์กร 

9. การสำรวจความคิดเห็นพนักงานต่อความผูกพันกับองค์กร 

10. จัดทำนโยบายเรื ่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal 

Data Protection Act (PDPA) 

 

 

 

 

 

 

 
คู่ค้าธุรกิจ 

1. การจัดซื้อ จัดจ้าง ประมูลงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส 

2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา  (ผลิตภัณฑ์ การ

บริการ  คุณภาพ  การส่งมอบ  และการชำระเงิน ครบถ้วนตาม

กำหนดเวลา) 

3. ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ในระยะยาว 

4. การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับบริษัทฯ 

5. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ และเทคโนโลยี 

6. เคารพในสิทธิและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกันและกัน 

7. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย : 

1. ความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วมาก

ข้ึนกว่าปีก่อนหน้า 

2. มีจำนวนคู่ค้ารายสำคัญตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier 

Code of Conduct) ครบร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด : 

1. ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับปีก่อนหน้า 

2. จำนวนคู่ค้ารายสำคัญที่ตอบรับจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier 

Code of Conduct) 

1. ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุ ตามข้อตกลงและเป้าหมาย
ร่วมกัน 

2. ให้ความรู้ด้านวิชาการโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับคู่ค้า 
3. เยี ่ยมเยียนคู ่ค ้าธุรกิจพร้อมรับ ฟังความคิดเห็นรวมไปถึง

ข้อเสนอแนะ  
4. ปฏิบัติต่อคู่ค ้าทางธุรกิจด้วย ความเสมอภาคและยุติธรรม 

อย่างเท่าเทียมกัน 
5. ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญา และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
6. สร้างความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานที ่ชัดเจน เป็น

รูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน 
7. มีมาตรการการควบคุมดูแล และรักษาความลับทางธุรกิจ 
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ช่องทางการส่ือสาร : 

• แบบประเมินคู่ค้า 

• การประชุมหรือสัมนาทางธุรกิจ 

• ช ่องทางการร ับข ้อต ิชมรวมไปถ ึงข ้อร ้องเ ร ี ยน 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

• รายงานประจำปี 

8. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และลดความเส ี ่ยงของผลกระทบท ั ้งในด ้านส ั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

9. จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และ
ประกาศใช้ภายในองค์กรอย่างเป็นทางการ 

10. จัดทำการประเมินคู่ค้ารายสำคัญและประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาความสัมพันธ์กับ    
คู่ค้า 

11. จัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal 

Data Protection Act (PDPA) 

 

 

 

 
ลูกค้า 

1. ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

2. การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เง่ือนไขและเวลาที่กำหนด 

3. การให้บร ิการก่อนการขาย เช ่น ว ิธ ีการหรือขั ้นตอนการใช้

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริการหลังการขาย เช่น การให้คำปรึกษา

และช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  

4. การปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญา 

เป้าหมาย : 

1. ผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อสินค้า

และบริการมากกว่าผลคะแนนปีก่อนหน้า 

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้รับการแก้ไขอย่าง

รวดเร็ว 

ตัวช้ีวัด : 

1. ผลคะแนนการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ

สินค้าและบริการเทียบกับปีก่อนหน้า 

2. จำนวนข้อร้องเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ

แก้ไขสินค้าและบริการตามข้อร้องเรียน 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• ช ่องทางการร ับข ้อต ิชมรวมไปถึงข ้อร ้องเร ียน 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการใช้สินค้าและ

บริการ 

• การเยื่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา  

• รายงานประจำปี 

1. นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที ่มีคุณภาพ ความปลอดภัย 

สามารถตรวจสอบได้ 

2. ต้ังราคาสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 

3. จัดทำระบบประกันคุณภาพ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่

วัตถุดิบต้นทางจนถึงมือลูกค้า 

4. ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการ ให้ได้

ตามมาตรฐานสากล 

5. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

6. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

7. จัดบริการทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อตอบสนองความต้องการ

แก่ลูกค้าช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสำหรับสอบถาม

ข้อมูลที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย 

8. เพิ่มช่องทางการรับข้อติชมรวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นในการใช้สินค้าและบริการ 

9. ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้าและบริการเป็นสินค้าเพื่อ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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10. ประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที ่มีต่อสินค้าและ

บริการเพื ่อนำผลการประเมินรวมไปถึงข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 

11. จัดทำนโยบายเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal 

Data Protection Act (PDPA) 

 

 
คู่แข่ง 

1. ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรมแข่งขันอย่างเป็น

ธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

2. ไม่ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมาย : 

1. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ตัวช้ีวัด : 

1. จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• การสัมนาทางธุรกิจ 

• เว็บไซต์ 

• รายงานประจำปี 

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรมคำนึงถึงจริยธรรม และ

เป็นไปตามกฎหมาย 

2. แบ่งปันความรู้ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และ

การดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกัน 

 

 

 

 
เจ้าหนี ้

1. ชำระหนี้สินตรงตามที่ได้กำหนดไว้ 

2. การปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อตกลงตามสัญญา 

3. บริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

เป้าหมาย : 

1. มีการปฏิบัติตามเงื ่อนไข และข้อตกลงตามสัญญาอยู่ใน

ระดับสูง 

ตัวช้ีวัด : 

1. ระดับการปฏิบัติตามเง่ือนไข และข้อตกลงตามสัญญา 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• ประชุมกันเพื่อชี้แจงเง่ือนไขและข้อตกลงร่วมกัน 

• เว็บไซต์ 

• รายงานประจำปี 

1. พูดคุย หารือหรือประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันถึงข้อตกลง
และเง่ือนไข  

2. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื ่อความต่อเนื ่องทางธุรกิจและการบูรณาการความรู้
ร่วมกัน 
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ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 

1. ผลตอบแทน (เงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น) จากการดำเนินงาน

ที่ดีและยั่งยืน 

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 

3. การดำเนินกิจการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

4. การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 

5. เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และ

ทันต่อตัดสินใจ และโปร่งใส 

เป้าหมาย : 

1. ผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

สำหรับนักลงทุนอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

ตัวช้ีวัด : 

1. ผลคะแนนการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรมสำหรับนักลงทุนอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• การประช ุมหร ือการประกาศแผนธ ุ รก ิจและ

เจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจประจำปี 

• เว็บไซต์ 

• รายงานประจำปี 

1. การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี และปฏิบัติ

ตามแผนธุรกิจประจำปี 

2. รายงานผลการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานผ่านทาง

รายงานประจำปี 

3. เป ิดเผยข้อมูลการดำเนินธ ุรก ิจและการดำเนินงานต่อ

สาธารณชน เช่น ทางเว็บไซต์ 

 

 

 
ชุมชน/สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

 

1. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบละเป็นมิตรต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. มีการจัดการดูแลผลกระทบต่อชุมชน สิ ่งแวดล้อมและ ความ

ปลอดภัยของชุมชน 

3. มีการเข้าร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใน

ชุมชน 

4. มีการจ้างงานผู้พิการและจ้างงานคนภายในพื้นที่ 

5. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

6. กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

7. ใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8. มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย : 

1. ผลการประเมินความรู ้ส ึกผ ูกพันต่อธ ุรก ิจและ    

สถานประกอบการอยู่ในระดับดี-ดีมาก 

2. จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคมแต่ละปีเป็น

ร้อยละ 0 

3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงโดยเปรียบเทียบกับ

ปีก่อนหน้า 

4. มีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตร้อยละ 100 

ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่หรือปล่อยสู่ภายนอก 

5. การใช ้พล ังงงานไฟฟ้ามีปร ิมาณลดลงเท ียบกับ           

ปีก่อนหน้า 

6. มีการจัดการของเสียจากการผลิตมากขึ้นเทียบกับ     
ปีก่อนหน้า 

 

1. จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและ

คณะทำงานชุดย่อย 

2. การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมไปถึงความรู้อื่นๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมหรือ

ช่องทางอื่นๆ 

3. ช่องทางการรับข้อติชม รวมไปถึงข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็น 

4. การประ เม ินความร ู ้ ส ึ กผ ู กพ ันต ่อธ ุ รก ิ จและสถาน

ประกอบการ 

5. การประเม ินผลกระทบต ่อช ุมชนก ่อนและหล ังการ

ดำเนินงานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ

การผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด : 

1. ผลคะแนนการประเมินความรู้สึกผูกพันต่อธุรกิจและ

สถานประกอบการ 

2. จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคม 

3. จำนวนตันคาร์บอนที่ลดลง 

4. ปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัด 

5. ค่าไฟฟ้าต่อจำนวนพนักงานมีค่าลดลง 

6. มีปริมาณการกำจัดของเสียจากการผลิต 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

1. ช ่องทางการร ับข ้อต ิชมรวมไปถึงข ้อร ้องเร ียน 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

2. การประเมินความรู ้ส ึกผูกพันต่อธุรกิจและสถาน

ประกอบการ 

3. เว็บไซต์ 

4. รายงานประจำปี 

7. ส่งเสริมในการสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร 

8. รณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า เปิด-ปิด แอร์ก่อนและหลังเวลา

ทำงาน 30 นาที 

 

 

 

 

 
ภาครัฐ 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. ต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

3. การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด 

4. การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

เป้าหมาย : 

1. ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการให้ดำเนินการตามที่

ร้องขออย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด : 

1. จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการให้

ดำเนินการตามที่ร้องขอ 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• การเยื่ยมชม การประชุม การอบรม/สัมมนา  

• การทวนสอบและการตรวจสอบมาตรฐาน 

1. การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

2. เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

3. มีการดำเนินงานด้านภาษีตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ    

ที่เกี่ยวข้อง 

4. ร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงาน  

ด้านต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Disclosure GRI 102-40) 

ความคาดหวงั 

(Disclosure GRI 102-44) 
เป้าหมายและตวัชี้วดั 

การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ 

(Disclosure GRI 102-43) 
SDGs 

• เว็บไซต์ 

• รายงานประจำปี 

 

 
สื่อและองค์กรอื่นๆ 

1. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความ   

เป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2. ดำเนินธ ุรก ิจด้วยความรับผ ิดชอบต่อเศรษฐกิจ ส ังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

3. มีนโยบายและมาตรการการจัดการผลกระทบที่เกิดจากการดำเนิน

ธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ธุรกิจอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย : 

1. การนำเสนอข่าวสารภายในบริษัทฯ ถูกต้องรวดเร็วและ     

ทันต่อเหตุการณ์ 

2. จำนวนกรณีหรือข้อเรียกร้องแต่ละปีเป็นร้อยละ 0 

ตัวช้ีวัด : 

1. จำนวนข่าวที ่ได ้ร ับการนำเสนอข่าวสารภายในบริษัท ฯ 

ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 

2. จำนวนกรณีหรือข้อร้องเรียนแต่ละปี 

 

ช่องทางการส่ือสาร : 

• เวทีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี หรือการ

ประกาศแผนธุรกิจและเจตนารมณ์ในการดำเนิน

ธุรกิจ Opportunity Day 

• ช ่องทางการร ับข ้อต ิชมรวมไปถึงข ้อร ้องเร ียน 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

• เว็บไซต์ 

• รายงานประจำปี 

1. ส่งมอบข้อมูลการดำเนินงานตามความเป็นจริงและมีความ

เป็นกลางเป็นประจำหลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น 

2. ส่งมอบข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนทั่วไป

จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนและ

คณะทำงานชุดย่อย 

3. มุ่งมั่นในการดำเนินุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

4. การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมไปถึงความรู้อื่นๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรมหรือ 

ชอ่งทางอื่นๆ 
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We care Business 
พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างคุ้มค่า 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนิน

ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทํา “นโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้เป็นแนวทางให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

และพนักงาน ในการยึดถือปฏิบัติและบริหารจัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่

สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มี    

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

     ม ี อ ํ าน าจหน ้ าที่ และความ
ร ับผ ิ ดชอบในการสอบทานให้     
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามนโยบายต ่อต ้านการท ุจริต
คอร ์ร ัปช ั ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ งส ่ง เสร ิมและสร ้างความ
ตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง 
การป้องกัน และการตรวจสอบ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

     มีขอบเขตอํานาจหน้าที ่และ
ความร ับผ ิดชอบในการก ําหนด
นโยบายแนวปฏิบัติ และกรอบการ
ดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว ่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของ
ตลาดหล ักทร ัพย ์หร ือกฎหมาย         
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

 
คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 

     ม ี อ ํ าน าจหน ้ าที่ และความ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการ
สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบยีบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องมี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

 
คณะกรรมการ                  
กํากับดูแลกจิการท่ีด ี
 

     ม ี อ ํ านาจหน ้ าท ี ่ และความ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล
กิจการที ่ดี รวมถึงการดําเนินงาน   
อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องต่อการกํากับดูแล
ก ิจการ การบร ิหารความย ั ่งยืน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรการ
และการต่อต้านการทจุรติคอรร์ัปชั่น 
เ สนอต ่อคณะกรรมการบร ิ ษัท 
รวมทั้งกํากับดูแลและติดตาม 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ               
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการสรรหา       
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ             
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบาย 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
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คณะกรรมการบริษัท 

การสรรหาคณะกรรมการของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มีหลักเกณฑ์และกระบวนการการคัดเลือก   

ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านการจัดทำการวิเคราะห์ความรู้

ความชำนาญ (Board Skills Matrix) โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 

และอายุ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) 

จำนวนกรรมการบริษัท 

            11 ท่าน 

สัดส่วนคณะกรรมการ 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                 5   ทา่น 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร              1   ทา่น 
กรรมการอิสระ                           5   ทา่น 

          คณะกรรมการเพศชาย      7   ท่าน 
  

              คณะกรรมการเพศหญิง     4   ท่าน 
 

ตารางทกัษะของคณะกรรมการ Board of  Skill Matrix   

ด้านอุตสาหกรรมและการดำเนินงาน  9 คน 

ด้านธุรกิจและการตลาดต่างประเทศ  9 คน 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  5 คน 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง  11 คน 

ด้านการเงิน และบริหารการเงินองค์กร  8 คน 

ด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  5 คน 

ด้านกฎหมาย  3 คน 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารคนเก่ง  7 คน 

ด้านการกำกับดูแลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจ  11 คน 

ด้านกำกับดูแลกจิการและบริการคณะกรรมการบริษัทมหาชน  11 คน 

ด้านเศรษฐกิจ  10 คน 

          เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละปี เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรษิัท

จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ เพื่อพิจารณาผลงาน นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป   

คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล 

   

คะแนนเฉลี่ย 94.24% จาก 100% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก     

คะแนนเฉลี่ย 97.09% จาก 100% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก         

คะแนนเฉลี่ย 94.32% จาก 100% 

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก     
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มาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 

 เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การควบคุม

มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานจึงเป็น        

สิ ่งสำคัญที่ทางบริษัทฯ คำนึงถึง โดยตลอดระยะเวลา       

ท ี ่ผ ่านมาบร ิษ ัทฯได ้ม ีการขอร ับรองมาตรฐานการ

ดำเนินงานในระดับสากลสำหรับบริษัทกันกุลฯ และกลุ่ม

บริษัท เพื่อให้องค์กรสามารถส่งมอบสินค้า การบริการ

และคุณค่าที ่ดีที ่สุดแด่ลูกค้า รวมไปถึงผู ้มีส่วนได้เสีย      

ทุกภาคส่วน 
 

ม า ต ร ฐ า น  ISO 

9 0 0 1 : 2 0 1 5  ค ื อ  ร ะ บ บ

บริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ควบคุมกระบวนการ

ทำงานให้สามารถตรวจสอบ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด

รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยัง

ครอบคลุมไปถึงเรื ่องการทำความเข้าใจต่อองค์กรและ

บริบทองค์กร เข้าใจต่อความต้องการและความคาดหวัง

ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื ่อใช้สำหรับการดำเนินการ

ประเมินความเสี่ยง สามารถจัดลำดับความเสี่ยงและจัดทำ

แผนการดำเนินการเพื่อปิดความเสี่ยงซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่ง   

ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ต่อไป 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (TIS18001 และ BS OHSAS18001)  

มีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุม

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง อ ั น ต ร า ย ขอ ง

พนักงานและผู้เกี ่ยวข้อง เพิ่ม

ประสิทธ ิภาพการดำเนินงานของธุรก ิจให ้เกิดความ

ปลอดภัยและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความรับผิดชอบของ

องค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม 

 

 

 

มาตรฐาน ISO14001:2015 มาตรฐานสากล 

สำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร        

เป็นมาตรฐานการดำเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้นำมาใช้ในการดำเนินงาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า

ทั ้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ

พลังงานลม เพื่อเป็นแนวทางใน

การดำเน ินงานและการจ ัดการด ้ านส ิ ่ งแวดล ้อม               

ลดผลกระทบจากการดำเนินงาน รวมไปถึงส่งเสริมให้มี

กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 

 ม า ต ร ฐ า น  ISO/ IEC 
1 7 0 2 5 :  2 0 0 7  เ ป็ น
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึง
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึก
และการรายงานผล รวมไปถึงการควบคุมเอกสาร การ
ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม 
เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความ
สอบกล ับ ได ้  การสุ่ มต ั วอย่ า งและอ ื ่ นๆ  ช ่ วย ให้
ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความ
เชื่อถือให้กับลูกค้า/ผู้บริโภค พัฒนาประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด ้ านค ุณภาพและความสามารถทางว ิชาการของ
ห้องปฏิบัติการและบุคลากร 

มาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท กนักุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท 

มาตรฐาน GK
E 
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ISO 9001:2015                  
ISO14001:2015                  
TIS18001 และ 

BS OHSAS18001 
                 

ISO/IEC 17025:2017                  
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การต่อต้านการทุจริต 
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในเรื่องจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยการ

จัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

สำหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective 

Action Against Corruption : CAC) ซึ ่งมีนโยบายต่อต้านการให้ส ินบนและการคอร์ร ัปช่ัน         

ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตในทุกช่องทาง และสามารถถ่ายทอด

สาระสำคัญของนโยบายนี้ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

เป้าหมายป ี2564 (ระยะสั้น) 

 

ผู้บริหารและพนกังานนำนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตไปปรับใช้ในกระบวนการทำงาน   

ทั่วทั้งองค์กร 

เป้าหมายป ี2568 (ระยะยาว) 

 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ

ต่อต้านการทุจริต ปราศจากข้อร้องเรียนหรือ

การรายงานเบาะแส 

ส่งเสริมคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื ่นๆ 

เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการ

ทุจริตและเข้าร ่วม

เป็นหนึ ่งในสมาชิก 

CAC 

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 

เข ้าร ่วมเป ็นสมาชิก

โ ค ร ง ก า ร แ น ว ร ่ ว ม

ปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการ

ท ุ จ ร ิ ต  ( Thai Private Sector Collective 

Action Against Corruption :  CAC)  โ ด ย

ได้รับการต่ออายุ (ทุก 3 ปี) เป็นครั้งที่ 2 

นโยบายการงดรับของขวัญ 

(Disclosure GRI 102-42) 

 

นำมาประกาศใช้และดำเนินการสื่อสารเพื่อ

นำมาปรับใช้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

จำนวนข้อร้องเรียน 

ปี 2563 

 

จำนวนข้อร้องเรียนย้อนหลัง 
2560 

0 
2561 

0 
2562 

0  

จำนวนพนักงานที่ตอบรับนโยบาย 

การต่อต้านการทุจริตฯ 

 

ผลคะแนนการทดสอบความรู้ 

นโยบายฯและการนำไปปฏิบัติ 

 
 

จำนวนพนักงานใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 

หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

 

นโยบาย 

การต่อต้านการทุจริต 

0 กรณี 

ร้อยละ 

100  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

100  

ร้อยละ 

100  
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กลยุทธ์การดำเนินงานเพ่ือป้องกนัการทุจริตภายในองคก์ร 

1. สื่อสารให้กับพนักงานภายในองค์กรเกี่ยวกับนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน และทำการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ใน

ช่องทางที่หลากหลาย 

3. บรรจุหัวข้อ “การดำเนินการสนับสนุนการต่อต้าน

การทุจริตภายในองค์กรและช่องทางการรับข้อ

ร้องเรียนหรือรายงานเบาะแส” ลงในหลักสูตรการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

2. วัดผลความรู้และความเข้าใจเกี ่ยวกับนโยบายฯ ผ่าน

การจัดทำแบบทดสอบเป็นประจำทุกปี 

4. ประกาศใช้นโยบายการงดรับของขวัญ และนำมา

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด 

โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำผิด/ฝ่าฝืน 

หลักปฏิบตัิที่ดีในเรื่องต่อไปนี ้

1. การกระทำท่ีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบนหรือ

รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

2. การกระทำท่ีผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต 

3. การกระทำท่ีทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ 

4. การกระทำท่ีผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

6. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางร้องเรียน และ/หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต  

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ : 
audit_committee@gunkul.com 

เว็บไซต์ : www.gunkul.com 
ในหัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน” 

ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก 

ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 
1177  อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นภายในบริษัทฯ 
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ) 
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 เพื่อมุ่งเน้นการคัดสรรคุณภาพสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ถือเป็นกลยุทธ์ิในการจัดซื้อจัดหาที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ  จะต้องก่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งด้านของ

งบประมาณที่ใช้จ่าย และคุ้มค่าในด้านการจัดสรรทรัพยากรที่ยั่งยืน  การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า ส่งเสริมนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ัน สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล  สิทธิมนุษยชนดูแลการจ้างแรงงานท้องถิ่น ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อคู่ค้า

ให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สังคมและสิ่งแวดล้ อม เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
สิทธิมนุษยชน 

 
 

อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

 

การบริหารจัดการคู่ค้ารายใหม ่

การประเมินคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ (ปรบัปรุงล่าสุด ปี 2558) 
จำนวนคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมิน 

คัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ 

 

หมวดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

       

•   ประเมินตนเองด้านสิทธิมนุษยชน 
•   ประเมินตนเองด้านจรรยาบรรณธุรกจิ 
•   ประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อม 

หมวดความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

 

•   ประเมินตนเองด้านการจัดให้มีความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

การบริหารจัดการคู่ค้าที่อยู่ในระบบ AVL (Approved Vendor List)   

 

บริษัทฯ มีกระบวนประเมินผลงานคู่ค้าและ
การตรวจสอบผลงานคู่ค้าหลังการซื ้อขาย    
(ปีละ 2 ครั้ง) 

 

     มีการเย ี ่ยมชมโรงงาน หร ือสถาน
ประกอบการของคู ่ค้า เพื ่อหาแนวทาง   
การพัฒนาสินค้าและบริการ 

จำนวนคู่ค้าในระบบ AVL ได้รบัการประเมิน

และวิเคราะห์การประเมิน 

 ใช้เกณฑ์ในการประเมิน 4 ด้าน 
ด้านคุณภาพ ดา้นราคา ดา้นการส่งมอบและบริการหลังการขาย 

การบริหารจัดการจัดจ้างผู้รับจ้างช่วง 
การพิจารณาจัดจ้างผู้รับจ้างช่วง 
        บริษัทฯ กำหนดเงื ่อนไข ด้านความ
ยั่งยืนในสัญญาทุกฉบับที่จะทำร่วมกับคู่ค้า 
เพื ่อป้องกันการล่วงละเมิดหรือการปฏิบัติ       
ที่ผิดหลักศีลธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติ
ตามสิทธิมนุษยชน 

ใช้เกณฑ์ในการประเมิน 4 ด้าน 
ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านการ
ส่งมอบและบริการหลังการขาย 

ระบุเงื่อนไขความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม    

ลงในสัญญาทุกฉบับ  

 

ร้อยละ 

100  

ร้อยละ 

100  
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การประเมินความสำคัญของกลุ่มสินค้าและคู่ค้า 

บริษัทฯ จะทำการประเมินความสำคัญของกลุ่มสินค้าและคู่ค้าตามมูลค่าการจัดหาและระดับความเสี่ยงในการจัดหา 

เพื่อสามารถจัดลำดับความสำคัญและแนวทางบรรเทาความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากกลุ่มสินค้าและคู่ค้า

ที่มีมูลค่าสูง ระดับความเสี่ยง และผลกระทบต่อรายได้บริษัทฯ โดยจากข้อมูลสถิติการสั่งซื้อสำหรับปี 2563 บริษัทฯ มีมูลค่า

การจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 843 ราย มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเท่ากับ 3,679 ล้านบาท  

 

การจัดการประเมินความสำคัญของคู่ค้า บริษัทฯให้ความสำคัญกับคู่ค้ารายสำคัญเป็นหลัก ซึ่งคู่ค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มี

ผลกระทบโดยตรง ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียง เพื่อจัดทำแผนการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์

กับคู่ค้าโดยใช้ตัวช้ีวัดในการประเมินคู่ค้ารายสำคัญ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมินคู่ค้ารายสำคัญ 

 

คู่ค้ารายสำคัญ 
(ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยตรง) 

 

1. เป็นคู่ค้าที่มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 
10 ล้านบาทขึ้นไป 

 

 
 

2. เป ็นผ ู ้ร ับเหมารายย ่อยท ี ่ ให ้บร ิการ       
งานก่อสร้างที่มีมูลค่างานว่าจ้างตั้งแต่     
1 ล้านบาทขึ้นไป 

ผลการประเมินคู่ค้ารายสำคัญ 

  
 

กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานภายในองค์กร 

1. จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศ เพื่อ

ลดระยะเวลาในการส่งมอบ เนื่องด้วยงานก่อสร้าง หรือ

งานขายสินค้าต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือ

จำหน่ายในประเทศเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงค่าปรับ

การก่อสร้างล่าช้า หรือการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

ล่าช้า 

2.  ปรับมาตรฐานสินค้ากลุ ่มงานก่อสร้าง  วาง

แผนการออกแบบใช้สินค้าแบบเดียวกันสำหรับงาน

ก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เพื่อลดความเสี่ยง

ด้านการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีที ่รวดเร็วของแผง

โซลาร์เซลล์ และยังไม่เป็นการปิดกั ้นกระบวนการ    

สรรหา และอำนาจการต่อรองราคา เนื่องจากบริษัทฯ 

กำหนดใหใ้ช้สินค้าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

843

3,679

0

2000

4000

จํานวนคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (ราย) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม (ล้านบาท)

ผู้รับเหมารายย่อย 

28 ราย  

ผู้จำหน่ายสินค้า   

36 ราย  

จำนวนรวมคู่ค้ารายสำคัญ 
ประจำปี 2563 

64 ราย  
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3. ประย ุกต ์ ใช ้ ระบบ E-Document ทั้ งองค ์กร  โดย

หน่วยงานจัดซื้อได้นำระบบ E-Document มาใช้ในเรื่อง

การอนุมัติใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ผู้บริหารสามารถอนุมัติการ

ส ั ่งซ ื ้อผ ่านระบบ E-Document ลดปริมาณการใช้

กระดาษ และช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้ผู้บริหาร

และพนักงานสามารถทำงานได้ตลอดเวลา any time 

anywhere. และลดอัตราความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

ของ Covid-19 

4. ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน ดูแล   

การจ้างแรงงานท้องถิ่นต่อคู่ค้า ตลอดจนสร้างความ

เข้าใจให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่คู่ค้า 

 

ผลลัพธ์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

ระยะเวลาเฉลีย่ในการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

2561 
8 วัน 

2562 
6 วัน 

 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซ้ือจัดจา้ง 

ประจำปี 2563 

 

เปา้หมายการดำเนินงาน 
เป้าหมายระยะสั้น 

พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์

ก ับคู ่ค ้า ออกเยี ่ยมเยียนคู ่ค้า

อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง  

 
ส่งเสริมการจัดซื ้อจัดหาสินค้า
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
(Green Procurement) 

ลดค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย
ด้วยการบริหาร
ต ้นท ุนอย ่างมี

ประสิทธิภาพ อย่างน้อยร้อยละ 
5 ของงบประมาณต่อปี 

คู่ค้าตอบรับและ
เ ข ้ า ร ่ ว ม ก า ร
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม

จรรยาบรรณคู่ค้าฯ  (Supplier 
Code of Conduct) ร้อยละ 50 

เป้าหมายระยะยาว 

 

 

3 วัน  

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของผลกระทบทั้งในด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม 
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การบริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า 

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
 

ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับ 
ระบบไฟฟ้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัด
พลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

 
 

 
 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 
 

ธุรกิจให้การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 
  

 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ตาม

มาตรฐานสากล นอกจากน้ีแล้วสำหรับธุรกิจผลิต รับเหมาก่อสร้าง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า บริษัทฯ เน้นการคัดเลือกอุปกรณ์

และสินค้าท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ โดยมรีายการมาตรฐานและ

การรับรองผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

การรับประกันคุณภาพสินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 

 

ทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใน ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานสินค้าที่กำหนด (LPS/EGAT) 

 

ได้รับการรับรองผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล (UL + IEC) 

 

ขึ้นทะเบียน มอก. สมอ. อุปกรณ์ใหม ่
 

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

 

ระบบคุณภาพห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์เพ่ือรักษาลูกค้าปัจจุบันและเพ่ิมลูกค้าใหม่ 

1.    เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง 

รวมถึงมีแบบฟอร์มในการติตต่อส่งข้อความถึงบริษัทฯ ใน website 

ของทางบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และ

ลูกค้าใหม่ในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ 

2.    จัดทำแผนงานและเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้าในแต่ละภูมิภาค

ในแต่ละเดือน เพื่อให้ข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและธุรกิจใหม่ๆ 

ของทางบริษัทฯ ตลอดจนข้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่บริษัทฯ

จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง 

3.   สนับสนุน และเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

งานการกุศล รวมถึงงานกิจกรรมกีฬา ที่จัดโดยลูกค้าองค์กรต่างๆ เพื่อ

สานสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

โดยไม่ได้มุ่งหวังแค่

ผลประโยชน ์จาก

ธ ุ รก ิ จในการขาย

สินค้าและบริการ

ให ้แก ่ล ูกค ้าเพ ียง

อย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการสร้างมิตรภาพ ความเชื่อใจ และมีเป้าหมาย

ในการเป ็นค ู ่ค ้าระยะยาว (Long term business partner) กับ

หน่วยงานองค์กรต่างๆ ตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื ่อความ

ยั่งยืนของทางบริษัทฯ 

4.    เน้นการทำงานเชิงรุกโดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการ

ของล ูกค ้าอย ่างรวดเร ็วเพ ื ่อสร ้า งความพ ึงพอใจ และสร ้าง

ประสบการณ์ที ่น ่าประทับใจแก่ลูกค้าผ่านทางแบบสำรวจความ        

พึงพอใจลูกค้า เพื่อนำผลการประเมิน ข้อแนะนำ และข้อร้องเรียนไป

ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 

ผลการการดำเนินงาน ประจำปี 2563 

จำนวนลูกค้าที่ร่วมตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจโดยรวม 
 

 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ลูกค้าโดยรวม 
 

 

จำนวนข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

เป้าหมายระยะสั้น  เป้าหมายระยะยาว 

คะแนนเฉลี่ย 

ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า 

 
 

นำข้อแนะนำจากแบบประเมิน 

ความพึงพอใจของลูกค้าไปปรบัปรงุ 
 

 

 

พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ ์

ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ 

 

 

 

ร้อยละ 

100  

ร้อยละ 

100  

ร้อยละ 

91.45  

จำนวน (กรณี) 

0  

ร้อยละ 

100  
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สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าย้อนหลัง 3 ปี 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

ปัจจัยท่ีพิจารณาเลือกสนิค้าหรือบริการจากทางบริษัทฯ 3 อันดับแรก

 

ช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสารของทางบริษัทฯ 3 อันดับแรก

หัวข้อที่สำรวจ /ป ี 2561 2562 2563 

1. การติดตามงาน 85.80 91.77 92.83 

2. การให้ข้อมูลทางด้านสินค้า 85.77 94.03 88.76 

3. การแก้ไขปัญหา 84.25 93.39 90.18 

4. ความรวดเร็วในการเสนอราคา 85.07 88.87 92.01 

5. ความถูกต้องของจำนวนสินค้า 87.48 93.23 93.46 

ค่าเฉลี่ย 85.67 92.26 91.45 

ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ

76.75% 

ด้านราคา

54.86% 

ด้านพนักงานและการบริการ

50.27% 

พนักงาน

85.68% 

ค าแนะน าจากคนรู้จัก

22.70% 

เว็บไซต์บริษัท

13.78% 

85.67%

92.26% 91.45%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2561 2562 2563

การติดตามงาน การให้ข้อมูลทางด้านสินค้า

การแก้ไขปัญหา ความรวดเร็วในการเสนอราคา

ความถูกต้องของจํานวนสินค้า ค่าเฉลี่ย
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การบริหารจัดการด้านภาษ ี

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการการปฏิบัติตามนโยบาย หลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ในส่วนของการบริหารจัดการด้านภาษี บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย

ความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษี  เพื่อสร้าง

ความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว  

โดยในปัจจุบันมาตรการและกฎระเบียบทางภาษีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนขึ้นตามทิศทางการ

ดำเนินธุรกิจและนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรพนักงานบัญชี และพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้อง

รู ้และเข้าใจข้อกำหนดทางภาษีทั้งระบบ ซึ่งเกี ่ยวพันกับการจัดทำรายงานทางการเงินอีกทั้งการวางแผนภาษีที ่ดีเพื่อให้

สอดคล้องกับกิจกรรมขององค์กร นอกจากจะช่วยให้ชำระภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วยังช่วยรักษาผลประโยชน์ของ

องค์กร ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของ

องค์กร ตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติและเข้าใจวิธีการคำนวณเพื่อเป็นการลดข้อผิดพลาดงานด้านบัญชีและภาษีอากรและ

ป้องกันปัญหาทางภาษีอากรที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นทางบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงวิธีการ

จัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิผล ตามที่ได้อบรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

การบริหารจัดการด้านภาษี 

     บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับ โดยบริษัทฯจะใช้ความ

รอบคอบและความโปร ่ ง ใส  ในกรณ ีที่

กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่

ชัดเจน พร้อมทั ้งมุ ่งจัดการความเสี ่ยงด้าน

ภาษ ี ได ้แก ่  ผลจากภาษ ีท ี ่ เก ิดจากการ

เปล ี ่ ย นแปลงน โยบายด ้ า นภาษ ี ห รื อ           

แนวทางการบริหารภาษีของภาครัฐ การ

สนับสนุนนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีที่กำหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร และการประเมินความ

เสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษีทั้งหมดโดย

ละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการ

กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี ่ยง

ด้านปฏิบัติการ และความเส่ียงในการรายงาน

ทางการเง ินของผ ู ้ตรวจสอบอ ิสระจาก

ภายนอก 

 

ความโปร่งใสด้านภาษี 

     บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงาน

ด ้านภาษ ีต ่อภาคร ัฐอย ่างโปร ่งใส และ

สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจด้านภาษีทั้งหมด พร้อม

ทั้งสนับสนุนนโยบายใหม่ที่ระบุให้บริษัทต่างๆ 

มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับสิทธิ

ประ โยชน ์ด ้ านภาษ ี  และรายงานการ

ดำเนินการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยรวม 

     ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นองค์กร

ธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยสร้าง

ความเป็นเลิศทางด้านการกำกับดูแลด้าน

ภาษี ความรับผิดชอบด้านภาษี และการมี

ความโปร ่งใสทางภาษ ี เพ ื ่อสร ้างความ

ไว ้วางใจให้ก ับสังคมและผู ้ม ีส ่วนได ้ เสีย

ทั้งหมด 

 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน 

     พนักงานต้องปฎิบ ัต ิตามกฎระเบียบ 

รวมท ั ้ งพ ึ งปฎ ิบ ัต ิตามข ้อบ ังค ับในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อ

ป้องกันความเสี ่ยงอันจะมีผลกระทบด้าน 

ภาษีอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื ่อสารและการจัด

อบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้

เก ิดการปฏิบัติให ้ถ ูกต้องตามหลักเกณฑ์

กฎระเบียบข้อบังคับรวมถึงก่อให้เกิดการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ถูกต้อง 

นโยบาย 

การบริหารจัดการด้านภาษี 
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นวัตกรรมทางธุรกิจสร้างสรรค์สังคม 

ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) และความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั ้นจึงมุ ่งเน้นในการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพกระบวนการดำเนินงาน สร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลก รวมไปถึงประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่าง

ต่อเนื่อง 

เป้าหมายการดำเนินงาน 
 

 

 

 
 

นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพกระบวนการดำเนินงาน 

บริษัทฯ ได้มีการนำกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC ( Quality Control Cycle) เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ

ในการสร้างผลงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงคุณภาพงานและวางแผนอย่างเป็นระบบ  

ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดขั้นตอน

การทำงาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มยอดขาย และ/หรือปรับปรุงเวลาการทำงาน โดยในปี 2563 มีกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC จำนวน

ทั้งสิ้น 47 กลุ่มและมีการนำเสนอปรับปรุงแยกตามประเภท  ดังนี้   

• ลดขั้นตอนการทำงาน           จำนวน   11 เรื่อง   

• ลดเวลาในการทำงาน           จำนวน   12 เรื่อง  

• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน     จำนวน   24 เรื่อง 

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
  

 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน 
 

 

 

 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า (ร้อยละ) 

50 
ลดค่าใช้จ่าย (บาท) 

2,971,477.50 
 

ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้มากข้ึนจากปีก่อนหน้า 

+42% 

สร้างสรรคน์วัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาสังคม 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
 

เข้าร่วมการประกวด /แข่งขัน 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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สถิติการดำเนินงานกจิกรรมกลุม่ปรับปรุงคุณภาพ QCC  กับผลลพัธ์เชิงปริมาณที่ได้รับ 

ปี จำนวนเร่ืองในแต่ละป ี ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

2561 46  เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ  3,118,085.23  บาท 

2562 46  เรื่อง ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ  2,092,083.35  บาท 

2563 47 เรื่อง                 ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ  2,971,477.50 บาท 

 

 
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ 

ลำดับ รายละเอียด ภาพชิ้นงาน ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 

1 Modify เครื่องบิด

เกลียวฟรีฟอร์มเพิ่ม

ยอดการผลิต 

 

ผลิตงานได้ 

1,200 ชิ้น/ชั่วโมง 

ผลิตงานได้ 

2,400 ชิ้น/ชั่วโมง 

2 สร้างเครื่องเจาะ 

Chamfer Auto 

งาน Brass Tube 

 

ใช้พนักงาน 2 คน 

• พนักงานเจาะ 1 คน 

• พนักงาน Chamfer  1 

ใช้พนักงาน 1 คน

(ทำ 2 ขั้นตอน ) 

 

 

3,118,085.23

2,092,083.35

2,971,477.50

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

2561 2562 2563
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GUNKUL SPECTRUM หน่วยธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน คลื่นลูกใหม่ของกันกุล 

     เมื ่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง

จำกัด (มหาชน) ได้มีกิจกรรมเปิดตัวหน่วยธุรกิจนวัตกรรม

พลังงาน GUNKUL SPECTRUM ภายใต้แนวคิด "Energy is a 

human right" ให้พลังงานกลายมาเป็นหนึ่งในสิทธิพื ้นฐาน

ของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่

กลุ่มลูกค้าท่ัวไป (End User)  

 

     โดยผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำของประเทศไทย 

ทั ้งAIS และ SCB 10X เพื ่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่มุ ่งตอบ

โจทย์ความต้องการของผู ้บร ิโภคยุคใหม่ พร ้อมกำหนด

เป้าหมายสู่การเป็น Thailand's First Energy Trendsetter 

ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of 

Energy) ที่ไม่ตายตัว และสามารถจับต้องได้จริงด้วยความเร็ว

แสง (Speed of Light) 

 

      แกนภารก ิจของ GUNKUL SPECTRUM จะแบ่ง

ออกเป็น 3 แกนด้วยกัน 

1. Energy Reformation – ภารกิจในการทลาย

ข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ 

2. Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่ง

พลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน 

3. Ecosystem builder – ภารก ิจในการสร ้าง

ระบบนิเวศของ Smart Energy 
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นวัตกรรมใหม่เพ่ือพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Water Pump) 

 

Energy Market Place 

 

  สิทธิประโยชน์ของลูกค้า 

• ให้ความรู ้และช่วยลูกค้าในการเลือก ผู ้ให้บริการอย่าง

เหมาะสม 

• มีระบบช่วยคำนวณ ขนาด solar rooftop อัตโนมัติ 

• ช่วยลูกค้าเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าและช่วยประสานงาน

กับผู้รับเหมาด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ 

 สิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการติดตั้ง 

• เป ็นคนกลางในการขยายพื ้นที ่ให้บริการบน platform 

online เพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวกของการขายสินค้า 

• ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก 

• รับช่องทางในการชำระเงินหลายรูปแบบ 

 

     

     ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสูบน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อ

ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำ โดย Solar water 

pump จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยพลังงานจากแสงแดด 

เพื ่อเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลส์แสงอาทิตย์ (Solar 

Cell) ส่งกำลังไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ เพื่อทำการสูบน้ำมาเพื่อใช้งาน 

อีกทั้งยังมีระบบสำรองไฟฟ้า จาก Battery เพื่อเก็บพลังชาร์จใน

เวลากลางวัน ไปใช้ในช่วงเวลาไม่มีแสง ทั้งนี้ระบบ Solar Water 

Pump ยังช่วยสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าให้สามารถ

ทำการสูบน้ำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ หรือสร้างมลพิษทางอากาศ 

และเสียงเครื่องยนต์ที่ดังเกินไปในขณะทำการสูบน้ำ ทั้ งนี้ระบบ     

โซล่าร์ปั๊มน้ำยังสามารถเคลื่อนย้าย และเก็บบำรุงรักษาง่าย มีอายุ

การใช้งานที่ยาวนาน 

     

     ด้วยเทคโนโลยีด้านโซลาร์เซลล์ที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล

ให้ราคาระบบโซลาร์รูฟท๊อปในปัจจุบันถูกลงเป็นอย่างมาก แต่การ

เข้าถึงองค์ความรู้และบริการยังเป็นไปได้ยากเนื่องจากขาดความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือขาดช่องทางในการหาข้อมูลผู้ให้บริการ

และผลิตภัณฑ์ที่สะดวกรวดเร็ว 

     โวลท์เป็นแพลต์ฟอร์มมาร์เก็ตเพลสด้านโซลาร์รูฟท๊อปเจ้าแรก

ในประเทศไทย กับเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาข้างต้นด้วยการสร้าง

ช่องทางให้กับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ร้านค้าขนาดกลาง

หรือโรงงานขนาดใหญ่ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้าน

โซลาร์รูฟท๊อปที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับระบบโซลาร์รูฟท๊อปเป็นอย่างดี 

     โวลท์มีความตั ้งใจที ่จะเป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์และ

ความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนให้กับผู้ซื้อและผู้ติดตั้งหรือผู้ให้บริการโซลาร์

รูฟท๊อป ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่

ก็แมตช์ความต้องการทางพลังงานได้เสมอ 
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ออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สวิตซ์ตัดตอนโหลด

พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล 

 (Load Break Switch with FRTU) 

 

 
 

                                                        Control Cabinet และ 
                                        SF6 Gas Remote Control Switch 

 

การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 
ร่วมกับระบบระบบกักเก็บพลังงาน 
เพี่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเพิ่มความเสถียร 
ในระบบจำหน่ายท่ีระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ 

     เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน Energy Storage and Management
โดยใช้ร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และการจำหน่ายไฟฟ้าสู่
ระบบจำหน่ายจากระบบระบบกักเก็บพลังงาน  
     ปัจจุบันพลังงานทดแทนเข้ามามีบทบาทอย่างมากในระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า การเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าใน
ระบบจำหน่าย โดยเฉพาะแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินมาตรฐาน (Over Voltage) 
และแรงด ันไฟฟ ้ากระเพื ่อม (Voltage  Fluctuation) เป ็นต ้น โดย
โครงการนี้นำระบบสะสมพลังงานเข้ามาติดตั้งร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
เพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม ให้มี
ความเสถียรภาพมากยิ ่งข ึ ้น ลดความผันผวนและความไม่แน่นอน           
ลดผลกระทบที ่จะเกิดกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ซึ ่งโรงไฟฟ้า
พลังงานลมเป้าหมายในโครงการคือ โรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 8 MW 
ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม โครงการซับพลูวินด์ฟาร์ม 1 ขนาด 8 MW 
ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วย
กังหันลมทั้งหมด 4 ต้น ต้นละ 2 MW เป็น Wind Turbine แบบ Doubly 
Fed Induction Generation (DFIG) เริ ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่าย    
22 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื ่อวันที ่ 17 มีนาคม 2559 ตั ่งแต่
โรงไฟฟ้าพลังงานลมดังกล่าวเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่าย ก็พบปัญหา
เกี ่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าในระบบจำหน่าย เช่น แรงดันไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายสูงเกิน (Over Voltage) และ แรงดันไฟฟ้าตก (Voltage dip) 
ส ่งผลให ้ เก ิด Feeder trip และ Plant shutdown ซึ ่ งส ่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ใช้ไฟฟ้าใน Feeder ดังกล่าวอย่างมาก 

     
     เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื ่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้งาน ในสามารถทำการปฎิบัติงานได้ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้ง

ปลอดภัยจากการทำงาน ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ปฎิบัติในระบบ

ไฟฟ้าแรงดันกลาง ผลิตภัณฑ์ Load Break Switch with FRTU 

จะมีการทำงานโดยสามารถสั่งการการทำงานของผลิตภัณฑ์จาก

ส่วนกลางผ่านระบบ SCADA เพื่อตัดต่อระบบไฟฟ้าขนาดแรงดัน 

22kV & 33kV ในขณะที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ายังเปิดใช้งานอุปกรณ์

ไฟฟ ้ า ได ้  โ ดย ไม ่ เก ิ ดการอา ร ์ ค ในระบบ เหม ื อนระบบ 

Disconnecting Switch แบบเดิม ที่อาจจะส่งผลทำให้ผู้ปฎิบัติงาน

หน้างานเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา ทั้งนี้การไฟฟ้า ยังสามารถทราบ

ถึงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ ที่ทำงานหรือเสียหาย ผ่านระบบ 

SCADA แบบเสมือนจริง (Real Time) เพื่อที่จะสามารถเข้าทำการ

บำรุงรักษาหรือแก้ไข ให้ระบบไฟฟ้ากลับมาทำงานตามปกติ และ   

ไม่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยพลังงานจาก

ไฟฟ้าเป็นหลักอีกด้วย 



ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 3  | 248 

 

 

จากปัญหาทางด้านคุณภาพไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นกับระบบจำหน่ายจากการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานลมดังที ่กล่าวมา

ข้างต้นกับข้อดีของการประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงาน บริษัทฯ จึงทำ
โครงการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสะสมพลังงานร่วมกับโรงไฟฟ้า
พลังงานลมในระดับเมกกะวัตต์เพื ่อการรักษาคุณภาพไฟฟ้าในระบบ
จำหน่ายที่ระดับแรงดัน 22 kV ทำการศึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบ
ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่วมกับระบบสะสมพลังงานซึ่งระบบที่ติดตั้ง
เพิ่มเติมประกอบด้วย แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน แบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์  
หม้อแปลงไฟฟ้า และระบบบริหารจัดการระบบสะสมพลังงานและพัฒนา 
Algorithm ที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบสะสมพลังงาน โดยนำการ
พยากรณ์ทางด้านลม (Wind Forecast) และ การพยากรณ์ทางดา้นภาระ
ทางไฟฟ้า (Load Forecast) เข้ามาร่วมในการพัฒนา Algorithm เพื่อให้
การควบคุมสั่งการระบบสะสมพลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ประโยชน์ที่
จะได้รับจากโครงการประกอบด้วยสามารถลดผลกระทบจากความผันผวน
ของการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าด้วย
การทำ Ramp Control และรวมไปถึงสามารถคาดการณ์กำลังการผลิต
ไฟฟ้า (Predictable Power) จากโรงไฟฟ้าพลังงานลม เพิ ่มสมรรถนะ
ภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานลม และยังสามารถปรับปรุงค่า 
SAIFI/SAIDI ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นทางออกและแนวทางในการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนให้บรรลุตามแผนพลังงานทดแทน AEDP ร่วมถึง
วางรากฐานไปสู่การพัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะ (SMART GRID) 
ในอนาคตอันใกล้ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 

– พ.ศ. 2579 ซึ ่งได้กำหนดความสำคัญของระบบสะสมพลังงานต่อ
โครงข่ายไฟฟ้าอัฉริยะไว้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ 
1. ได้ต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที ่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ลดความผันผวนและความ  
ไม่แน่นอน ลดผลกระทบที่จะเกิดกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า  
2. ผู้ใช้ไฟมีระดับแรงดันที่คงที่ไม่สูงจนเกินไปทำให้ประหยัดพลังงาน     
ไม่เป็นห่วงเรี ่องอุปกรณ์เครื ่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย ไฟไม่กระพริบหรือ
กระชาก (Sax, Swell ) เนี่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมหยุดการทำงาน
อย่างกระทันหันสาเหตุจากไม่สามารถควบคุมระดับแรงดันได้ สร้างความ
พึงพอใจต่อผู้ใช้ไฟทั้งรายเล็กและรายใหญ่ 
3. การไฟฟ้าในพื้นที่มีระบบที่มีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น ทราบถึงวิธีทำงาน    
ผลการทำงาน ประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานและระบบการ
จัดการทีใช้ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพี่อนำไปปรับใช้ในอนาคต 
4. การไฟฟ้าและกองกำกับกิจการพลังงานสามารถศึกษาความเป็นไปได้ 
ผลดี ผลกระทบ การควบคุม สั่งการ การขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบจัดจำหน่าย
โดยระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อโครงการในอนาคตต่อไป 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าของกิจการ ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม  ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงานลม บุคลากร
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่
สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต 
6. บริษัทฯ สามารถรักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของสินค้าเนื่องจากการหยุดแบบทนทีทันใดมากเกินข้อกำหนด 

สามารถเพิ่มการขายไฟเข้าระบบ ทำให้การคุ้มค่าการลงทุนเป็นไปตามที่

ประมาณการ มีข้อมูล รูปแบบ ผลการทำงานเพี่อการลงทุนในโรงไฟฟ้า

พลังงานลมในระบบจำหน่าย 22,000 โวลต์ ในอนาคตต่อไป 
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การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 

อ้างอิงจากหนังสือ Sustainable Development Showcase ประจำปี 2563  

“แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19” หน้า 121-124 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

       เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การก่อสร้าง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ดังนั้น 

วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการ

จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ประกอบ ด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่

ประชุม หารือ พิจารณา ทบทวน และเป็นศูนย์กลางการบัญชาการแผนการรับมือ สถานการณ์ COVID-19 มีฝ่ายทรัพยากร

บุคคลรับผิดชอบ ในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางในการดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานทกุคน 

ภายในบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการเฉพาะของทางบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โดย

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการดำเนินการเป็นหลัก พัฒนา

ระบบการผลิตเป็นระบบการ ผลิตแบบครบวงจร มีการสำรองวัตถุดิบไว้เพียงพอในช่วง สถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังมีการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนฉุกเฉิน Business Continuity Plan แผนสำรอง การเฝ้าระวังป้องกันและแผนฉุกเฉิน

จาก COVID-19 ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และสายงานต่าง ๆ เพื่อ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติและได้รับ

ผลกระทบ น้อยที่สุด โดยมีการวางแผนแบ่งกำลังคนในการทำงาน ณ สำนักงาน จัดตั้งสำนักงานย่อย (Split Location) 

รวมทั้ง มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การป้องกันและลด 

ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ป้องกันการหยุดชะงัก ของธุรกิจ บริษัทฯ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล VPN Remote การสื่อสาร/การประชุมทางไกล การรับสมัครพนักงานใหม่ ผ่านระบบ 

VDO Conference การอบรมผ่าน Online และการ อนุมัติงานทางด้านเอกสาร การสั่งซื้อ การสั่งจ่าย ผ่านระบบ บริหาร

จัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล (E-Document) ที่มี ความปลอดภัยสูง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในทุกสถานที่

สามารถปฏิบัติงานได้ และธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินการได้ตามปกติในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ เช้ือไวรัส COVID-19 
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สรุปการดำเนินงานป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

 

 
 

จัดต้ังคณะทำงานเฉพาะกิจ 

 

สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจ 
มาตรการการรับมือตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข และรฐับาล  

รวมท้ังสื่อสารความห่วงใยจากผู้บริหาร 

 

 
 

จัดทำแผนฉุกเฉิน 
(Business Continuity Plan) 

 

 
 

ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลย ี
เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด 

การดำเนินงานเพ่ือช่วยเหลือพนักงาน 

 

ไม่มีนโยบายลดค่าจา้ง 
และปรบัลดเงินเดือนพนักงาน 

 

มาตรการการปฏบิัติงานจากที่บา้น 
(Work From Home) 

 

จัดตั้งสำนักงานย่อย (Split Location) 
เพื่อกระจายพื้นที่ปฏบิัติงาน 

 

จัดทำประกันภัย Covid-19 
ให้กับพนักงาน 

 

มาตรการป้องกันเฉพาะ 
สำหรับพนักงานกลุ่มเสี่ยง 

จัดบริการเพื่อความปลอดภัยพนักงาน 
เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิ, จุดบริการเจลแอลกฮอล์, แจกหน้ากากผ้า
ให้กับพนักงาน, ฉากก้ันระหว่างโต๊ะทำงาน และการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ
สำนักงาน เป็นต้น 
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การดำเนินงานเพ่ือช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 
     บริษัทสื ่อสารแนวทางการดูแลลูกค้า
จาก COVID-19 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการ
ซื้อสินค้า การรับสินค้า และการใช้บริการ
ต่าง ๆ จะปลอดภัยจาก COVID-19 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
เพิ่มช่องทางการสื่อสาร  

โดยใช้ระบบการถ่ายทอดสด 
(Live Stream) 

      

     
 

• รณรงค์ให้สวมหนา้กาก 

• ตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนเข้ารว่มประชุม  

• เว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
Distancing)  

• จัดหาเวชภณัฑ์ เช่น หน้ากากอนามยั  
เจลแอลกอฮอล์ เพื่อดูแลสขุอนามัย
ตลอดการประชุม 

• จัดหน่วยพยาบาล  และรถพยาบาลกรณี
ฉุกเฉิน เพื่อให้เกดิความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น   

 

     จัดทำโครงการ “กันกุลปันน้ำใจให้ชุมชน” โดยสนับสนุน
สิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 

      

 
 
     จัดทำโครงการบริจาค หน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์และบริจาค ทุนสำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ
รักษาพยาบาล ผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิทางการแพทย์
ต่าง ๆ 

แนวทางการจัดการอื่นๆเพ่ือป้องกันความเสี่ยง ให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

     การต ิ ดต ั ้ งซอฟต ์ แวร ์  VPN 
( Virtual Private Network)  ใ ห้
พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ 

 

ระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) 

สำหรับภายในและภายนอกองคก์ร 

 

 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร 
ในรูปแบบดิจิทัล (E-Document) 

ลดการสัมผัสและทำงานได้จากทุกที่ 

 

 

หนังสือ Sustainable Development Showcase ประจำปี 2563  

“แนวทางการจัดการภาวะวิกฤต COVID-19” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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We care People 
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ 

การดำเนินงานด้านแรงงาน 

ในทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที ่ผ ่านมา แนวทางที ่กำหนดไว้ในกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ 

จรรยาบรรณบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิ

มนุษยชนรวมอยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนดังนี ้

 

การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

     การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

 

ส่งเสริมความเท่าเทียม 

     ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนักงานทุกคนมีสิทธิที่จะ

เติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่

เหมาะสมและแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบ KPIs 

ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ โดยให้โอกาสในการอบรม/พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน    

 

เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 

     การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง เสรีภาพในการนับถือศาสนาความเชื่อ และขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง 

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

     บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต่ำ 

เช่น การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) รวมทั้งต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ 

ทั้งทางวาจา กิริยา และการกระทำ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน    

 

สื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน และ/หรือร้อง

ทุกข์ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับ

ทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส 

 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

และความเป็นมืออาชีพ 

     ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ 

นโยบาย 

สิทธิมนุษยชน 
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แนวทางดังกล่าวนี้ ได้ยึดถือและเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ได้

กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และมอบหมายให้สายงาน

สำนักกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น  

พนักงาน หุ้นส่วน คู่คา้ ลูกค้า ชุมชน และสังคม นำมาซึ่งช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 

และสำหรับการจ้างแรงงานผู้พิการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประจำที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการกับกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสำรวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจำนวน

การจ้างงานผู้พิการให้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อให้พนักงานทั้งสองกลุ่มมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและ

ครอบครัว และอยู่ในสังคมอย่างสมดุลทัดเทียมบุคคลทั่วไป   

 

 

 

 

 

 

ช่องทางร้องเรียน และ/หรือร้องทุกข์  

โทรศัพท์  02 242 5872   

โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสนิคา้ 
ใบตรวจรับสนิค้า และใบกำกับภาษี 

เว็บไซต์ : www.gunkul.com 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ : ir@gunkul.com 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ผ่านกล่องรับความคิดเห็น 

สำหรับพนักงาน 

อื่นๆ เช่น 

กิจกรรมผู้บรหิารพบพนักงาน, Morning Talk,  
การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
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สรุปการดำเนินงานประจำป ี2563 

อัตรากำลังพล 

 

 การจ้างงานผู้พิการ 

 
การจ้างงานผู้สูงอายุ 

 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ความผูกพันธ์พนักงานต่อองค์กร 

 

 

อัตราการเลื่อนตำแหน่ง 
ด้วยโครงการพิเศษ 
(ไม่รวมการเลื่อนขั้นตามอายุงาน) 

 
 

อัตราการลาออก 
 

 
 
อัตราย้อนหลัง 

2561 
2.28 

2562 
2.23 

   

คัดเลือกและแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสวัสดิการประจำป ี

 
 

การดูแลและรักษาพนักงาน 

 

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี  

สวัสดิการใหมป่ระจำป ี
ค่าทันตกรรม (เพิ่มเติม) 

  

ทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 
ทั้งสิ้น 61 ทุน 
 

 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

จำนวนหลักสูตร 

 
จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 

 

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแยกตามระดับพนักงาน 

 
                                * การพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำปี 2563 จึงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
                                * ปรับกระบวนการบางหลักสูตรแบบออนไลน์ 

การดำเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

จำนวนวันปลอดอุบัติเหตุ 

ต่อเนื่องสูงสุด 

 

จำนวนอุบัติเหต ุ

ถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน 

 

จำนวนพนักงานใหม่ท่ีเข้ารับการปฐมนิเทศ 

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 

5 7 6 6

23

0

10

20

30

ระดับปฏิบัติการ ระดับต้น-กลาง

ระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย

ระดับผู้บริหารระดับสูง

จำนวน (คน) 

964 

ร้อยละ 

87  

จำนวน (คน) 

7  

จำนวน (คน) 

21  

1,000 
บาท/คน/ปี 

จำนวน (กรณี) 

0  

ร้อยละ 

100  

มูลค่ารวม (บาท) 

269,500 

จำนวน (หลักสูตร) 

135  

จำนวน (ชั่วโมง) 

13.23  

 

 

จำนวน (วัน) 

2,134 

ร้อยละ 

1.39  

2563 

2562 

2561 

15 ท่าน 

15 ท่าน 

16 ท่าน 
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การช่วยเหลือด้านแรงงานและการสร้างเครือข่าย 

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ผ่านมาได้

ย ึดถือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ 

กฎหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณของบริษัทฯ      

ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

โดยบริษัทฯ ได้นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดย

มีการดำเนินการทั้งภายในและภายนอกเพื่อช่วยเหลือด้านแรงงาน 

 

การดำเนินงานภายใน 

คณะกรรมการสวัสดิการ 

เพื่อเป็นตัวแทนพนักงานดำเนินการตรวจตรา ควบคุม 

ดูแล จัดสรรเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน 

 

บทบาทหน้าที ่
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
2. ให้คําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัด
สวัสดิการสําหรับลูกจ้าง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 
4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์
สําหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

 

 

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พนักงาน 

นายจ้าง 

คณะกรรมการ 

สวัสดิการแรงงาน 

ประกาศรับสมคัร 

จัดการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

สวัสดิการประจำปี 

 

 

การช่วยเหลือ
ด้านแรงงาน

การ
ด าเนินงาน

ภายใน

การด าเนินงาน
ภายนอก
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การดำเนินงานภายนอก 

ความร่วมมือ 

ลำดับ รายการ หน่วยงาน 

1  

 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้มีการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มที่ 1 CSR-DIW 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

ความภาคภูมิใจ 

ลำดับ รายการ หน่วยงาน 
1  

 
 

ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมครบถ้วนตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 

กระทรวงแรงงาน 

 

โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริการและช่วยเหลือด้าน
แรงงาน ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
และสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การนำไปปรับใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงส่งเสริมให้พนักงานสามารถรักษาสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต
และการทำงาน นอกจากน้ียังมุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการปรับปรงุระบบงาน 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
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สร้างโอกาสทางอาชีพ 

ผ่านโครงการการฝึกงาน 

     บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนและสร้าง

โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา โดยการ

สนับสนุนให้เกิด ประสบการณ์การเรียนรู ้ในการ

ทํางานจริง พร้อมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็น

พื้นฐานสําคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน  

 

     ด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาโดยการตกลง

ทําสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (MOU) ในปี 2560 

เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบุคลากรที่มี

คุณภาพสู่สังคม 

 

สรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563 

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม  2563 

นอกจากเปิดโอกาสทางการศึกษาแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ โดยการ

จ้างงานนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถและมีศักยภาพตรงตามความต้องการของสายงานต่างๆหลังจากท่ีจบการศึกษาออก

จากรั้วมหาวิทยาลัย 

จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 
โครงการทั่วไปและสหกิจศึกษา 
ข้อมูลย้อนหลงั 2561-2563 

จำนวนนักศึกษาฝึกงาน 
ที่ได้รับโอกาสถูกจ้างงานต่อ               
ข้อมูลย้อนหลงั 2561-2563 

ฝ่าย จำนวน (คน) สถาบัน 

โครงการฝึกงานทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 11 คน 

ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 1 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี 

ฝ่ายขายภูมภิาค 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 1 วิทยาลยัเทคนิคพิษณุโลก 

1 วิทยาลยัเทคนิคการอาชีพเขายอ้ย 

ฝ่ายโรงไฟฟ้า 2 วิทยาลยัการอาชีพชนแดน 

  3 วิทยาลยัการอาชีพวิเชียรบุร ี
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการสหกิจศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 11 คน 

ฝ่ายวิศวกรรม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ TPM 1 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน (Wind) 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ฝ่ายบัญช ี 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

ฝ่ายทรัพย์สิน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3 คน 32 คน 
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การดูแลและรักษาพนักงาน 

จำนวนพนกังาน 

บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 964 คน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม  2563 แบ่งตามประเภท ตามระดับพนกังาน ดังนี้ 

จำนวนพนักงาน 
จำนวนพนักงานแต่ละป ี

2561 2562 2563 

จำนวนพนักงานทั้งหมด 796  844 964 

พนักงานรายเดือน 667  716 854 

พนักงานรายวัน 129  128 110 

จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน 

พนักงานประจำ 663  718 791 

พนักงานสัญญาจา้ง 133  126 173 

จำนวนพนักงานแยกตามเพศ 

ชาย 509  538 603 

หญิง 287  306 361 

จำนวนพนักงานแยกตามการจ้างงานอ่ืนๆ 

ผู้พิการ 2 2 7 

ผู้สูงอาย ุ 21 19 21 

จำนวนพนักงานแยกตามระดบัพนักงาน 

ผู้บริหารระดับสูง 28  34 38 

ผู้จัดการฝ่าย 57  60 65 

หัวหน้าแผนก/หวัหนา้หน่วย 97  88 114 

พนักงานระดับต้น-กลาง 376  421 476 

พนักงานระดับปฏิบัติการ 238  241 271 

 % อัตราการลาออกของพนักงาน 

  2.28% 2.23% 1.39% 

 

การสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านสวัสดิการ 

 

Gunkul สร ้ า งความผ ูกพ ันก ับพน ักงานผ ่ าน 

“วัฒนธรรมองค์กร GROWTH together” โดยองค์กรมีความ

เชื่อมั่นว่า พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กร ที่เกิดจาก

การเรียนรู ้ซึ ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็น   

ธรรมเนียมปฏิบัติในเปรียบเสมือนการวางรากฐานวัฒนธรรม

การทำงานภายในองค์กร ที ่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลง

พัฒนา ขยายโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านธรุกิจ

พลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสู่ปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง    

สวัสดิการ
เพิ่มเติม

สวัสดิการ
พื้นฐาน

ค่าตอบแทน
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ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐาน

พลังขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกันกับแนวทางธุรกิจ 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ ผลงานและพัฒนาตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างความ

ผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร ผ่านสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงาน ดังนี้ 

สวัสดิการและกิจกรรมสรา้งความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน 

สวัสดิการทีเ่ป็นเงินและ 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน 

• การจ่ายโบนัส และปรับเงินประจำปี 

ประเม ินตามผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 

ทักษะความสามารถ และเวลาการ

มาทำงานของพนักงาน  

• ประกันอุบัติเหตุหมู ่ และประกันการเดินทาง กรณี

เดินทางต่างประเทศ 

• ประกันภัย Covid-19  

• ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 

• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน 

 

• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู ้ป ่วยนอก และ   

ผู้ป่วยใน 

• เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน  

• เ ง ินช ่ วย เหล ือกรณ ีประสบ        

ภัยพิบัติ 

• เครื่องแบบพนักงาน 

 

• จัดตั้งสำนักงานย่อย Split Location  และ Work from 

Home เพ ื ่อแบ่งกำลังคน และเว ้นระยะห่างในการ

ปฏ ิบ ัต ิงาน เพ ื ่อป ้องก ันและลดความเส ี ่ยงในการ

แพร่กระจาย Covid-19 

• จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ให้กับพนักงาน เช่น 

หน้ากากผ้า เครื ่องตรวจวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ทำความ

สะอาด สบู่เหลว เจลแอกอฮอล์ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคสถานที่

ทำงาน และฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงาน เพื่อป้องกันการ

แพร่ระบาด Covid-19  

• เ ง ินช ่ วยเหล ือฌาปนก ิจศพ   

บ ิดา  มารดา  และบ ุตรของ

พนักงาน 

• เวลาการทำงานที ่ย ืดหยุ่ น และ 

ส ถ า น ที่ ท ำ ง า น ที่ ส ะ ด ว ก แ ล ะ

ปลอดภัย เช่น  Work from Home 

• กิจกรรม Morning Talk – JSA : Job Safety Analyst  

การวิเคราะห์งานก่อนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตาม

หลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

 

• เพิ่มวันลาพักผ่อน ตามอายุงาน •   การตรวจสุขภาพประจำปี   

• การส่งเสริมสุขภาพ ปอ้งกันโรค ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 38 สังกัดสำนักงานอนามัย

กรุงเทพมหานคร โดยทีมแพทย์และพยาบาลให้คำปรึกษาแนะนำ และให้องค์ความรู้กับพนักงาน 

เช่น ประเมินภาวะโรคอ้วน ตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ ตรวจมะเร็งเต้านม  การฝึก

ช่วยเหลือผู้ปว่ย แบบ CPR ที่ถูกตอ้งอยา่งต่อเนื่อง กรณีพบเจอสถานการณ์คับขัน และมีโอกาส

ได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทุกชีวิตจะได้ปลอดภัย เป็นต้น  

ด้านจิตใจและการมสี่วนร่วม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ี กิจกรรมจิตอาสา 

• ก ิจกรรมว ัน เก ิดพน ักงาน การ

รับประทานอาหารร่วมกัน การมอบ

• การทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ   

• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

- ล้างห้องน้ำ และกวาดลานวัด 

นโยบายค่าตอบแทน 

และผลประโยชน์ 
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ของขวัญวันเกิด และ/หรือการถวาย

สังฆทาน และการฟังธรรมเทศนา 

ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

ของบริษัทฯ 

-  เ ก ็ บขยะบร ิ เ วณรอบ  ๆ  

บริษัทฯ และชุมชน 

• กิจกรรม 5ส และ QCC เพื ่อสร้าง

การม ี ส ่ วนรวมในการพ ัฒนา /

ปร ั บปร ุ ง ว ิ ธ ี ก า รทำ งาน  และ

สภาพแวดล้อม 

• รดน ้ำขอพรจากผ ู ้บร ิหารในเทศกาลว ันสงกรานต์  

“มหาสงกรานต์บ้านกันกุล” 

•  ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

- การติดดั้งแผงโซล่าร์เซลล์ 

- การเปลี ่ยนและติดหลอดไฟ       

ส่องสว่าง LED 

• กิจกรรมจัดเลี้ยงพนักงานทั้งองค์กร  

เนื่องจากพนักงานทุกฝ่ายงานมสี่วน

ในการสนับสนุนให้ยอดขายได้ตาม

เป้าหมายรายไตรมาส   

• ขอคำอวยพร ผ่านส้มมงคลตามประเพณีจ ีนในช่วง

เทศกาลตรุษจีน 

• การแจกซองมงคล “อั่งเปา”  ให้กับพนักงาน  

  

 • กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลประจำปีบริษัทฯ      

• กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมชม หรือการประชุมผ่าน Google Meet หรือ Zoom โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และไซค์งานก่อสร้าง  

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ร่วมประชุมพูดคุยกับทุกกลุ่มพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งที่ร้องขอ การพัฒนา และดูแลความเป็นอยู่

พนักงาน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับรู ้ถึงความคาดหวังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดความผูกพันร่วมกันของพนักงานมากกว่า            

ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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และมีกระบวนการเชื่อมโยงการจ่ายค่าตอบแทนกับทักษะความสามารถและการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์      

พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ดังนี ้

วิสัยทัศน์

(Vision)

พันธกิจ

(Mission)

แผนธุรกิจ

(Business Plan)

แผนฝ่ายงาน

(Department Plan)

วัตถุประสงค์ 
(Objective) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

Key Performance 
Indicators (KPIs) 

(Department Function) 

KPIs 
(Project) 

Salary Structure 

Skills Level 

Career Path 

Development Plan 

Key Performance 
Indicator (KPIs) 

Competency Attendance 

 Evaluation 
Pay for Performance 

HR
 P

ro
ce

ss
 



ร า ย ง า น ค ว า ม ยั่ ง ยื น  ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 3  | 262 

 

 

สร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมเพ่ิมผลผลิต 

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการ

เรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานของพนักงานให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รักและหวงแหน มีความผูกพัน

กับองค์กร ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและคุณภาพ และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมี

ระบบ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักปรับปรุงตนเอง 

2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และ

หาสาเหตุแห่งปัญหา เพื่อแก้ไขปรับปรุง และวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ 

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือมอบเกียรติบัตรยกย่องให้กับพนักงานที่ร่วมกจิกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 

4. เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดตี่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้วัตถุประสงค์และ

ความคาดหวังขององค์กรสัมฤทธ์ิผลผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้ 

 

กิจกรรม 5ส   

 

สะสาง (Sort) 

 

สะดวก (Set in order) 

 

สะอาด (Shine) 

 

สุขลักษณะ (Standardize) 

 

สร้างนิสัย (Sustain) 

 

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเอง ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 

และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเองทำให้บริษัทฯ มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของพนักงาน ทำให้

สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย และมีการจัดการแยกขยะอย่าง

เหมาะสม สร้างความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจกรรม เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม  

นอกจากนั้นแล้วยังสร้างแรงจูงใจ มอบค่าตอบแทนและเกียรติบัตรยกย่องให้กับฝ่ ายงานที่มีคะแนนจากการตรวจ

ประเมินพ้ืนท่ี 5ส ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัย “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ  และ

สร้างนิสัย” ให้กับพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และพนักงานจิตอาสาในการทำความดี  
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การส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 

 บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและส่งเสริมบุคลากร

ภายในให้ได้รับการปรับเลื ่อนตำแหน่งงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และธำรงรักษา

บุคลากรให้รับรู้ถึงความมั่นคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู่ตำแหน่ง

งานที่สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติครบ

ตามตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งงาน พนักงานจะ

ได้รับการนำเสนอช่ือเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งงาน โดยมีเกณฑ์การคัดเลอืกที่เป็นธรรม และกลั่นกรองโดยผู้บริหารระดับสงูแต่ละ

สายงานเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร และกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร          

HR Committee โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 

• พิจารณาคุณสมบัตบิุคลากรที่ได้รบัการเสนอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ 

กฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งงาน 

• พิจารณาปญัหา อุปสรรค และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบคุคลขององค์กร 

• อนุมัติแนวนโยบายและวิธีแก้ไขปญัหาภายในขอบเขตอำนาจ และความรับผดิชอบท่ีบริษัทฯ มอบหมาย 

• เสนอแนะวิธีการแก้ปญัหา หรือแนวทางพัฒนาบุคลากร หรือหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับนโยบายบริษัทต่อบรษิัท 

• คณะกรรมการบรหิารงานบุคลากรพิจารณาแต่งตั้งจากผู้บริหารระดบัสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

และธุรการ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยไดร้ับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร  

สถิติจำนวนพนักงานที่ได้รับการปรบัเลื่อนตำแหน่ง 

ระดับพนักงานที่มีการปรบัเลื่อนตำแหน่ง 
จำนวนพนักงานที่ได้รับปรบัเลื่อนตำแหน่ง 

2561 2562 2563 

• ระดับผู้บริหาร   1 6 2 

• ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 9 5 3 

• ระดับหัวหนา้แผนก/หน่วย   5 4 11 

รวมจำนวนพนักงานที่ได้รับการปรบัเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี 15 15 16 
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ระดับผู้บริหาร  ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย

ระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย  รวมจํานวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลือ่นตําแหน่ง

นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง 

และการบริหารคนเก่ง 
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือ จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะนำพา

องค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและ

เคารพสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาศักยภาพ

ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และจัดระบบการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจน

ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน โดยมุ่งหวังสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่ง ทีมงานดี และองค์กรเป็นเลิศ 

โดยมุ่งเน้นและเสริมสร้างคุณลักษณะ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง โดยมีความมุ่งหวัง ดังนี ้

• สร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความมุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเช่ือมโยง

พฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร “องค์กรเติบโต พนักงานเติบโต” ( “G” We GROWTH 

Together) การร่วมสร้างพฤติกรรมวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนั้น เปรียบเสมือนการวางรากฐานขององคก์ร

ให้มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีส่วนร่วมสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” สร้าง

ความเป็นหนึ่งเดียว 

• พัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเติบโตขององค์กร โดยจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 

( Individual Development Plan) และแผนฝึกอบรมและ

พัฒนาประจำปี (Training Plan)  

รวมไปถึงการบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge 

Management) ผ่านกระบวนการ 

1. การแบ่งปันองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) 

2. การสร้างเครือข่ายความรู้ (Knowledge Network) 

3. การสร้างเครื ่องมือหาความรู้ (Knowledge Search 

Engine) หรือในหลายองค์กรสร้างเป็น KM Center 

• จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานใน

องค์กร (Career Paths) 

• จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญขององค์กร ผ่าน

นโยบายการปรับเลื่อนตำแหน่งงาน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเจริญโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้าง

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) 
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ผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีตามความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ โดยเป็น

ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางแผนกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะรวมพลังผลักดันให้ บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  และเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร ผ่านกระบวนการฝึกอบรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 

Training Need Survey 

 

On the Job Training 

 

Off the Job Training 

 

Knowledge Sharing 

 

1. Training Need Survey กำหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการรายบุคคลตามความ

เหมาะสมในแตล่ะตำแหน่งงาน 

2. On the Job Training กำหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าท่ีของหน่วยงาน และกำหนด

กระบวนการวดัผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ ปฏิบัติ 

3. Off the Job Training การอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารบัการอบรมพิเศษ Special Training หรือ

การใช้สถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา 

4. Knowledge Sharing การถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร เพื่อส่งเสรมิพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ

การนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency และคุณลักษณะ

ของพนักงานตามตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อ

เสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิต

ประจำวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่าง ๆ โดยมีจำนวนช่ัวโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงาน ดังนี้ 

ระดับพนักงาน 
เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงอบรม/พนักงานแตล่ะระดับ 

2561 2562 2563 

1.พนักงานระดับปฏิบัตกิาร 10 9 5 

2.พนักงานระดับต้น-กลาง 16 14 7 

3.พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย 28 26 6 

4.พนักงานระดับผู้ช่วยผูจ้ัดการ และผู้จดัการฝ่าย 35 36 6 

5.พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง 37 36 23 

* การพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำป ี2563 จึงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

* ปรับกระบวนการบางหลกัสูตรแบบออนไลน์ 
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เพื ่อให้พนักงานเป็น “คนแก่ง คนดี” บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยใช้

งบประมาณ 3.15 ล้านบาท หลักสูตรการฝึกอบรม 135 หลักสูตร และเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมให้กับพนักงานเท่ากับ 

13.23 ช่ัวโมงต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้ 

* การพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำป ี2563 จึงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

* ปรับกระบวนการบางหลกัสูตรแบบออนไลน์ 

ซึ่งนอกจากหลักสูตรการฝึกอบรบแล้วบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรที่เริ่มงานใหม่ โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน

เติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยใส่ใจดูแลตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ (On Boarding 

Program) ให้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรโดยสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจระบบการทำงาน 

วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักเกณฑ์นโยบายต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไป

อย่างสมดุลระหว่างพนักงาน กับองค์กรให้มีความเข้าใจ และประสานการทำงานกันอย่างสมดุลและเป็นทีม และนอกจากการ

พัฒนาฝึกอบรมเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์กรยังมีหลักสูตร “การวางแผนลงทุนเพื่อประโยชน์ทางภาษี และการออมเงินเพื่อใช้

ในวัยเกษียณ” เพื่อให้พนักงานมีสมดุลชีวิตที่ดีก่อนวัยเกษียณ เพื่อรองรับพนักงานที่กำลังจะพ้นสภาพการทำงาน เป็นการ

เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณ

เป็นไปอย่างมีดุลยภาพ 

 

รายละเอียด 2561 2562 2563 

งบประมาณการฝึกอบรม  (ลา้นบาท) 4.95 3.85 3.15 

จำนวนหลักสตูร 186 168 135 

จำนวนพนักงานท่ีเข้าอบรม 2,087 2,231 1,022 

จำนวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ย/คน 17.18 16.57 13.23 

On Boarding Program 

(1 Year) 

High-Performing Teams 

• Mentor System 

• Evaluation System 

• Key Performance Indicator 

• Training 

• Follow up 
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รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ในปี 2563 

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563  แยกตามระดับพนักงาน 

ข้อมูลบันทึกหลักสตูรการฝึกอบรม ปี 2562 - ป ี2563 

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

( Core Competencies ) 

หลักสูตรการบริหาร หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/ความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารระดบัสูง - นโยบาย เปา้หมายคุณภาพ และเอกสาร

ในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 

- ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

- Leadership and Coaching Skills 

- Driving Effective Culture 

- Corporate Culture 

- Negotiate Like PRO การเจรจา

ต่อรองแบบมืออาชีพ 

- Leadership Succession Program 

รุ่นที่ 10 

- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง เพื่อ

เตรียมรับ Thailand 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

- The 9 Essential Skills for People 
Management  

- CFO's Orientation Course for New 
IPOs รุ่นที่ 4 

- หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)    
รุ่นที่ 8 

- Smart Supervisor Program for 
Industrial 4.0 

- Leadership Hack (Online Conference) 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนกับริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 18 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนกับริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 19 

- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดบัสูง

ด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร 8) 

- ความแตกต่างที่สรรพากรมักตรวจสอบระหว่าง ภ.ง.ด.
50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตร ี

- มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9, 13, 15, 16 
และกรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน (ใหม่) 

- นิติกรรมและสัญญาเบื้องต้น สำหรับใช้ในการทำงาน
และชีวิตประจำวัน 

- โครงการ TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รุ่นที่ 3 

- Smart Building Data Analytic 

- Cases สำคัญที่เจ้าพนักงานประเมินภาษีมักตรวจสอบ 
พร้อมการให้ปากคำ (ต.6) 

- การบูรการพลังงานทดแทนร่วมกับการกักเก็บพลังงาน 

- Machine Learning 

- Thailand HR Day 2020 (Physical) 

- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 

- Hangouts Meet (การประชุมแบบออนไลน์) 

- Design Thinking for Business Innovation 

- Storytelling for Business Innovation 

- ทิศทางพลังงานประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด  

- Everlasting Battery Everlasting Battery แบตเตอรี่ : 
ปฏิวัติพลังงานอนาคต” 
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- 2020 Shell Forum “Energy Transition: COVID-19 
and Beyond” 

- รูปแบบธุรกจิและการดำเนินการด้าน Microgrid และ 
Prosumer 

- รูปแบบธุรกจิและการดำเนินการ ด้านระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage System) 

- REDeFiNE TOMORROW - Global DeFi & 

Blockchain Virtual Summit 

ผู้จัดการฝ่าย - ISO 14001 : 2015 Introduction & 

Requirement + Internal Audit 

- นโยบาย เปา้หมายคุณภาพ และเอกสาร

ในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 

- ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

- Mentoring and Feedback 

Technique 

- Leadership and Coaching Skills 

- Driving Effective Culture 

- Corporate Culture 

- Negotiate Like PRO การเจรจา

ต่อรองแบบมืออาชีพ 

- FROM ME TO WE Change 

Mindset to Transform Results 

- Performance Appraisal 2019 

- การบริหารโครงการกอ่สร้างอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลีย่นแปลงองค์กร 

- ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

- ตามทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้

สัญญาที่ทำกับลกูค้า ร่าง TERS16 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย พร้อม Update กฎหมายภาษีอากร 

ปี 2562 

- Business Presentation Workshop 

- การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์

- พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟา้เบื้องต้น 

- ความปลอดภยัในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับ

ลูกจ้างปฏิบัติงานเกีย่วกับไฟฟา้ 
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- Self Leadership หนทางสู่การเป็น

ตัวท็อปทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว 

- ความปลอดภยัในการทำงานติดต้ังโซลาร์เซลล์ Safe 

Working At Heights 

- ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับปั้นจั่น    

ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ 

- วิธีการทดสอบ และการใช้เครื่องมือทดสอบ 

- การใช้เทคโนโลยี Google Suite (Google Calendar, 

Slide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

- การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance 

Products Quality Planning - APQP) 

- ความไม่แน่นอนของการวัด Uncertainty of 

Measurement 

- กระบวนการตรวจรับชิ้นสว่นการผลิต Production-

Part Approval Process (PPAP) 

- การฝึกซ้อมอพยพหนีเพลิง ดับเพลิง สารเคมีรั่วไหล   

- นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- ภาษธีุรกิจกอ่สร้าง 

- สัมมนาเชิงวิชาการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน 

ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

- ระบบสะสมพลังงาน เทคโนโลย ีการออกแบบ ควบคุม 

และประยกุต์ใช้งาน 

- ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี หลักบัญชภีาษีอากรความ

เหมือนที่แตกต่าง 

- ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร 

ประจำป ี2561 รุ่นที่ 47 
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- โครงการตรวจสอบภายใน เพือ่เตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในรับอนญุาตสากล (Pre-CIA) รุ่นที ่27 

- การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ 

- ADVANCED EXECUTIVE SECRETARY & OFFICE 

MANAGER 

- Update กฎหมายภาษีอากร 2562 พรอ้มประเด็นการ

ตรวจสอบภาษียอ้นหลัง 

- เชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas 

nGen & Gen รุ่นที่ 13 

- VIETNAM-GUIDE TO INVESTMENT AND DOING 

BUSINESS 

- Digital HR Forum 2019 

- ที่ปรึกษาภาษีอาการ ภาค 1 วา่ด้วยกฎหมายสรรพากร 

- TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 

- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี รุ่นที่ 2/62 

- การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับลีนในกระบวนการ

ผลิต 

- Branding Cord Value to HR Revolution 

- สัมมนาข้อมูลนโยบายด้านโซลาร์เซลล์ 

- Disrupting Your Employee Experience Strategy 

- การวัดและปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

(OEE Real Time Monitoring and Improvement 

Program) 

- การประชาพิจารณ์หวัข้อ ข้อแนะนำการประเมินค่า

ความไม่แน่นอนของการวัด 

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวข้อง

กับ CCTV 
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หัวหน้าหน่วย / หัวหน้า

แผนก 
- ISO 14001: 2015 Introduction & 

Requirement + Internal Audit 

- นโยบาย เปา้หมายคุณภาพ และเอกสาร

ในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 

- ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 

- ก้าวสู่ความสำเร็จในการลดต้นทุนด้วย 

QCC รุ่นที ่1/62 

- Mentoring and Feedback 

Technique 

- Leadership and Coaching Skills 

- Driving Effective Culture 

- Corporate Culture 

- How to be Rich คิดนอกกรอบ 

- Performance Appraisal 2019 

- การบริหารโครงการกอ่สร้างอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

- Disrupting Your Employee Experience 

Strategy 

- ตามทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้

สัญญาที่ทำกับลกูค้า ร่าง TERS16 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย พร้อม Update กฎหมายภาษีอากร   

ปี 2562 

- Advance Payment 

- Business Presentation Workshop 

- การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์

- ThaiWPS Office 

- SketchUp 3D Design & PVsyst 

- การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธแีละปลอดภัย 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทำงาน ระดับหัวหนา้

งาน 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทำงานระดับเทคนิค 

- ความปลอดภยัในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับ

ลูกจ้างปฏิบัติงานเกีย่วกับไฟฟา้ 

- ความปลอดภยัในการทำงานติดต้ังโซล่าร์เซลล์         

Safe Working At Heights 

- ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับปั้นจั่น    

ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส ์

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ 

- วิธีการทดสอบ และการใช้เครื่องมือทดสอบ 

- การใช้เทคโนโลยี Google Suite (Google Calendar, 

Slide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
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- การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance 

Products Quality Planning - APQP) 

- ความไม่แน่นอนของการวัด Uncertainty of 

Measurement 

- กระบวนการตรวจรับชิ้นสว่นการผลิต Production-

Part Approval Process (PPAP) 

- การฝึกซ้อมอพยพหนีเพลิง ดับเพลิง สารเคมีรั่วไหล   

- นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ  

POKA YOKE รุ่นที5่ 

- การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ควบคุมงาน 

- การอบรมรับรองการเป็นผู้นำในงานด้านความปลอดภยั 

สำหรับงานก่อสร้างและติดต้ังเครื่องจักร 

- สถานีไฟฟ้าแรงสูง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ

การทดสอบ และการนำเข้าใช้งาน 

- Protective Relaying 1 (รุ่นที่ 8) 

- การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ติดตั้ง และ

บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคาอาคาร 

- Analytical thinking for professional internal 

Auditor 

- สัมมนาเชิงวิชาการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน 

ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

- Train the Trainers: Happy Money, Happy 

Retirement 

- การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ 
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- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะ

นำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 

- 1689 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 

- การประเมินผลประโยชนพ์นักงานตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที่ 19 

- Transformation สมอ.4.0 

- การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์สำหรับ

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

- โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้าน

แรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงาน

ไทย 2562 

- การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับลีนในกระบวนการ

ผลิต 

- โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจา้ง สถาน

ประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย 

- Thailand HR 

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวข้อง

กับ CCTV 

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถาน

ประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 

พนักงาน - ISO 14001 : 2015 Introduction & 

Requirement + Internal Audit 

- นโยบาย เปา้หมายคุณภาพ และเอกสาร

ในระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 

- ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน 

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 

- Mentoring and Feedback 

Technique 

- Driving Effective Culture 

- Corporate Culture 

- How to be Rich คิดนอกกรอบ 

- การบริหารโครงการกอ่สร้างอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- Disrupting Your Employee Experience 

Strategy 

- ตามทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้

สัญญาที่ทำกับลกูค้าร่าง TERS16 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย พร้อม Update กฎหมายภาษีอากร  

ปี 2562 

- Advance Payment 

- Business Presentation Workshop 
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- ก้าวสู่ความสำเร็จในการลดต้นทุนด้วย 

QCC รุ่นที ่1/62 

- การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์

- ThaiWPS Office 

- SketchUp 3D Design & Pvsyst 

- พื้นฐานการออกแบบระบบไฟฟา้เบื้องต้น 

- การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธแีละปลอดภัย 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทำงาน ระดับหัวหนา้

งาน 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการทำงานระดับเทคนิค 

- ความปลอดภยัในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับ

ลูกจ้างปฏิบัติงานเกีย่วกับไฟฟา้ 

- ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับปั้นจั่น   

ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส ์

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ 

- วิธีการทดสอบ และการใช้เครื่องมือทดสอบ 

- การใช้เทคโนโลยี Google Suite (Google Calendar, 

Slide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

- การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance 

Products Quality Planning - APQP) 

- ความไม่แน่นอนของการวัด Uncertainty of 

Measurement 

- กระบวนการตรวจรับชิ้นสว่นการผลิต Production-

Part Approval Process (PPAP) 

- การใช้โปรแกรม SOLID WORKS ซอฟแวร์เขียนแบบ     

3 มิติ ขั้นพื้นฐาน 
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- การฝึกซ้อมอพยพหนีเพลิง ดับเพลิง สารเคมีรั่วไหล   

- นวัตกรรมใหม่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ  

POKA YOKE รุ่นที5่ 

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

- เตรียมความพร้อมและพัฒนาผลคะแนนการประเมิน

ความยั่งยืน 

- การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

- การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ควบคุมงาน 

- การอบรมรับรองการเป็นผู้นำในงานด้านความปลอดภยั 

สำหรับงานก่อสร้างและติดต้ังเครื่องจักร 

- สถานีไฟฟ้าแรงสูง ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ

การทดสอบและการนำเขา้ใช้งาน 

- การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ติดตั้ง และ

บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคาอาคาร 

- เทคนิคการจัดทำกระดาษทำการ วธิีการตรวจสอบ

ภาคสนาม 

- สัมมนาเชิงวิชาการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน 

ประเภทบ้านอยู่อาศัย 

- ระบบสะสมพลังงาน เทคโนโลย ีการออกแบบ ควบคุม 

และประยกุตใช้งาน 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดี              

(Best Practice) ของคู่ค้ารัฐวิสาหกิจ  

- การป้องกันระบบไฟฟ้า : ทฤษฏี และกรณีศึกษา 

- การติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ 
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- บันไดสู่การเป็นกิจการวิถยีั่งยืน 

- อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กกัเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า

กับทางออกของปัญหาพลังงานไทย 

- Business Plus HRM NEW VERSION 7.1 

- อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กกัเก็บพลังงานในโครงข่ายไฟฟ้า

กับทางออกของปัญหาพลังงานไทย 

- Business Plus HRM NEW VERSION 7.1 

- Raising the bar for Sustainability Reporting by 

Deloitte 

- State of the Corporate Sustainability: Sector 

Perspective from 100 Reporting Organizations 

- Sustainability Reporting Workshop: GRI 

Standards 

- Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562 

- กฎหมายแรงงาน "ทา่นถามเราตอบ" 

- Essential ASP.NET Core MVC รุ่นที่ 15 

- นายจา้งมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.2560 

ต้องทำอย่างไร 

- สัมมนาพัฒนาเครือข่าวศูนย์ความร่วมมอืด้านพลังงาน

ระหว่างประเทศ 

- ความปลอดภยัในการปฏิบัติงานกบัไฟฟา้แรงดันต่ำ 

- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

- ประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติวา่ด้วยธุรกิจกับ     

สิทธิมนุษยชน ระยะที ่1 

- โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิม         

พระเกียรต ิ

- Transformation สมอ.4.0 
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- สัมมนาวิชาการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั

แห่งชาติ ครั้งที่ 23 

- Solidworks Simulation Professional ซอฟแวร์        

3 มิติ สาหรับงานวิเคราะห์ขั้นสูง 

- Solidworks Flow Simulation 

- การประชาพิจารณ์หวัข้อ ข้อแนะนำการประเมินค่า

ความไม่แน่นอนของการวัด 

- การใช้โปรแกรมเขยีนแบบ SOLID PLANT 

- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวข้อง

กับ CCTV 

พนักงานระดับปฏิบตัิการ - ก้าวสู่ความสำเร็จในการลดต้นทุนด้วย 

QCC รุ่นที ่1/62 

- Corporate Culture  - การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคโรงไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์

- ThaiWPS Office 

- การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธแีละปลอดภัย 

- ความปลอดภยัในการทำงานติดต้ังโซล่าร์เซลล์ Safe 

Working At Heights 

- ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแกผู่้บังคับปั้นจั่น     

ผู้ยึดเกาะวัสดุ 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส ์

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ 

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ  

POKA YOKE รุ่นที5่ 

- การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
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การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

บริษัทฯ เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญประการ

หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย      

อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อสร้าง

ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดสัปดาห์งาน

นิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานตระหนักรับรู้ และมีส่วนร่วมทุกระดับในด้าน

บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

เป้าหมายระยะสั้น 

 

การปฏิบัติงานดา้นความปลอดภยั อาชวี  

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 

เป้าหมายระยะยาว 

 

อัตราการเกดิอุบัติเหต ุ

เป็นร้อยละ  

สร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยในการทำงาน

ภาย ในองค ์ ก ร  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 

จำนวนวันปลอดอุบัติเหตุ 

ต่อเนื่องสูงสุด 

 
(คิดแยกตามกลุม่บริษัทฯ) 

จำนวนอุบัติเหตุ 

ถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน 

 

จำนวนพนักงานใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 

หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 

จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับ 
 

 
 

รายงานจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนวันความปลอดภยั (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563) 

บริษัท 

2561 2562 2563 
จำนวนอุบัติเหตุ   

ขั้นหยุดงาน  
(เกิน 3 วัน) 

จำนวนวันปลอด
อุบัติเหตุต่อเน่ือง 

จำนวนอุบัติเหตุ   
ขั้นหยุดงาน  
(เกิน 3 วัน) 

จำนวนวันปลอด
อุบัติเหตุต่อเน่ือง 

จำนวนอุบัติเหต ุ    
ขั้นหยุดงาน  
(เกิน 3 วัน) 

จำนวนวันปลอด
อุบัติเหตุต่อเน่ือง 

GKA 0 1,275 1 133 0 421 
GKP 0 1,626 0 1,846 0 2,134 
GPD 0 365 0 730 0 1,095 
WED 0 733 0 1,098 0 1,463 
GNP 0 281 0 646 0 1,011 
KWE 0 195 0 560 0 925 

0 

จำนวนวัน 

2,134 
จำนวนกรณี 

0  

ร้อยละ 

100  

ระดับหัวหน้างาน 

ระดับวชิาชีพ 

ระดับบริหาร 

15 ท่าน 

20 ท่าน 30 ท่าน 

ระดับเทคนิค 20 ท่าน 
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กลยุทธ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

1. บรรจุ“การปฏิบ ัต ิงาน และการสวมใสอุปกรณ์เพื ่อความ

ปลอดภัยในการทำงาน” เป็นหัวข้อในการอบรมปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ ทุกคนที่เริ ่มงานกับบริษัทฯ และ/หรือพนักงาน         

ที่ได้รับการโอนย้ายหน้าที่ ต้องตระหนัก และรับรู้วิธีการปฏิบัติงาน 

และการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความ

ปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย

พื้นฐานให้กับพนักงานใหม่ 

2. กิจกรรม Morning Talk  โดยแต่ละแผนก/ฝ่ายจะมีการประชุม

ช่วงเช้า สื่อสารข้อมูลข่าวสาร และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

จร ิ งด ้านความ

ปลอดภ ัยผ ่าน

ก ิ จ ก ร รม  JSA 

( Job Safety 

Analyst)   ก าร

ว ิ เคราะห ์ งาน

ก่อนปฏิบัติงาน

เพื ่อความปลอดภัยตามหลักการ Plan-Do-Check-Act (PDCA)  

และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Safety 

Culture) 
 

 
 

3. การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกซ้อมดับเพลิง 

และอพยพหนีไฟเป็นประจำปีทุกปี  
 

    
 

4.  จ ัดก ิจกรรมความปลอดภ ัยฯ ผ ่านก ิจกรรม 5 ส ซ ึ ่ ง เป็น

กระบวนการหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน และ

รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในงานด้านการผลิต 

และด้านการบริการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ขององค์กร โดยการจัดกิจกรรมประกวดฝ่ายงานแต่ละ

บร ิษ ัทท ี ่ม ีการปฏ ิบ ัต ิตามหล ัก รวมท ั ้ งส ับเปล ี ่ยน

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกปี เพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมและเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานรวมทั้ง

องค์กร 

5. สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ มุ่งเน้น

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย วิธีการปฏิบัติงาน การ

สวมใส่อ ุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่

ถ ูกต้องครบถ้วน โดยการจัดนิทรรศการ การจัดฉาย

เ ห ต ุ ก า รณ ์ ค ว าม

ปลอดภ ัย  การจัด

ประกวดพื้นที่ความ

ปลอดภัยฯ เพื ่อให้

เก ิดเป็นวัฒนธรรม

ความปลอดภัย (Safety Culture) โดยหยุดพฤติกรรม

เส ี ่ยงต ่อการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหต ุ  รวมถ ึงการปฏ ิบ ัต ิตาม

กฎระเบียบที่กำหนดไว้ 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานประจำบริษัทฯ เพื่อกำกับ

ดูแลและดำเนินการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงแรงงาน

ว่าด้วยเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน พ.ศ. 2549 

7. จัดให้มี เจ ้าหน้าที ่ความปลอดภัยประจำโครงการ         

ทุกโครงการ เพื่อกำกับดูแล จัดทำการวิเคราะห์งานเพื่อ

ความปลอดภัย (Job Safety Analysis :JSA) และจัดการ

อบรมให้พนักงาน 

8. สร้างว ัฒนธรรมการป้องกันความเสี ่ยงด ้านความ

ปลอดภัยโดยลดพฤติกรรมความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุจาก

การทำงาน Behavior Base Safety (BBS) ซึ่งจะเน้น

การดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจสอบอย่าง

สม่ำเสมอ 

 
 



บ ริ ษั ท  กั น กุ ล เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง  จ ำ กั ด  ( ม ห า ช น )  | 280 

 

การดำเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำงานประจำป ี

 

การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพืน้ฐาน  
โดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

ฝึกอบรมและฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมี 
และน้ำมนัหกรั่วไหล 

 

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
โดยหน่วยงานภายนอกท่ีรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

 

ตรวจทดสอบส่วนและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศรีษะ 
โดยหน่วยงานภายนอกท่ีไดร้ับอนญุาตจากหน่วยงาน
ราชการ 
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We care Social 
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพ

ชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั ่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล แ ละ

เสริมสร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การดำเนินงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล 

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อการร่วมพัฒนา

ชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็น

ประจำทุกปี ท้ังให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น 

ในระหว่างปี 2563 GUNKUL ได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วย

ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องพึงมีต่อสังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ 

กิจกรรมที่ดำเนินการในปีท่ีผ่านมาสรุปผลการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ โดยมีนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของ

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชนและให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสทางศึกษา สนับสนุนความเป็นเลิศทางกีฬา  

สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้

เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิตอย่างยั่งยืน และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ

ชุมชนที ่ม ีต ่อองค์กรอย่างต ่อเนื ่องและ

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

นำประเด็นจากการประเมินมาปรบัปรงุ 

และพัฒนาการดำเนินงานต่อชุมชน 
 

 

 

สร้างเครือข่ายความรบัผิดชอบต่อสังคม

ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเพื่อการพัฒนา 

องค์กรร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 

จำนวนชุมชนที่ตอบรับการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อชุมชน 

 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจและความผูกพัน
ของชุมชนโดยรวม 
 

 

จำนวนข้อร้องเรียน 
ประเด็นเกี่ยวกับชมุชน 
 

 

 
 

ขอบเขตข้อมลู : ชุมชนรอบสถานประกอบการ รัศมี 5 กิโลเมตร 

นโยบาย 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 

100  

 ≥ ร้อยละ 

75  

≥ ร้อยละ 

80  

จำนวน (ประเด็น) 

0  



บ ริ ษั ท  กั น กุ ล เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง  จ ำ กั ด  ( ม ห า ช น )  | 282 

 

ผลการดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณสนับสนุน 

 

จำนวนสังคมและชุมชน 

ที่ได้รับการสนับสนุน 

 

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

 
 

การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

     บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการศึกษา การต่อยอดองค์
ความรู้ รวมทั้งเป็น
องค ์ ก รแห ่ งการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ใ ห ้ กั บ
ส ถ า น ศ ึ ก ษ า 
นักเรียน นักศึกษา 
อาจารย ์  องค ์กร 
และชุมชนโดยรอบ ที ่ให้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อขยายองค์ความรู้นำไป
ศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนา
พลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใน    
ปี 2563 มีองค์กรทัง้ภาครัฐ และเอกชน ทั้งสิ้น 6 คณะ รวม
ทั้งสิ้น 161 ท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท 

26.6  

จำนวน (สถานท่ี) 

92  

จำนวน (ท่าน) 

161  
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จัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

และนำคณะผู้บริหารชุมชนศกึษาดูงาน 

 

 สนับสน ุนผ ู ้บร ิหารช ุมชนโดยรอบสถาน

ประกอบการในการศึกษาดูงาน การบริหารงานชุมชน 

และประชุมจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เพื ่อให้

ผ ู ้บร ิหารช ุมชน ม ีแนวค ิดและแนวทางใหม ่ ในการ

บริหารงาน และเติบโตร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืน 

 

โครงการระบบรดน้ำสมุนไพร 

จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

     บริษัทฯ ได้มีการนำแผงโซล่าเซลล์ไปติดตั้งใช้งาน

ร่วมกับระบบปั้มน้ำเพื่อใช้ในการรดน้ำให้กับสมุนไพร    

เป็นการช่วยประหยัดการใช้เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า   

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า และเป็นศูนย์การเรียนรู้

ด้านพลังงานทดแทนให้กับชุมชนหมู่ที ่ 8 ตำบลลุ่มสุ่ม 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   

 

 
 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  

แก่บุคลากร 

 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด (มหาชน) 

ร่วมกับโรงพยาบาลอินเตอร์เมด ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน 

เพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ให้กับบุคลากรทุกภาค

ส่วนภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

และแข็งแรง 

 

ตัวแทนคณะผู้บริหารมอบกระเช้าดอกไม้และของขวัญ

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒ์ิ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 



บ ริ ษั ท  กั น กุ ล เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง  จ ำ กั ด  ( ม ห า ช น )  | 284 

 

     ตัวแทนคณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

(มหาชน) เข้าอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวัน

คล้ายวันเกิด นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี ้ได้จัดเลี ้ยงอาหารกลางวันให้กับ

พนักงานเพื่อแทนคำขอบคุณและความห่วงใยช่วงวิกฤต 

Covid -19 โดยการจ ัดก ิจกรรมในคร ั ้ งน ี ้ม ีก ารเว้น

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรการของบริษัทฯในการป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)  

 

ตัวแทนคณะกรรมการและผู ้บร ิหารบริษ ัทฯ มอบ

กระเช้าดอกไม้และของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด     

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริษัท 

     ตัวแทนคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท 

กันกุลเอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าอวยพรมอบ

กระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒ์ิ ประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ได้จัด

เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงานเพื่อแทนคำขอบคุณ 

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563 

     นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และ ดร.สมบูรณ์ เอ ื ้ออ ัชฌาสัย กรรมการผู ้จ ัดการ        

มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน จำนวน 61 ทุน รวม

เป็นเงินท้ังสิ้น 269,500บาท 

 

     โดยโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเป็น

หนึ่งในโครงการสวัสดิการแก่พนักงานที ่ดำเนินการมา

อย่างต่อเนื ่อง มีจุดประสงค์โครงการคือ ต้องการเปิด

โอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนให้

สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

เติบโตบุคคลที่มีศักยภาพและมีกำลงัในการพัฒนาประเทศ

ต่อไปในอนาคต 

 

GUNKUL ยกระดับมาตรการรับมือและป้องกนัการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ที ่เริ ่มมีความรุนแรงมากขึ้น 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ ่งนำโดย      
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นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และ   ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้มี

การเตรียมพร้อมมาตรการการรับมือสถานการณ์การ

ระบาด  

      โดยทางบริษัทฯ ได้มีการออกมาตรการการรับมือ 

เน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อไวรัส      

โคโรนา 2019 (Covid-19) ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ

ตนเพื่อดูแลและ

ป ้องก ันตนเอง

จากการติดเช้ือ 

และรณรงค ์ให้

พนักงานสวมใส่

หน้ากากป้องกันรวมไปถึงมีการดำเนินการผลิตหน้ากาก

ผ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร ในด้านการปฏิบัติงานมีการ

ประยุกต์และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ

ทำงาน เช่น การประชุมทางไกล (Video Conference) 

อนุมัติให้พนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน (Work from 

home) และมีการกระจายสำนักงานย่อยเพื่อลดความ

แออัดของพนักงาน ในด้านสวัสดิการของพนักงานทาง

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) ให้กับพนักงาน เพื ่อเป็นการคุ ้มครองและ

สร้างความมั่นใจให้กับพนักงานภายในองค์กรทุกคน 

นอกจากน้ีทางบริษัทฯ ยังมีมาตรการการรบัมือ

อื่น ๆ เช่น การตรวจวัดอณุภมูิพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ที่มา

ติดต่อธุรกิจกบั

ทางบริษัทฯ ทุก

คนก่อนเข้า

บริเวณ

สำนักงาน มีการ

ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ลา้งมอืกระจายตามจดุต่าง ๆ 

ภายในบริษัทฯ จดัเตรียมสบู่และกระดาษเช็ดมือสำหรับ

ล้างมือ ฉีดพ่นฆ่าเช้ือโรคบรเิวณบริษัทฯ ตามความ

เหมาะสม และทำความสะอาดผิวสัมผสัภายในสำนักงาน

ด้วยน้ำยาฆา่เชื้อทุก 1 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและ

สุขภาพอนามัยทีด่ีของพนักงานภายในองค์กร และทาง

บริษัท กันกุล    เอ็นจิเนียริ่ง จำกดั (มหาชน) ยินดีเป็น

อย่างยิ่งท่ีจะให้ความร่วมมือกับมาตรการการรับมือและ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของรัฐบาลและภาคส่วนอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมยุติการระบาดของเชื้อไวรัสนี้โดยเร็ว 

 

ตัวแทนผู้บริหารมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนบุคลากร

ทางการแพทย์ จำนวน 3,000 ชิ้น 

ตัวแทนผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

(มหาชน) ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเท 

พร้อมต่อสู ้กับเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย

มอบหน ้ากากอนาม ัยให ้ก ับโรงพยาบาลอินทร ์บ ุรี             

จ.สิงห์บุรี โรงพยาบาลบางปลาม้า และโรงพยาบาล     

ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ช้ิน 
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ความห่วงใยจากผู้บริหารต่อความปลอดภัย 

ของพนักงานกันกุลกับ COVID-19 

      คณะผู ้บร ิหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร ิ ่ง จำกัด 

(มหาชน) นำโดย นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ดร.สมบูรณ์ เอื ้ออัชฌาสัย กรรมการ

ผู้จัดการ และนางสาวยนฤชล ดำรงปิยวุฒ์ิ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ มอบหน้ากากผ้าแก่ผู ้จัดการฝ่ายและตัวแทน 

สำหรับแจกจ่ายพนักงานทุกคนเพื่อสวมใส่ป้องกันการติด

เชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงานใหญ่ ชั ้น 8 

อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 

 

 

คณะผู้บริหารมอบเงินบริจาคสบทบทุนในการจัดซ้ือ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

     คณะผู ้บร ิหารบร ิษ ัท ก ันกุลเอ ็นจ ิเน ียร ิ ่ง จำกัด 
(มหาชน) นำโดย ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒ์ิ ประธานกรรมการ
บร ิษ ัท และ นางสาวโศภชา ดำรงปิยว ุฒิ ์  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาคสบทบทุนในการจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการส ่งเสร ิมการรักษาพยาบาลแก ่ผ ู ้ป ่วยให ้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสถานพยาบาลและผู้ป่วย เป็นจำนวน
เงินรวมทั้งสิ้น  8,000,000 บาท โดยมีรายการการบริจาค
ให้กับกองทุน มูลนิธิทางการแพทย์ และสถานพยาบาล 
ดังนี ้
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1. มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี  
2. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
3. โรงพยาบาลราชวิถี 
4. โรงพยาบาลตำรวจ 
5. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
6. วชิรพยาบาล 
7. กองทุนศิริราชรักษภิบาล คณะแพทยศาสตร์     

ศิริราชพยาบาล 
8. มูลนิธิธรรมาภบิาลทางการแพทย ์

 
คณะผู้บริหารบริจาคหลอดไฟและเงินสบทบทุนในการ

ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลอินทร์บุรี 

 

คณะผู้บริหารบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

(มหาชน) นำโดย ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒ์ิ ประธานกรรมการ

บร ิษ ัท และ นางสาวโศภชา ดำรงปิยว ุฒิ ์  ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคหลอดไฟ LED ช่วยประหยัดไฟ

จำนวน 5,000 หลอด เพื่อเพ่ิมความสว่างภายในอาคารตกึ

ผู้ป่วยและบริเวณโถงทางเดิน นอกจากนี้และบริจาคเงิน 

สำหรับใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำผู ้ป่วยแผนกศัลยกรรม 

และใช้สำหรับสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์

เครื ่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัด

สิงห์บุรี 

 

ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) งานกาชาดอำเภอ 2563 

     เพื ่อสนับสนุนกิจกรรม และช่วยเหลือในการจัด

มาตรการป้องกัน Covid-19 ภายในงาน ให้ประชาชนที่

เข้ามาร่วมงานมีความปลอดภัย 

 
 

กันกุลร่วมสนับสนุนเคร่ืองแบบสำหรับ 

อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน 

     เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณะ

สุขประจำหมู่บ้าน โดยการจัดทำเสื ้อและหมวกในการ

ปฏิบัติงาน ในการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในพื้นท่ี

ตำบลห้วยบง จำนวน 285 คน  
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ร่วมสนับสนุนกิจกรรม การจัดงานฤดูหนาว 

“เท่ียวทุ่งกังหันลม ชมของดีห้วยบง”  

     กิจกรรมการจัดงานฤดูหนาว เที ่ยวทุ ่งกังห ันลม           

ชมของดีห้วยบง ประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรม 

“ป่ันด้วยกัน วันท่ียังมีรัก” ปั่นจักรยานชมทุ่งกังหันลม ซึ่ง

บริษัทฯมุ่งเน้นส่งเสริมการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดี

ให้กับสังคมมาโดยตลอด โดยการสนับสนุนเงิน และเข้า

ร ่วมกิจกรรมนอกจากจะมีการส่งเสริมการท่องเที ่ยว      

ด้านพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดแล้ว ยังส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นชุมชนให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ

ท้องถิ่น 

 

 
 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด 

หญ้าขาวเกมส์และห้วยบงเกมส์ 

     เพื่อสนุบสนุนให้เยาวชนภายในพ้ืนท่ีใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ และเป็นกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมให้มี

การพัฒนาชุมชนด้วยความสร้างสรรค์ 

 

 

 

GUNKUL ร่วมกับ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก จัดกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

คณะผู้บริหาร และบุคลากร บริษัท กันกุลเอ็นจิ

เนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง 

ถวายพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 2563 ณ ช้ัน 1 บริเวณ Sale Gallery 

อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมอันดีงาม และสนับสนุนบุคลากรให้ทำ

ความดี เป็นคนดีของสังคม เพื่อความสงบสุขของชาติ 

อย่างยั่งยืน  

 

 

GUNKUL ร่วมกิจกรรมการตักบาตร 

ข้าวสารอาหารแห้งกับอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
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     คณะผู้บริหาร และบุคลากร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวาย

พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องใน

วันมาฆบูชา ณ ลานด้านหน้าอาคารชั้น 1 อาคารเพิร์ล 

แบงก์ค ็อก เพื ่อเป ็นการสืบสานวัฒนธรรม ส ่งเสริม

คุณธรรมอันดีงาม และสนับสนุนบุคลากรให้ทำความดี 

เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติยั่งยืน 

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดบ้านน้อยพัฒนา 

     เนื่องในงานประจำปี เพื่อให้วัดได้นำไปใช้ประโยชน์

สาธาณะกุศล 

 
 

กันกลุสนับสนุนกจิกรรมลอยกระทง ปี 2563 

     ร่วมสนับสนุน กิจกรรม งานประเพณีวันลอยกระทงปี 

2563 ของ ศูนย์ประสานงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสนับสนุนการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ภายในชุมชน 

 
 

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 

     กลุ ่มบริษัทกันกุล นำโดย ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 

ประธานกรรมการบริษัท นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงิน

สนับสนุนในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ให้กับ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนวัดสวัสดิ ์ว ารี      

สีมาราม โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน

วัยเรียน สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ชุมชนวัดสวัสดิ์วารี

สีมาราม ชุมชนนครไชยศรี และ ชุมชนราชพัสดุ 

 

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการ

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม โดยในครั้งนี้ได้มอบทุน

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา

เยาวชน ให้เติบโตอย่างสมวัยและมีคุณภาพกลายเป็น
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พลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป สมดั่งคำขวัญวันเด็ก

ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู ้รักสามัคคี รู ้หน้าที่

พลเมืองไทย” 

  

และร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็กโรงเรียน

บ้านน้อยพัฒนาและโรงเรียนห้วยบง กิจกรรมงานวันเด็ก

โรงเรียนบ้านซับพลูและโรงเรียนศิลาร่วมสามัคคี กิจกรรม

งานวันเด็กโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตำบลหนองน้ำใส และองค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ใน

การทำก ิจกรรมสาธารณประโยชน ์ และสน ับสนุน

ทุนการศึกษาให้กับเยาวชน  

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพลังงานลมในการจัดกจิกรรม  

“14 กุมภา กังหนั เสน่หา พาสมรส” 
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     ในวันวาเลนไทน์ที ่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที ่ว ่าการ

อำเภอด่านขุนทด จ ังหวัดนครราชสีมา ได ้ม ีการจัด

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ จำนวน 17 คู่ นำ

โดย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด รับ

หน้าที ่เป็นนายทะเบียนพร้อมเจ้าหน้าที ่ฝ ่ายปกครอง

อำเภอด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

     โดยบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด บริษัทในเครือ 

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรม 

พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็น

การส ่งเสร ิมการอยู ่ร ่วมกันก ับชุมชน และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ ทุ่งกันหันลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน

อนาคต 

 

 

 

กันกลุสนับสนุนโคมไฟสำหรับส่องสว่าง 

     

     ตัวแทนบริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด ส่งมอบโคมไฟ

สำหรับส่องสว่างให้กับหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 และ 3 อ.ทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมู ่บ้านละ 5 โคม เพื ่อใช้สำหรับ

สาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 

 

 

สนับสนุนทุนสำหรับเป็นกองทุนหมู่บ้าน 

เพ่ือสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมภายใน  
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     ตัวแทนบริษัทฯ บริจาคเงินสำหรับสำหรับเป็นกองทุน

หมู ่บ ้านเพื ่อสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมภายใน 

ให้กับหมู่บ้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ที่1 และ

หมู่ที่ 3 

 

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

หมู่ที่ 3 อ.ทับสะแก 

 

     ต ัวแทนบร ิษ ัท รางเง ิน โซล ูช ั ่น จำก ัด บร ิจาค

ทุนการศึกษาให้กับนักเร ียนภายในหมู ่บ ้าน หมู ่ที ่ 3          

อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื ่อเป็นการสนับสนุน

การศึกษาให้กับเยาวชนภายในชุมชน ให้เติบโตเป็นบุคคล

กรที ่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ      

ในอนาคต 

 

 

 

 

สนับสนุนการดำเนินการ 

สร้างเสาไฟฟ้าข้ามถนน 

     สนับสนุนทุนในการดำเนินการสร้างเสาไฟฟ้าข้ามถนน

ของหมูบ้านสง่าพัฒนา ต.หนองน้ำใส เพื่อให้ชาวบ้านมี

ไฟฟ้าใช้ในการอุปโภคและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

 
 

บริษัทฯ ร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ตำบลห้วยบง 

     ร่วมประชุม กิจกรรมประชุมสัญจรอของชมรมกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านทุกๆ เดือน โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ 

เช่น อำเภอ สถานีตำรวจ สาธารณสุข เกษตรกร อบต. 

เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และหาแนวทาง

พัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต จะประชุมเวียนไป

ในแต่ละหมู่บ้านและประชุมร่วมกัน       ทุกเดือน 

 

ตัวแทนผู้บริหารมอบ

เ ง ิ น ส น ั บ ส นุ น

ท ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า

โรงเรียนวัดน้อยนพ

คุณ 

     ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

(มหาชน) นำโดย ดร.โศภชา ดำรงปิยว ุฒิ ์  ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร มอบทุนการศึกษาสนับสนุนในโครงการ

พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา 

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จำนวน 55 ทุน ทุนละ 2,000 

บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญใน

การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
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ตัวแทนผู้บริหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวจากกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  

 

      ตัวแทนคณะผู ้บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒ์ิ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวเท่ เท่ จาก 

กทบ. (กองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) โดย

หม ู ่บ ้านว ังปลาไหล หม ู ่  6 ต.บ ้านพร ้าว อ.บ ้านนา             

จ.นครนายก จำนวน 1,100 ถุง รวม 5.5 ตัน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากการพัฒนาภูมิปัญญาและ

สินค้าภายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ชุมชนให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน โดยทางบริษัทฯ จะนำ

ผลิตภัณฑ์ข้าวเท่ เท่ จาก กทบ. ไปบริจาคต่อในโครงการ 

“กันกุลปันน้ำใจให้ชุมชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

จากสถานการณ์ COVID-19 ให ้แก่ประชาชนที ่ได ้รับ

ผลกระทบ 

ตัวแทนผู้บริหารบริจาคถุงยังชีพในโครงการ 

“กันกุล ปันน้ำใจให้ชุมชน”  

     จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

โดยรวมภายในประเทศ และต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้ง

ด้านการจ้างงาน ด้านรายได้ และการอุปโภค บริโภค ทาง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท 

จึงจัดกิจกรรมโครงการบริจาคถุงยังชีพ “กันกุลปันน้ำใจ

ให้ชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นำโดย 

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ์ ประธานกรรมการบริษัท และ    

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้       

ลงพื้นที่เยี่ยมและบริจาคถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร

จากกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)        

ไข่ไก่ น้ำมันปาล์มและเครื่องปรุงรส ให้แก่ชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ จำนวน 5 ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก

สถานการณ์ COVID-19 และเป็นกำลังใจให้พี่น้องชุมชน

โดยรอบบริษัทฯ ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน 

 

 

 

ตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
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      ตัวแทนคณะผู ้บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 

จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเฉลิมพล ศรีเจร ิญ และ       

นายกุลวิชชุ์ นวลงาม เข้าร่วมกิจกรรมวันรักโรงเรียนและ

เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาสนับสนุนในโครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านวิชาการ ดนตรี-นาฏศิลป์ และกีฬา ให้กับ

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ จำนวน 110,000 บาท มาอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี  พร้อมท้ังให้โอวาทแก่นักเรียนให้มุ่งมั่นตั้งใจ

ศ ึกษา หม ั ่นพ ัฒนาตนเองอยู่ เสมอ เพ ื ่อนำความรู้  

ความสามารถมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต 

 

ตัวแทนบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียร่ิง สนับสนุนอุปกรณ์ 

แผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 3,500 วัตต์ 

 

 ตัวแทนบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียร ิ ่ง สนับสนุน

อุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน บุญธรรม-บุญพริ ้ง เพื ่อใช้สำหรับการสูบน้ำ

บาดาลใช้อุปโภค บริโภค แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 3,500 วัตต์ 

 

GUNKUL ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 

ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ 

 

      พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต “ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ 

สามคนรับ” ให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ ้นโดยบริษัท 

พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการปลูกฝังและ

รณรงค์ให้พนักงานมีความรัก ความเมตตารู้จักช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมกวาดลานวัดวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 
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     เมื่ อว ันพฤห ัสบด ีท ี ่  1 ต ุลาคม 2563 ท ี ่ผ ่ านมา 

คณะกรรมการ 5ส ประจำปี 2563 ได้มีการจัดกิจกรรม 

ทำความสะอาดบริเวณรอบวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพื่อทำนุ

บำรุงศาสนสถานและศาสนา ปลูกฝังและรณรงค์ให้

พนักงานบริษัทฯ คิดดี ปฏิบัติดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญให้

พนักงานสามารถนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง

ภายในองค์กรได้อย่างมีอาชีพ 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือและบริษัทคาราบาว 

     บริษัทฯ ต้อนรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (MBA) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู

งานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และบริษัทคาราบาว 

 

 

 

 

กิจกรรมมอบของที่ระลึกเนื่องในวันผู้สูงอายุ 

 

      

     ตัวแทนผู้บริหารมอบของที่ระลึกเนื่องในวันผู้สูงอายุ

ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์ 
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กิจกรรมมอบของที่ระลึกเนื่องในวันเด็ก 

     ตัวแทนผู้บริหารมอบของที่ระลึกเนื ่องในวันเด็กแด่

ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ  

 
 

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ 

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง ติดต้ังปั๊มน้ำอัตโนมัติ 

 

     โครงการติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า ณ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง       

จ. พิษณุโลก โดยบริษ ัท ก ันกุลเอ ็นจ ิเน ียร ิ ่ง จำกัด 

(มหาชน) ร่วมกับ ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง ติดตั้ง

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็น

การใช้พลังงานทดแทนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 

สถาบันพระปกเกล้าฯ ติดต้ังระบบโซล่าร์เซลล์เพ่ือ

การเกษตร 

 

     โครงการปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนวัดเกาะ   

วังไทร จ.นครปฐม โดยบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

(มหาชน) ร่วมกับ ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้า ติดตั้ง

ระบบโซล่าร ์ เซลล ์ ช ่วยประหย ัดพลังงานและดูแล

สิ่งแวดล้อมสานต่อความยั่งยืน 
 
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทกันกุลเอ็นจิ

เนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายพระและลานปฏิบัติ

ธรรม ณ วัดบ้านเสาร์ห้า จ.นครราชสีมา 

     คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิ

เนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายพระประธานและลาน

ปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านเสาร์ห้า ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด  

จ.นครราชสีมา เพื่อสาธารณะประโยชน์และทำนุบำรุง

ศาสนา 
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ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการ

ขยายการลงทุน ด้านพลังงานทดแทน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ซึ่งมีส่วนในการช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการใช้

พลังงานจากเชื้อเพลิงที่ได้จากฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM 

2.5 และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์

ทางด ้านพล ังงานทดแทนของบร ิษ ัทฯ ก ็ได ้ ให ้ความสำค ัญในส ิ ่ งแวดล ้อมด ้วยการดำเน ินการผล ิตตามระบบ

คุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเน้นเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยเช่นกัน 

ปัจจุบันปัญหาจากสภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญในระดับโลก ในหลายๆ ประเทศเริ่มมีมาตรการ

ต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว สาเหตุของโลกร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เกินสมดุลที่ควร

จะเป็น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเดิมสูญเสียไป สาเหตุของโลกร้อนท่ีพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจาก

การเผาไหม้เชื ้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้ 

ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และมลภาวะทางอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาภาวะโลกรอ้น อันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข  

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรรูปแบบอ่ืนๆ ที่เป็นพลังงานสะอาดและ

หาได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คุณค่า ท้ังนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย 

โรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่กำลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณของก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศ 

กลยุทธ์การดำเนินงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบสำหรับโรงไฟฟ้า 

ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ 
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ 
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

 

 
คุณภาพอากาศ 

 

 
ระดับต่ำ 

 

ไม่มีผลกระทบ แต่ดำเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. ฉีดพรหมน้ำในจุดที่ก่อให้เกิดฝุ่นกระจายไปในอากาศ 

2. ห้ามคนปฏิบัติงานเผาขยะมูลฝอยหรืออื่นๆ ในพื้นที่โครงการ  

3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวรอบโครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นไปในอากาศ 

4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดไอเสยีหรือฝุ่น 

ให้ดีอยู่เสมอ 
 

 
คุณภาพน้ำ 

 

 
ระดับต่ำ 

 

1. จัดตั้งห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อจำนวนคนงาน 

2. จัดให้มีบ่อพักน้ำ (Retention Pond) เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ไหลบ่าชะหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

3. นำน้ำในบ่อพักน้ำ (Retention Pond) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ฉีดพรมถนนทางเข้าโครงการฯ  
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ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

ระดับ
ผลกระทบ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ 
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ 
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

 

 
ระบบการ

ระบายน้ำ 

 

 
ระดับต่ำ 

 

1. มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ 

2. โครงการฯ ต้องหมั่นทำความสะอาดร่องน้ำรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

3. น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการฯทั้งหมด ต้องระบายลงสู่ร่องน้ำรอบโครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บกักน้ำฝนไว้

เป็นน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือเพื่อหน่วงน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการฯ 

ต้องหมั่นตรวจสอบระบบระบายน้ำ ร่องน้ำรอบโครงการ และระบบดักตะกอน 
 

 
เสียง 

 

 
ระดับกลาง 

 

1. ห้ามดำเน ินการก ิจกรรมใดๆ ท ี ่ก ่อให้เก ิดเสียง

นอกเหนือจากช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน (8.00-

17.00 น.) 

2. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรสำหรับงานซ่อมบำรุง

ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงสูงพร้อมกัน 

3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรซ่อมบำรุงให้

อยู่ในสภาพดีเสมอ 

4. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันมลภาวะทางเสียง เช่น Ear 

plug ให้กับพนักงานและผู ้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะ

ปฏิบัติงาน 

5. จัดให้มีการหมุนเวียนผู ้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานใน

บริเวณที่มีแหล่งกำเนิดเสียงสูงตามกฏหมาย 

 

1. ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาทีร่ะบุ

ในข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันเสียง

ดังที่เกิดจากเครื่องจักร 

2. จัดทำ Noise Contour Map หลังจากโครงการเปิด

ดำเนินการ  โดยนำผลการศึกษามาใช้ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมด้านเสียง 

3. ดำเนินการตามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ข้อ 1-5 

 

 
การบริหาร 

จัดการพลังงาน 

 

 
ระดับต่ำ 

 

1. มีบ่อดักตะกอนก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการฯ 

2. โครงการฯ ต้องหมั่นทำความสะอาดร่องน้ำรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

3. น้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการฯ ทั้งหมด ต้องระบายลงสู่ร่องน้ำรอบโครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเก็บกักน้ำฝนไว้

เป็นน้ำดิบเพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือเพื่อหน่วงน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการฯ 

 

 
การจัดการ 

ของเสีย 

ไม่อันตราย 

 

 
ระดับต่ำ 

 

1. จัดให้มีถังรองรับของเสีย 3 ประเภท ได้แก่ ของเสียทั่วไป ของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสียอันตราย

จัดเก็บลงในภาชนะที่ระบุชนิดของขยะอย่างชัดเจน มีฝาปิดมิดชิด  

2. ขยะมูลฝอยทั่วไปที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ทำการรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป  

3. ขยะอันตรายให้ทำการเก็บรวบรวมไว้ต่างหากในสถานที่เก็บมิดชิดและเมื่อมีปริมาณมากพอให้ดำเนินการจัดส่ง

ให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้บริการ กำจัดขยะอันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมายมาทำการรับไปกำจัด

ต่อไป 
 

 
การจัดการ

ของเสียจาก

กระบวนการ

การผลิต 

 

 
ระดับต่ำ 

 

1. อบรมวธิีการจัดเก็บและรวบรวม แผงโซล่าร์เซลล์ทีช่ำรุด แตกหัก  

2. จัดหาห้องมิดชดิและปลอดภยัเพือ่จัดเก็บแผงโซล่าร์เซลลท์ี่ชำรดุและส่งให้บริษัททีร่ับกำจัดขยะดำเนินการกำจัดอย่าง

ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 
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การบริหารจัดการพลังงาน 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืน ดังนั้นจำเป็นต้องมีนโยบายการ

วางแผนและการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม มีการปฏิบัติการอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร แต่งตั้ง

ผู ้รับผิดชอบและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการวัดผล โดยใช้แนวทางและตัวชี้วัดตาม

มาตรฐานสากล พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านพลังงานรองรับการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต 

กลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร 

1. ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อรณรงค์ให้องค์กรใช้

พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการใช้พลังงาน

ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ เปิด-ปิด แอร์ 

ก่อนและหลังเวลาทำงาน 30 นาที 

2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถาน

ประกอบการ โรงงาน และสาขาโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทน โดยใช ้พล ังงานทางเล ือกทดแทนการใช้

พล ังงานหล ัก  รวมท ั ้ งต ิดต ั ้ ง โคมไฟฟ ้าพล ังงาน

แสงอาทิตย์ เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ซึ่งเป็น

การอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงเป็นการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก   

3. ริเริ่มนำดัชนีตัวช้ีวัดการใช้พลังงาน (Energy Intensiry 

Index : EII) ดัชนีตัวชี้วัดการใช้พลังงานสากลมาและ

ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงาน 

( Specific Energy Consumption :  SEC) ม า

ประย ุกต ์ ใช ้ ในการต ั ้ ง เป ้าหมายการบร ิหารจัด

การพลังงานภายในองค์กร 

  

เป้าหมายการดำเนินงาน 

นำตัวชี้วัดการใช้พลังงาน 

(Energy Intensiry Index : EII) 

มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน 

 

นำตัวชี้วัดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต

(Specific Energy Consumption : SEC) 

มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน 

 

สร้างเครือข่ายสีเขียวร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

 

ผลการดำเนินงานประจำป ี2563 

                        ตารางแสดงการลดการใช้พลงังานไฟฟ้า (บาท/ปี)  

  

246,796.85 

446,826.80 468,337.00 

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00

2561 2562 2563

ปี 2563 เทียบกับปีฐาน (2561) 

+90% 

ปี 2562 เทียบกับปีฐาน (2561) 

+81% 
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ขอบเขตข้อมูล : บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด และ บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด 

การบริหารจัดการน้ำ 

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเป็นทรัพยากรพื้นฐานใน

การพัฒนาประเทศ การขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการเพิ่มขึ ้นของจำนวน

ประชากร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และคุณภาพทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องจัดใหม้ีกระบวนการจัดการน้ำในกระบวนการผลิตอย่างครบวงจรและเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหอ้งค์กรสามารถใช้ทรัพยากรน้ำใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร 

1. ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อรณรงค์ให้องค์กรใช้

ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้น้ำและนำ

น้ำกลับมาใช้ใหมภ่ายในองค์กร 

2. ม ีการตรวจสอบ จ ัดการควบค ุมค ุณภาพน้ำจาก

กระบวนการการผลิตการระบายทิ้งก่อนปล่อยออกจาก

โรงงานเป็นประจำ ตามแผนงานท่ีกำหนดในแต่ละปี 

3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ

การบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร นำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้

สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

จำนวนน้ำจากกระบวนการการผลิต 

ที่ต้องได้รับการบำบัด 

 

 

พัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการ 

การบำบัดน้ำให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง 

ประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำ 

จากกระบวนการการผลิตที่ปล่อยสู่ภายนอก 

 

ผลการดำเนินงานประจำป ี2563 

ข้อมูลการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและปริมาณน้ำที่ได้รบัการบำบัด 
 

2563  ใช้ 6,229 ลบ.ม.  
2562  ใช้ 7,754.03 ลบ.ม.  
2561  ใช้ 6,375 ลบ.ม.  

 

     
 

ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้รับการบำบัด โดยองค์กรภายนอก 

 

ประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำ 

จากกระบวนการผลิตที่ปล่อยสู่ภายนอก 
 

2561 2562 2563 

0 0 0 
 

 

ขอบเขตข้อมูล : บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด และ 

บริษัท จี.เค. พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด 

 

จำนวน (ประเด็น) 

0  

ร้อยละ 

100  

1.54% 

1.24% 

1.51% 

บำบัดทิ้งสิ้น 96 ลูกบาศก์เมตร 

บำบัดทิ้งสิ้น 96 ลูกบาศก์เมตร 

บำบัดทิ้งสิ้น 96 ลูกบาศก์เมตร 
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การบริหารจัดการของเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ มีความตระหนักในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการของเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต        

ลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อให้องค์กรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มรีะบบการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการของเสียและของเสียจากกระบวนการ

การผลิตและต่อยอดนำของเสียเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปริมาณของเสียที่อาจจะเพิ่มมาก

ขึ้นในอนาคต ส่งเสริมให้องค์กรดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

กลยุทธ์การบริหารจัดการของเสียภายในองค์กร 

1. ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการเพื่อ

รณรงค์ให้มีการจัดการของเสียและ

ของเสียจากกระบวนการผลิต ลด

ปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด 

2. นำหลัก 3Rs มาปรับใช้ภายในองค์กร ผ่านกิจกรรม

โครงการ และกระบวนการการทำงานซึ่งประกอบไป

ด้วย Reduce (การลดการใช้) Reuse 

(การใช้ซ้ำ) และRecycle (การแปรรปูมา

ใช้ใหม่) เช่น กิจกรรม 5ส 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ

ของเสียและของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงจากของเสียในอนาคต โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งของเสียอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน 

จำนวนของเสียจากกระบวนการผลิต 

ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี 

 

 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต 

ให้ทันสมัยและมีคุณภาพสูง 

ประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับของเสีย 

จากกระบวนการการผลิต 

 

ผลการดำเนินงานประจำป ี2563 

จำนวนของเสียจากกระบวนการผลิต 

ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี 

 

 

 

ประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับของเสยี 

จากกระบวนการการผลิต 

 

 

การกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิต 
มากข้ึนจากปีก่อนหน้า 

+11% 

จำนวน (ประเด็น) 

0  

มากข้ึนจากปีก่อนหน้า
ร้อยละ 

30  

ตัน 

188.8  

จำนวน (ประเด็น) 

0  
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โดยสำหรับของเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทฯได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบที่ให้บริการเกี่ยวกับการบำบัด กำจัด

ของเสียอันตรายและผู้ขนส่งของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินการตามวิธีการที่

กฎหมายกำหนด 

ตารางสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 

ลำดับ รายการ 
ปริมาณที่กำจดั (ตัน) 

2561 2562 2563 

1 Graphite 3.44 0.45 1.77 

2 กากกาว 3.92 5.81 2.18 

3 ทรายกรองน้ำ 0.05 0.02 0 

4 หลอดไฟที่ใช้งานแล้ว 0.02 0.02 0.08 

5 Used Solvent 1.74 0.30 0.2 

6 ลวดมัดชิ้นงาน 0.06 0.20 0.38 

7 เศษสแตนเลสดูดติด 1.29 0.06 0.72 

8 เศษสแตนเลสดูดไม่ติด 1.09 0.65 0.59 

9 เศษสังกะสี 8.39 3.68 1.69 

10 เศษเหล็กกลึง 1.23 3.73 2.07 

11 เศษเหล็กโครงสร้าง 25.14 24.12 50.40 

12 เศษเหล็กปั๊ม 29.86 66.43 93.65 

13 เศษเหล็กพืด 4.26 6.30 5.14 

14 เศษเหล็กรางน้ำ 3.65 38.00 17.68 

15 เศษอลูมิเนียมกลึง ตัด 0.68 1.38 1.17 

16 เศษอลูมเนียมชิ้น 2.94 2.49 2.72 

17 เศษอลูมิเนียมฝาโคม 0 0.08 0 

18 เศษทองแดงกลึง 4.66 10.67 4.48 

19 เศษทองแดงชิ้น 1.33 2.70 2.33 

20 เศษทองเหลืองกลึง 0 2.45 1.19 

21 ศษทองเหลืองชิ้น 0 0.47 0.38 

22 เศษทองแดง 85 % 0 0.01 0 

รวมปริมาณที่กำจัด (ตัน) 93.75 170.02 188.82 

หมายเหตุ : ปริมาณส่ิงปฏิกูลและวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กบัปรมิารการผลิตสินค้า 
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การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุสำคัญที่สำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ ปจัจัยเสี่ยงสำคัญของภาคธุรกิจท่ีอาจจะส่งผลกระทบได้ในอนาคต ดังนั้นจึงมแีนวทางและการดำเนินงานมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหส้อดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารจัด

การพลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ส่งเสริมให้มีการ

ดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงช่วยใน

การพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral ใน

อนาคต 

กลยุทธ์การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

มุ่งเนน้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
(Resource Efficiency) 

 

มุ่งเนน้การใช้พลงังานสะอาด 
ในกระบวนการผลิตภายในองค์กร 

(Clean Energy) 

  

มุ่งเนน้การสร้างเครือข่ายสีเขียว 
(Green Network) 

     แนวค ิดสำคัญคือใช ้ทร ัพยากร
ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
กระบวนการปรับปรุงการดำเนินงาน 
โดยใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรม
ค ุณภาพส ูง ข ับเคล ื ่อนธ ุรก ิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน  

     เพ ิ ่ มปร ิมาณการใช ้พล ั ง ง าน
พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต
ภายในองค์กร เช่น การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงสินค้า
และบริการพลังงานสะอาดอื ่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

     มุ่งสร้างเครือข่ายสีเขียวร่วมกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้

ม ีการสร ้างส ังคมแห่งการอน ุร ักษ์

ส ิ ่งแวดล้อม เพื ่อพัฒนาการบริหาร

จ ั ด ก า รการ เปล ี ่ ยนแปล งสภาพ

ภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

 

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เป้าหมายการดำเนินงาน 

จำนวนการลดการปล่อย CO2 

จากสินค้าและบริการของบริษัทฯ 

 

 

จัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร 

และผลิตภณัฑ์โดยองค์กรภายนอก 

มุ่งสู่องค์กรที่ปล่อย CO2 เป็นศูนย์ 

(Carbon Neutral) ในอนาคต

 

 

  

ล้านตัน CO2 เทียบเท่า  

932.43  
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การดำเนินการเกี่ยวกับ 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
กันกุลจัดจุดบริการยืม-คืนถุงผ้าลดโลกร้อน 

 

   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการจัดจุดบริการยืม

คืนถุงผ้าลดโลกร้อน โดยให้บริการทั ้งส ิ ้น 4 จุด คือ 

สำนักงานใหญ่ชั ้น 8, ชั ้น 12A, โรงงาน GKA-P และ

คลังสินค้า เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้

ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือน

กระจก และเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีวัฒนธรรมเป็น

องค์กรสีเขียว 

 

พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ่ง จำกัด (มหาชน) 

ร่วมกันบริจาคแก้วน้ำพลาสติกแข็ง 

 

     พนักงานบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 

ร่วมกันบริจาคแก้วน้ำพลาสติกแข็งพลาสติกสำหรับทำ

กรวยพ่นยาผู้ป่วยโรคหอบหืด โดยนำไปมอบให้กับแผนก

ห้องยา โรงพยาบาลสิรินธร   

กิจกรรมการประกวด 5ส และสิ่งแวดล้อม 

     5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วย

ตนเอง ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ

และสร้างนิสัย” ในสถานท่ีทำงานของตนเองทำให้บริษัทฯ

มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของพนักงาน ทำ

ให้สภาพแวดล้อมสถานที ่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย และมีการ

จัดการแยกขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสม สร้างความสมดุล

ให้กับสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจกรรม เพื่อ

นำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 5 ส 

     โดยทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตรวจประเมินทั้งในส่วน

ของสำนักงาน คลังสินค้า โรงงาน เป็นประจำทุกเดือน 

และโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุก 4 เดือน และจัดประกวด

ฝ่าย/ โรงไฟฟ้าที่มีการจัดการกิจกรรม 5 ส ดีเด่น เพื่อ

สร้างขวัญ กำลังใจ และก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง

พัฒนาการทำงาน 

 

กจิกรรมจิตอาสาปลูกตน้ไม ้

“เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” 

     ร่วมสนับสนุนและร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำ

ความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” กิจกรรม

ปลูกต ้นไม ้ เพื ่อ เพิ ่มพื ้นที ่ส ี เข ียว เป ็นการอนุร ักษ์

สิ่งแวดล้อมและเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่ 
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ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 

อนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านน้อยพัฒนา 

     เป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศและลดผลกระทบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการดำเนินงาน

เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

กิจกรรมรับบริจาคปฏิทนิเก่าเหลอืใช้ 

 

     บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

การรับบริจาคปฏิทินเก่าเหลือใช้หนึ่งในโครงการ Gunkul 

Zero Waste และบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

เพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อนำไปทำเป็นหนังสืออักษร

เบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตา ขยายโอกาสทางการศึกษา

ให ้ได ้ร ับการศ ึกษาที ่ เท ่าเท ียม และเป ็นการร ักษา

สิ่งแวดล้อม โดยนำสิ่งของเหลือใช้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

 

 

กิจกรรมรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส 

สำหรับทำผ้าไตรจีวร วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ 

     บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม

การรับบริจาคกิจกรรมรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส

สำหรับทำผ้าไตรจีวร วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ หนึ่ง

ในโครงการ Gunkul Zero Waste ซึ ่งเป็นโครงการลด

ของเสียไม่อันตรายภายในองค์กร ปลูกฝังและส่งเสริมให้

เกิดวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร 
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ความภาคภูมิใจ 

ผลการประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Reporting : CGR) ประจำปี 2563 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG 

Scoring) โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 95 คะแนน และคะแนนรายหมวดทุกหมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดย

มีคะแนนเฉลี่ยรายหมวดแตล่ะหมวด ดังนี ้

เปรียบเทียบผลคะแนนภาพรวมและรายหมวดย้อนหลัง 3 ปี (ร้อยละ) 

หมวด คะแนน ปี 2561 คะแนน ปี 2562 คะแนน ปี 2563 

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 98 93 100 

2 การปฏิบัติตอ่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 88 98 95 

3 การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 89 94 94 

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 96 97 99 

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 89 91 93 

คะแนนเฉลี่ย 91 94 95 

  

เปรียบเทียบคะแนนปี 2562 และ 2563 

 

 

2562 2563 

คะแนนภาพรวม 

สิทธิผู้ถือหุ้น 

การปฏบิัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

94 95 

93 

98 

94 

97 

91 

100 

95 

94 

99 

93 
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รางวัล 
ASEAN ASSET CLASS PCLs (Thailand) 

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และ             
ตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3ฃ 

 
นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ได้รับรางวัล  
MASTER ENTREPRENEUR CATEGORY 

จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 
 
 

 

รางวัล 
CORPORATE EXCELLENCE CATEGORY 

จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 

 

รางวัล 
SUSTAINABILITY DISCLOSURE RECOGNITION 

รางวัลการเปิดเผยข้อมลูความยั่งยืน 63 จากสถาบันไทยพัฒน์ 
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นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒ์ิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ได้รับรางวัล  
Women in Power Award (WiP) 

จาก IEEE Power & EnergySociety – Thailand 

 

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒ์ิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างใน    
ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ประจำปี 2563  

จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒ์ิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ได้รับคัดเลือกเป็นTop Business Women of 2019 
ผู้นำหญิงที่ทรงพลังในโลกธุรกิจกับบทบาทที่ท้าทาย  

จาก สำนักข่าว Techsauce 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และ     

บริษัทย่อยท่ีดีอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ดําเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย ทัง้นีไ้ด้กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องในทกุด้าน

และครอบคลมุปัจจัยความเส่ียงของธุรกิจ ตลอดจนกําหนดแนวทางในการปฏิบติังานภายใน มาตรการในการป้องกัน

แก้ไข การลดความเส่ียง ระบบการรายงาน กระบวนการติดตามและประเมินผลอยา่งสม่ําเสมอ  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น มีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบการสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีขึน้ตาม

มาตรฐานสากลโดยอ้างอิงจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

Framework รวมทัง้การตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด

การตรวจสอบถ่วงดุล และมีการควบคุมดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง 

รวมทัง้พิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบ    

ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้

ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ        

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด จากผลการประเมินโดยรวม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกบัรูปแบบของการควบคมุ

ภายในตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่ง

ครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของการควบคมุภายใน (Control Environment) การประเมินความเส่ียง              

(Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการ ส่ือสารข้อมูล 

(Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้

 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน (Control Environment) 

 บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ วตัถุประสงค์ นโยบายและแนวทางปฏิบติัไว้อย่างชัดเจน มีการ

ดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ    

ท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่งกําหนดบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท รวมถึงการกําหนดนโยบายการทํางาน คู่มือพนกังาน การจดัโครงสร้างองค์กรและการทบทวนโครงสร้างองค์กร

ให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ แผนดําเนินงาน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี ้    

มีการทบทวนและแก้ไขนโยบายท่ีสําคญั กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทฯ กําหนด และการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วม
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เน้นยํา้ให้พนกังานเข้าใจประเดน็เร่ืองความเส่ียงของ

การทจุริต (Fraud Risk) โดยจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 

หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในกลุ่มกิจการทัง้จากพนักงาน และผู้ มีส่วนได้     

สว่นเสีย 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) ทําหน้าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหาร

ความเส่ียงองค์กร รวมถึงกํากบัดแูล สนบัสนนุให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน

องค์กร และมีแผนจดัการความเส่ียงระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัทฯ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร และสง่เสริมให้มีการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มี

การจดัการความเส่ียงและมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกบักลยทุธ์และเปา้หมายการดําเนิน

ธุรกิจขององค์กร  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลต่อการ

ป้องกนัและจดัการกบัความเส่ียงท่ีสําคญั โดยอนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจําปีซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัทฯ ได้จัดทําแผนการตรวจสอบตามความเส่ียง (Risk-Based Audit) เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน       

มีความเหมาะสมและเพียงพอตอ่การบริหารความเส่ียงในปัจจบุนั 

 

การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการควบคุมการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมีการวางแผนและการควบคุม อาทิ การใช้ดัชนี

วดัผลการปฏิบัติงาน (KPI) การแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ขอบเขตอํานาจการอนุมัติ ซึ่งรวมถึงวงเงินอํานาจ

อนุมัติในแต่ละระดับ (LOA - Line of Authority) อย่างเหมาะสมต่อการดําเนินธุรกิจ และส่ือสารให้พนักงานของ    

บริษัทฯ รับทราบอย่างทั่วถึง กําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการทํารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ เป็นสําคญั มีการติดตามดแูลการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม โดยแต่งตัง้ผู้บริหารเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพ่ือมี

ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย รับทราบข้อมลูและติดตามผลการดําเนินงาน มีการดแูลป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม และมีการถ่วงดุลการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีฝ่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการตรวจสอบ

ระบบควบคมุภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีเป็นประจําทกุปี รวมถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัททําหน้าท่ี

ดแูลให้การปฏิบติังานของกลุ่มกิจการและคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ ก.ล.ต.และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเป็นส่วนสําคัญท่ีสนับสนุนให้การ

ควบคมุภายในสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจดัการสารสนเทศ โดยการออกแบบการ

ควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีฐานข้อมูลสําหรับ           

ทุกระบบงาน ในการปฏิบติังานประจําวนัและตามวตัถุประสงค์อ่ืน ซึ่งข้อมลูในฐานข้อมลูดงักล่าวได้รับการทบทวน

ความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอรวมถึงการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูในฐานข้อมลูบริษัทฯ มี

กระบวนการและช่องทางในการส่ือสารข้อมลูภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กร เช่น 

การประชาสมัพนัธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรายงาน การจัดกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี ้ตามนโยบาย

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัทางการเงิน และในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบัทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มี

สว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือรับผิดชอบใน

เร่ืองการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดให้มีการประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

หลกัทรัพย์ทกุไตรมาส และการแถลงข่าวผ่านส่ือมวลชน อีกทัง้มีการกําหนดแนวทางและช่องทางในการร้องเรียนตาม

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ 

 

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานกับแผนงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้วิเคราะห์หาสาเหตุกรณีท่ีผลการ

ดําเนินงานจริงไม่เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ และมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีการ            

วางแผนการตรวจสอบประจําปี โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ีสําคญั การเพิ่มขึน้ของจํานวนโครงการ กระบวนการหรือ

ระบบงาน คําร้องขอจากผู้บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคมุภายในแต่ละกิจกรรม พร้อมทัง้หารือกบัผู้บริหารสําหรับแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคมุ

ภายในเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน ทัง้นีห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานผล

การตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของ

บริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอตลอดปี 2563 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลทาง

การเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2563 โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี (เพ่ือกําหนด

แนวทาง ระยะเวลา ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ) ซึ่งผู้สอบบญัชีไม่พบข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน   

ท่ีมีผลตอ่การจดัทํางบการเงิน 
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หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแต่งตัง้ นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบ

ภายใน ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 โดยนายธเนศศิริ ฝากมิตร มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการ

ตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) และมีประสบการณ์

เพียงพอในการบริหารจดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี

ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

  ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุติั หรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

12.1 สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม        

• รายการระหว่าง GUNKUL กับ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เกิดขึน้ตามการดําเนินธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้GUNKUL มีสดัส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทย่อยและ 

บริษัทร่วม ดงันี ้                 

 

 
 

• ดงันัน้ การทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย และบริษัทร่วมนัน้ ไม่เป็นเหตใุห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต 
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12.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
• รายการซือ้ขายสินค้าตา่ง ๆ ดงักลา่วก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความสมเหตสุมผลและมีเง่ือนไขทางการค้าปกติ 

• การเช่าหรือให้เช่าพืน้ท่ีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบั บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้จดัทําสญัญาเช่าและสญัญาเช่าช่วง โดยใช้ราคาเช่าจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้

ประเมินค่าเช่าสําหรับท่ีดินและอาคารท่ีใช้เป็นสถานประกอบการของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  โดยมีเง่ือนไขและอตัราค่าเช่าท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบัการเช่ากบับคุคลภายนอก มีความสมเหตสุมผลและ

เกิดขึน้ตามความจําเป็น 

• การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจดัการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทร่วม  กลุ่มบริษัทฯ ได้จดัทําสญัญาด้วยอตัราราคาท่ีตกลงร่วมกนั เป็นรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของ   

บริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขและมีความสมเหตสุมผล 

• กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําสญัญาว่าจ้างงานก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานทดแทนกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัด้วยราคายติุธรรมสมเหตสุมผล สามารถเทียบเคียงราคาด้วยการเปรียบเทียบราคากบัผู้ขายรายอ่ืน และ 

บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ในกรณีท่ีรายการดงักลา่วถกูพิจารณาวา่ไม่เป็น “ธุรกิจปกติ” ของกลุม่บริษัทฯ (ดรูายละเอียดใน “คูมื่อบริษัทจดทะเบียน” 

หวัข้อรายการท่ีเก่ียวโยงกนั) และมีขนาดรายการมากกวา่ 1 ล้านบาท หรือ มากกวา่ 0.03% ของ NTA บริษัทฯ จะต้องดําเนินการขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนการเข้า

ทํารายการ (ขึน้อยู่กบัขนาดรายการ) 

• กลุม่บริษัทฯ ได้ทําสญัญาวา่จ้างก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้บนหลงัคาระหวา่งกนัด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล และตกลงร่วมกนั 

• การซือ้สินทรัพย์จากบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ กบั บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาใช้งานในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามความจําเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

และกลุม่บริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขและราคาท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบัการซือ้ทรัพย์สินดงักลา่วจากบคุคลภายนอก 

• การกู้ ยืมเงินระหวา่งกนัดงักลา่วมีการคิดอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราท่ีกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีใช้ในการกู้ ยืมระหวา่งกนัภายในกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้องทกุบริษัท โดยอตัรา

ดอกเบีย้ดงักล่าวโดยเฉลี่ยแล้วเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีใกล้เคียงกบัเงินกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่รายการกู้ ยืมดงักลา่วเกิดขึน้ตามความจําเป็น มีความสมเหตสุมผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ  
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12.3 สรุปลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

 บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100  

Gunkul International (Mauritius) GIM ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GIM ในสดัสว่นร้อยละ 100.00    

Gunkul International Investment (Sigapore) Pte. Ltd.  GII ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GIM เป็นผู้ ถือหุ้นของ GII ในสดัสว่นร้อยละ 100.00    

Gunkul Engineering (Myanmar) Co., Ltd. GKM ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GKM ในสดัสว่นร้อยละ 100.00    

Singapore An Yang Pte. Ltd. SAY ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- BGP เป็นผู้ ถือหุ้นของ SAY ในสดัสว่นร้อยละ 100.00    

Singapore Yun Yang Pte. Ltd. SYY ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- BGP เป็นผู้ ถือหุ้นของ SYY ในสดัสว่นร้อยละ 100.00    

INT Energy Pte. Ltd. INT ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- BGP เป็นผู้ ถือหุ้นของ INT ในสดัสว่นร้อยละ 100.00    

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 

Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha GK Sendai ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GIM และ BGP ลงทนุใน GK Sendai รวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 100.00 

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha GK Kimitsu ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GIM และ BGP ลงทนุใน GK Kimitsu รวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 100.00 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 

บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี ้จํากดั  GKA ผลิตอปุกรณ์ 

สําหรับระบบไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GKA ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GKA มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ซึง่ถือหุ้นใน GKA ร้อยละ 0.00005 

- GKA มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุอารีวรรณ เฉลิมแดน 
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดกัส์ จํากดั  GKP ผลิตอปุกรณ์ 

สําหรับระบบไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GKP ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GKP มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ซึง่ถือหุ้นใน GKP ร้อยละ 0.001 

- GKP มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุอารีวรรณ เฉลิมแดน 

บริษัท เค.เอ็น.พี.ซพัพลาย จํากดั KNP จําหน่ายอปุกรณ์ 

สําหรับระบบไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ KNP ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- KNP มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ซึง่ถือหุ้นใน KNP ร้อยละ 0.0002 

- KNP มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุเฉลิมพล ศรีเจริญ 

บริษัท  พฒันาพลงังานลม จํากดั WED ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ WED ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- WED มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ และคุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ ซึ่งถือหุ้ นใน WED     

ร้อยละ 0.00001 

- WED มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุเป็นบตุรของ 

คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ 

- WED มีกรรมการร่วมกนักบั GCPG และ GPS ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั    

บริษัท กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จํากดั GNP ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GNP ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GNP มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  

ซึง่ถือหุ้นใน GNP ท่านละร้อยละ 0.00001 

- GNP มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ        

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากดั KWE ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ KWE ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- KWE มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ  

ซึง่ถือหุ้นใน KWE ท่านละร้อยละ 0.00001  
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

- KWE มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซลา่ จํากดั NKP ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้น NKP ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- NKP มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ซึง่ถือหุ้นใน NKP ร้อยละ 0.0038 

- NKP มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL และ GPS ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั       

- NKP มีกรรมการร่วมกนักบั GCPG ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และคณุพงษ์สกร ดําเนิน  

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ จํากดั 

 

GSP ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GSP มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ซึง่ถือหุ้นใน GSP ร้อยละ 0.00001 

- GSP มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จํากดั GSP-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP-1 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-1 ผ่าน GSP 

- GSP-1 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน GSP-1 ร้อยละ 0.0001 

- GSP-1 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จํากดั GSP-2 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP-2 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-2 ผ่าน GSP 

- GSP-2 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน GSP-2 ร้อยละ 0.0001 

- GSP-2 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 3 จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

GSP-3 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP-3 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-3 ผ่าน GSP 

- GSP-3 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 4 จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

GSP-4 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP-4 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-4 ผ่าน GSP 

- GSP-4 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 5 จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

GSP-5 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP-5 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-5 ผ่าน GSP 

- GSP-5 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัท กนักลุ โซลาร์ พาวเวอร์ 6 จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

GSP-6 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSP-6 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GSP-6 ผ่าน GSP 

- GSP-6 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ซึง่ถือหุ้นใน GSP-6 ร้อยละ 0.0001    

- GSP-6 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จํากดั BGP ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ BGP ในสดัสว่นร้อยละ 99.99    

บริษัท สยาม กนักลุ โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี จํากดั SGSE ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ SGSE ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- SGSE มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน SGSE ร้อยละ 0.0002 

- SGSE มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี  โซไซตี ้จํากดั 

 

SES ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ SES ในสดัสว่นร้อยละ 99.99    

- SES มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัท กนักลุ โซลาร์ รูฟ 1 จํากดั GSR-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSR-1 ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GSR-1 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน GSR-1 ร้อยละ 0.0005 

- GSR-1 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั     

บริษัท กนักลุ โซลาร์ คอมมนิูตี ้จํากดั GSC ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GSC ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GSC มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001 และ คุณสมบูรณ์    

เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน GSC ร้อยละ 0.001   
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

- GSC มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ  คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ  และคุณสมบูรณ์           

เอือ้อชัฌาสยั 

- GSC มีกรรมการร่วมกนักบั GNP ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  

บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั GPD รับเหมาติดตัง้อปุกรณ์

ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GPD ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GPD มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.0002 

- GPD มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัท กนักลุ เอ็นเนอร์จี โซลชูัน่ แอนด์ ไลท์ติง้ จํากดั 

 

 

GES ผลิตหลอดไฟฟ้า LED 

เพ่ือจําหน่าย และรับเหมา

ติดตัง้อปุกรณ์ผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GES ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 

- GES มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ ซึง่ถือหุ้นใน GES ร้อยละ 0.0001 

- GES มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ซึง่ถือหุ้นใน GES ร้อยละ 0.0001 

- GES มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั 

 

FEC รับเหมาก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GPD เป็นผู้ ถือหุ้นของ FEC ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน FEC ผ่าน GPD 

- FEC มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GPD ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ซึง่ถือหุ้นใน FEC ร้อยละ 0.00001 

- FEC มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

- FEC มีกรรมการร่วมกนักบั GPD ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บจก. กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี 

 

JV GKE&GPD รับงานด้านระบบไฟฟ้า /

ระบบคอมพิวเตอร์ /

รับเหมาก่อสร้าง / 

ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ JV GKE&GPD ในสดัสว่นร้อยละ 49.99  

- GPD เป็นผู้ ถือหุ้นของ JV GKE&GPD ในสดัสว่นร้อยละ 49.99 (GUNKUL ถือหุ้นใน GPD ร้อยละ 99.99) 

- JV GKE&GPD มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GPD ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุพงษ์สกร ดําเนิน 

 ซึง่ถือหุ้นใน  JV GKE&GPD  ร้อยละ 0.00001 

- JV GKE&GPD มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ 

- JV GKE&GPD มีกรรมการร่วมกนักบั GPD ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ 
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 

 

IAE ลงทนุในบริษัทท่ีผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ IAE ในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- IAE มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

บริษัท รางเงิน โซลชูัน่ จํากดั  

 

RNS ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- IAE เป็นผู้ ถือหุ้นของ RNS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน RNS ผ่าน IAE 

- RNS มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  

Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company TVHB ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- SAY เป็นผู้ ถือหุ้นของ TVHB ในสดัสว่นร้อยละ 99.99    

Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company BKHB ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- SYY เป็นผู้ ถือหุ้นของ BKHB ในสดัสว่นร้อยละ 99.99   

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 

บริษัท กนักลุ เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากดั  
 

GTRC บริการทางการศกึษา    

การจดัการสมัมนา       

การจดัการผกึอบรม ฯลฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GTRC ในสดัสว่นร้อยละ 99.97 

- GTRC มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นใน GTRC ร้อยละ 0.01 

- GTRC มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั  

 

 บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.95 

Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company DST ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GKE เป็นผู้ ถือหุ้นของ DST ในสดัสว่นร้อยละ 99.95    

 บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.94 

Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company TYTN ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- TVHB เป็นผู้ ถือหุ้นของ TYTN ในสดัสว่นร้อยละ 99.94    

Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company BNTN ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- BKHB เป็นผู้ ถือหุ้นของ BNTN ในสดัสว่นร้อยละ 99.94    
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

 บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.70 

บริษัท กนักลุ บีทบีู จํากดั 
 

GKB2B บริการด้านแอพพลิเคชัน่ 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- FE เป็นผู้ ถือหุ้นของ GKB2B ในสดัสว่นร้อยละ 99.70 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน GKB2B ผ่าน GSP และผ่าน FE 

- GKB2B มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.50 

Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company TCE ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- INT เป็นผู้ ถือหุ้นของ TCE ในสดัสว่นร้อยละ 99.50   

 บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.33 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากดั 
 

FE บริการด้านแอพพลิเคชัน่ 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GSP เป็นผู้ ถือหุ้นของ FE ในสดัสว่นร้อยละ 99.33 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน FE ผ่าน GSP 

- FE มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.97 

บริษัท กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซีแอล จํากดั 
 

JV  

GPD&TEECL 

รับเหมาก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GPD เป็นผู้ ถือหุ้นของ JV GPD&TEECL ในสดัสว่นร้อยละ 98.97 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน JV GPD&TEECL ผ่าน 

GPD 

- JV GPD&TEECL มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ  

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95.00 

บริษัท กิจการร่วมค้า เอฟอี แอนด์ พีพีบี จํากดั 
(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2564) 

JV  

FEC&PPB 

รับเหมาก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้า   ใต้ดิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- FEC เป็นผู้ ถือหุ้นของ JV FEC&PPB ในสดัสว่นร้อยละ 95.00 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน JV FEC&PPB ผ่าน FEC 

- JV FEC&PPB มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.99 

1. บจก. กนักลุ อินฟินิท กรุ๊ป 
 

GIG ให้เช่า ให้เช่าช่วง และ

จดัการซึง่ทรัพย์สิน, ผลิต

กระแสไฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GIG ในสดัสว่นร้อยละ 74.99 

- GIG มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ซึง่ถือหุ้นใน GIG ร้อยละ 0.02 
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

เพ่ือจําหน่าย - GIG มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

-  

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.90 

บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ย่ี จํากดั GOB ลงทนุในบริษัทท่ีผลิต

กระแสไฟฟ้าเพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GOB ในสดัสว่นร้อยละ 74.90 

- GOB มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน GOB ร้อยละ 0.0003  

- GOB มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ     

บริษัท เอาท์โกรว์ เอ จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2562) 

OGA ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GOB เป็นผู้ ถือหุ้นของ OGA ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGA ผ่าน GOB 

- OGA มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน OGA ร้อยละ 0.0013  

- OGA มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

- OGA มีกรรมการร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุพงษ์สกร ดําเนิน  

บริษัท เอาท์โกรว์ บี จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

OGB ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GOB เป็นผู้ ถือหุ้นของ OGB ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGB ผ่าน GOB 

- OGB มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน OGB ร้อยละ 0.0013  

- OGB มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

- OGB มีกรรมการร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุพงษ์สกร ดําเนิน  

บริษัท เอาท์โกรว์ ดี จํากดั OGD ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GOB เป็นผู้ ถือหุ้นของ OGD ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGD ผ่าน GOB 

- OGD มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน OGD ร้อยละ 0.0013  

- OGD มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

- OGD มีกรรมการร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุพงษ์สกร ดําเนิน 

บริษัท เอาท์โกรว์ อี จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

OGE ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GOB เป็นผู้ ถือหุ้นของ OGE ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGE ผ่าน GOB 
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

- OGE มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน OGE ร้อยละ 0.0013  

- OGE มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

- OGE มีกรรมการร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุพงษ์สกร ดําเนิน  

บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย เอ จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

OGW-A กิจการเก่ียวเน่ือง 

กบัโรงไฟฟ้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GOB เป็นผู้ ถือหุ้นของ OGW-A ในสดัสว่นร้อยละ 99.98 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGW-A ผ่าน GOB 

- OGW-A มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน OGW-A ร้อยละ 0.0100  

- OGW-A มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

- OGW-A มีกรรมการร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ  

คณุพงษ์สกร ดําเนิน  

บริษัท เอาท์โกรว์ วู้ด ซพัพลาย บี จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2561) 

OGW-B กิจการเก่ียวเน่ือง 

กบัโรงไฟฟ้า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GOB เป็นผู้ ถือหุ้นของ OGW-B ในสดัสว่นร้อยละ 99.98 โดย GUNKUL ถือหุ้นใน OGW-B ผ่าน GOB 

- OGW-B มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุพงษ์สกร ดําเนิน ซึง่ถือหุ้นใน OGW-B ร้อยละ 0.0100  

- OGW-B มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ    

- OGW-B มีกรรมการร่วมกนักบั GOB ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ  

คณุพงษ์สกร ดําเนิน  

บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 

บริษัท อีโค ่ไทยเอ็นเนอร์ย่ี จํากดั ECO ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ ECO ในสดัสว่นร้อยละ 51.00  

- ECO มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd.  GMCP-1 ลงทนุในบริษัท

ตา่งประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GMP เป็นผู้ ถือหุ้นของ GMCP-1 ในสดัสว่นร้อยละ 51.00    
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

 บริษัทย่อย : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.98 

บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จํากดั BMPS ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

-  GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ BMPS ในสดัสว่นร้อยละ 48.98 

-  BMPS มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 

บริษัท  กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั GCPG ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GCPG ในสดัสว่นร้อยละ 51.00 

- GCPG มีครอบครัวดํารงปิยวฒ์ิุถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 0.00005 

- GCPG มีกรรมการร่วมกบั GUNKUL ได้แก่ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั  

- เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558 GCPG ได้จําหน่ายหุ้นให้แก่บริษัท ชูบุ อีเล็คทริค พาวเวอร์ จี.บี. (“CHUBU”) ร้อยละ 

40.00 โดย GUNKUL มีอํานาจควบคมุร่วม 

- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท จาก “บริษัท กนักลุ พาวเวอร์เจน จํากดั (GPG)” 

เป็น “บริษัท กนักลุ ชบู ุพาวเวอร์เจน จํากดั (GCPG)” 

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.00 (หุ้นสามัญ 49%, หุ้นบุริมสิทธิ 70%) 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. Kenyir ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ Kenyir ในหุ้นสามญัสดัสว่นร้อยละ 49.00 และในหุ้นบริุมสิทธ์ สดัสว่นร้อยละ 70.00 

- Kenyir มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ     

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จํากดั GPS ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ GPS ในสดัสว่นร้อยละ 40.00  

- GPS มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัทร่วม และ/หรือ การร่วมค้า : โดย GUNKUL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.01 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลาร์รูฟ 1 จํากดั WHA_GSR-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสดัสว่นร้อยละ 25.01 

- WHA_GSR-1 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

   

               สว่นท่ี 2 การจดัการและการกํากบัดแูลกิจการ 
325 

 

บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลาร์รูฟ 3 จํากดั WHA_GSR-3 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสดัสว่นร้อยละ 25.01 

- WHA_GSR-3 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลาร์รูฟ 6 จํากดั WHA_GSR-6 ผลิตกระแสไฟฟ้า 

เพ่ือจําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสดัสว่นร้อยละ 25.01 

- WHA_GSR-6 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

 

บริษัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซลาร์รูฟ 17 จํากดั WHA_GSR-17 ผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือ

จําหน่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

- GUNKUL เป็นผู้ ถือหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสดัสว่นร้อยละ 25.01 

- WHA_GSR-17 มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ   

บริษัทที่เก่ียวข้อง 

บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จํากดั GKG ลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ - GKG เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.903 

- GKG มีกลุม่ครอบครัวดํารงปิยวฒ์ิุเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.73   

- GKG มีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ , คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ  และนางสาวนฤชล        

ดํารงปิยวฒ์ิุ (จดทะเบียนเพ่ิมกรรมการ เม่ือวนัท่ี 20 ก.พ. 2560) 

บริษัท กลุนที จํากดั KNT เดินเรือระหว่างประเทศ 

ในเขตทวีปเอเชีย 

- KNT มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวศรีเจริญ ซึ่งเป็นครอบครัวของคุณโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยครอบครัวศรีเจริญ        

ถือหุ้นใน KNT ร้อยละ 98  

บริษัท กนักลุเทรดดิง้ แอนด์ เอเยนซ่ี จํากดั GKT ขนสง่ทางเรือระหวา่ง

ประเทศ 

- GKT มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ได้แก่ ครอบครัวดํารงปิยวุฒ์ิ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ GKG โดยครอบครัวดํารงปิยวุฒ์ิถือหุ้ น        

ใน GKT ร้อยละ 67.00 

- GKT มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท กนักลุ มารีนไลน์ จํากดั GKM หยดุประกอบธรุกิจ - GKM มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวดํารงปิยวฒ์ิุ ซึง่ถือหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00  

- GKM มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง (2000) จํากดั GK2000 ให้เช่าทรัพย์สิน - GK2000 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG และ ครอบครัวดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00  

- GK2000 มีกรรมการร่วมกบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ    
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท จี.เอ็ม. ซพัพลายแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั GMS ให้เช่าทรัพย์สิน - GMS มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ครอบครัวดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 98.00  

- GMS มีกรรมการร่วมกบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ    

บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ จํากดั  SF กิจการไฟฟ้า - SF มีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ GKG โดยถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.97  

- SF มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คุณนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน     

ร้อยละ 0.0001 และ มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  

บริษัท แฮปปี ้กรีน 2558 จํากดั HPG ลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ  - HPG มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.94 

- HPG มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒืุ และคณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 0.02 และ มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เทค-กรีน จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2563) 

TG ลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ - TG มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.94 

- TG มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คุณนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน 

ร้อยละ 0.02 และ มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เอ็นไทรตี ้ทรัพย์ จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2563) 

ETS ลงทนุในบริษัทตา่ง ๆ - ETS มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ GKG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.94 

- ETS มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 0.02 และ มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท กนักลุ เทค จํากดั 

(ชําระบญัชีเสร็จสิน้ ในปี 2563) 

GTC ทางด้านเทคโนโลยี - GTC มี GKG ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.00 และมีคณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 0.005 

- GTC มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

บริษัท นพกลุ จํากดั NPK สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- NPK มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 82.00 และมีครอบครัวศรีเจิญ ถือหุ้ นใน

สดัสว่น ร้อยละ 18.00  

- NPK มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท กรีน ฟิลด์ เอ็นเนอร์จี จํากดั  

 

GF อสงัหาริมทรัพย์ - Greenfield มี GMA ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และมีคณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ                   

ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 0.00008 

- Greenfield มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ,  

คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท พี.เอ็ม. บิลดิง้ กรุ๊ป จํากดั PMBG ให้เช่าทรัพย์สิน - PMBG มีผู้ ถือหุ้น ได้แก่ คณุฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทยั เป็นเครือญาติ กบั คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ    

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท  จํากดั 

 

GMA สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ  โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ            

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 2 จํากดั GMA-2 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-2 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-2 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ          

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จํากดั GMA-3 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-3 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-3 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ        

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 4 จํากดั GMA-4 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-4 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-4 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ         

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จํากดั GMA-5 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-5 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-5 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ         

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จํากดั GMA-7 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-7 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-7 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ         

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จํากดั GMA-8 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-8 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.02  

- GMA-8 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GUNKUL ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ และคณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ และ     

คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 
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บริษัท ช่ือย่อ การประกอบธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 9 จํากดั GMA-9 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-9 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-9 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ         

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จํากดั GMA-10 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-10 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-10 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดํารงปิยวฒ์ิุ คุณนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ และ       

คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จํากดั GMA-11 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-11 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-11 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นในสดัส่วนร้อยละ 0.000001 และ      

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 12 จํากดั GMA-12 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-12 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดํารงปิยวฒ์ิุ คุณนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 0.000001  

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จํากดั GMA-13 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-13 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุปวิช ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-13 มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดํารงปิยวฒ์ิุ คุณนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ โดยถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ คุณโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ และ      

คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จํากดั 

 

GMA-14 สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- GMA-14 มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- GMA-14 มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณกัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ และคุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ โดยถือหุ้ นใน

สดัส่วนร้อยละ 0.000001 และมีกรรมการร่วมกันกับ GUNKUL คือ คุณกัลกุล ดํารงปิยวฒ์ิุ, คณุโศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ 

และ      คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 

บริษัท ปราณบรีุ บเูลอวาร์ด จํากดั PB สงัหาริมทรัพย์ และ 

อสงัหาริมทรัพย์ 

- PB มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  

- PB มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกันกับ GUNKUL ได้แก่ คุณนฤชล ดํารงปิยวุฒ์ิ  โดยถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 0.000001 และ              

มีกรรมการร่วมกนักบั GUNKUL คือ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และ คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  
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บุคคลที่เก่ียวข้อง 

คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ - กรรมการ - คุณกัลกุล ดํารงปิยวฒ์ิุ และ ครอบครัว เป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ร้อยละ 49.97 ใน GKG ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GUNKUL 

และ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ GUNKUL  

คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ - กรรมการ - คุณ โศภชา ดํารงปิยวุฒ์ิ  เป็นภรรยาของ คุณ กัลกุล ดํารงปิยวุฒ์ิ  และเป็นประธานกรรมการบริหาร (CEO)                  

ของ GUNKUL 

คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ - กรรมการ - คณุนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  เป็นบตุรของ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ และเป็นกรรมการของ GUNKUL 

คณุปวิช ดํารงปิยวฒ์ิุ - บตุรคณุกลักลุ  

ดํารงปิยวฒ์ิุ 

- คณุปวิช ดํารงปิยวฒ์ิุ เป็นบตุรของ คณุกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ  

คณุเฉลิมพล ศรีเจริญ - กรรมการ - คณุเฉลิมพล ศรีเจริญ เป็นน้องชายของ คณุโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ และเป็นกรรมการของ GUNKUL 
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12.4 สรุปรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ในปี 2563 และ ปี 2562  
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12.5  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

การเข้าทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ กบับริษัทย่อย และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ 

ขึน้อยู่กับเหตุผลและความจําเป็น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์บริษัทฯ เป็นสําคญั ค่าตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตาม

ราคาท่ียติุธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทัว่ไปท่ีพึงกระทําและสามารถเทียบเคียงได้ และเป็นไปตามกฎหมาย

หรือหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการและ

ขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั โดยจะกําหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีมีส่วนได้สว่นเสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่น

ร่วมในการอนมุติัรายการดงักล่าว ในกรณีท่ีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เม่ือฝ่ายจดัการเห็นความ

จําเป็นจะต้องทํารายการ และอยูน่อกเหนืออํานาจของฝ่ายจดัการท่ีจะทํารายการ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการทํารายการโดยขึน้กบัขนาดรายการ 

      คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเท่าเทียมกนั 

โดยยดึหลกัการดงันี ้ 

- เป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนุมัติท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผู้ บริหารด้วยความรับผิดชอบ

ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริต โดยผู้ มีสว่นได้เสียไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

- เป็นรายการท่ีกระทําโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

- มีระบบการติดตามและตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่การทํารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

- มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง โปร่งใส ในเวลาท่ีเหมาะสม  

นโยบายของบริษัทฯ ในการทํารายการระหวา่งกนัจําแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้และขายสนิค้า การวา่จ้างผลติ เป็นต้น  

การทํารายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยง ได้รับอนมุติัเป็นหลกัการจากคณะกรรมการบริษัท

ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการนัน้มีข้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจ

ต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวโยงกัน โดยได้กําหนดตารางอํานาจอนุมัติเป็นลําดบัชัน้ตามขนาดรายการเพ่ือให้การ

ดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส  

- รายการอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเช่า

หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ระยะสัน้ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สินหรือบริการ (เช่น การลงทนุหรือการขาย

เงินลงทนุในกิจการ) หรือ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
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บริษัทฯ มีนโยบายท่ีกําหนดอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง     

ประเทศไทย 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าว เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทกุไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ คําสัง่ หรือ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย เพ่ือให้การตดัสินใจเข้า

ทํารายการดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย โดยบริษัทฯ จะ

เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปีของบริษัทฯ และ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

 

12.6 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต   

1. แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลงังาน บริษัทฯ 

ยังคงมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ืองสําหรับ การซือ้ขายสินค้า การซือ้ขาย

สินทรัพย์ การให้การสนบัสนนุด้านการเงิน รวมถึงการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้บริษัทย่อย และการนํา

สนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยมาคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษัทฯ 

• ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงัานทดแทน บริษัทฯ ยงัคงมีการทํารายการระหว่างกนักบั

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าอย่างต่อเน่ืองสําหรับ การขายสินค้า การให้บริการบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้า การซือ้ขายสินทรัพย์ การให้การสนับสนนุด้านการเงิน รวมถึงการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้

บริษัทยอ่ยและการนําสนิทรัพย์ของบริษัทยอ่ยมาคํา้ประกนัวงเงินสนิเช่ือของบริษัทฯ 

• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานระบบ บริษัทฯ ยังคงมีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยอย่าง

ต่อเน่ืองสําหรับ การขายสินค้า บริการก่อสร้างและรับเหมางานระบบ การให้การสนบัสนนุด้านการเงิน 

รวมถึงการคํา้ประกนัวงเงินสินเช่ือให้บริษัทย่อยและการนําสินทรัพย์ของบริษัทย่อยมาคํา้ประกนัวงเงิน

สนิเช่ือของบริษัทฯ 

• ธุรกิจเพ่ือการลงทุนในต่างประเทศและโครงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ ยงัคงมีการทํารายการ

ระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ย และโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองสําหรับการให้การสนบัสนนุด้านการเงิน 

• บริษัทฯ และกลุม่บริษัท มีการเช่าอสงัหาริมทรัพย์และสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการจาก

กลุม่บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
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2. นโยบายการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทํารายการระหว่างกนั โดยกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลกัษณะ

การดําเนินการค้าปกติ  โดยกําหนดตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ี ทํากับ

บุคคลภายนอก และปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือหลกัเกณฑ์ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ได้

กําหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนั โดยจะกําหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีมีสว่น

ได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนมุติัรายการดงักล่าว ในกรณีท่ีรายการระหว่างกนัของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เม่ือฝ่ายจัดการเห็นความจําเป็นจะต้องทํารายการ และอยู่

นอกเหนืออํานาจของฝ่ายจดัการท่ีจะทํารายการ บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และ/

หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทํารายการโดยขึน้กับขนาดรายการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย

และตารางอํานาจอนมุติัท่ีได้กําหนดไว้เป็นแนวปฏิบติัในการดําเนินการเร่ืองดงักลา่วเพ่ือให้การดําเนินงาน

เป็นไปด้วยความโปร่งใส  

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันพร้อมทัง้จัดทํา

รายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าวเพ่ือรายงานในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทในทกุไตรมาส โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในรายงานประจําปี และหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ฯ 
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13. สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

งบการเงนิ 

(1) รายงานการสอบบัญชี 

• รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

(บริษัท) ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวัยวัฒน์  กอสมานชัยกิจ ผู้ สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้แสดงความเห็น

แบบไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน

รวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี

สิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยมีวรรคเน้นในข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น ดงันีคื้อ ให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งได้

อธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  ตวัเลขเปรียบเทียบท่ีนํามา

แสดงนีนํ้ามาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วนัท่ี และสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ

หลงัจากปรับปรุงรายการตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ทัง้นีค้วามเห็นของผู้สอบ

บญัชีไมไ่ด้เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองนี ้

• รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 

(บริษัท) ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ตรวจสอบโดย นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขทะเบียน 6333 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แสดงความเห็นแบบไม่มี

เง่ือนไขว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและ

ผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สุด    

วนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

• รายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นายวยัวฒัน์  กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6333 

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไขว่างบการเงินข้างต้นนี ้

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ     

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
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(2) ตารางสรุปงบการเงนิ   

• งบแสดงฐานะการเงิน 

หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,391,924,583        1,600,219,537      892,652,654           339,673,750           303,754,822           273,762,813         

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 162,314,840           23,553,105           606,089,344           82,000,000             -                          529,906,475         

เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้น

   ที่ใช้เป็นหลักประกัน 1,724,375,404        2,593,886,402      1,501,020,586        -                          200,103,712           -                       

ลูกหนี้การค้า 2,863,723,261        1,227,263,208      1,068,798,910        966,903,135           287,910,819           388,885,965         

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกําไนดชําระภายในหนึ่งปี 58,538,686             -                       -                          -                          -                          -                       

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 1,225,272,800        625,171,464         225,175,687           -                          -                          -                       

ลูกหนี้อื่น -                         -                       289,929,696           -                          151,002,647           62,838,422           

ลูกหนี้กรมสรรพากร 385,537,470           220,205,763         298,960,074           -                          2,570,255               -                       

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                         169,928,657         -                          2,933,806,406        984,724,262           1,754,452,670      

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี -                         -                       -                          -                          -                          -                       

สินค้าคงเหลือ 637,408,172           652,779,571         540,167,019           377,178,712           380,906,999           284,332,577         

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 5,283,830               -                       -                          5,283,830               -                          -                       

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 328,107,233           172,152,970         -                          93,001,447             -                          -                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,782,486,279     7,285,160,677     5,422,793,970      4,797,847,280      2,310,973,516      3,294,178,922     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 132,868,873           127,479,060         -                          111,360,565           120,532,784           -                       

เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว

   ที่ใช้เป็นหลักประกัน 376,094,162           325,562,501         592,003,707           -                          -                          -                       

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                       -                          324,925,280           348,482,931           -                       

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 409,815,757           481,894,599         426,852,710           397,594,800           397,594,800           397,594,800         

เงินลงทุนในการร่วมค้า 1,155,928,826        1,249,137,069      1,078,764,354        726,177,750           726,177,750           576,610,150         

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                       -                          15,712,437,525      13,188,214,576      12,884,624,101    

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินุน 821,785,263           -                       -                          -                          -                          -                       

ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น -                         -                       -                          -                          -                          -                       

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -                         -                       -                          3,143,658               3,143,658               3,143,658             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26,942,970,534      24,567,137,226    23,018,092,750      59,467,928             66,413,447             74,184,502           

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 682,345,139           42,054,486             -                          

ค่าความนิยม 163,476,324           163,476,324         163,476,324           -                          -                          -                       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,414,649,404        3,953,067,993      4,213,228,830        6,835,206               6,132,502               4,928,514             

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น -                         559,555,466         -                          -                          -                          -                       

เงินมัดจําค่าสินทรัพย์ -                         -                       -                          -                          -                          -                       

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า -                         194,348,456         215,351,112           -                          -                          -                       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 56,761,808             75,948,204           75,465,591             37,905,714             62,758,854             61,100,361           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 92,973,746             58,772,159           418,720,423           68,015,824 45,854,435             388,874,152         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,249,669,836 31,756,379,057 30,201,955,801 17,489,918,736 14,965,305,737 14,391,060,238

รวมสินทรัพย์ 46,032,156,115     39,041,539,734   35,624,749,771     22,287,766,016     17,276,279,253     17,685,239,160   

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
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หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 4,659,281,879        1,051,088,014      2,306,788,075        4,590,160,022        984,643,614           2,012,489,398      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                       -                          182,000,000           286,305,838           483,630,656         

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 2,403,918,800        1,069,528,094      340,646,726           513,709,350           360,844,846           246,918,703         

รายได้รับล่วงหน้า 399,672,806           402,319,891         104,217,170           34,200,367             19,528,128             16,166,890           

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ 1,532,604,348        2,802,809,458      454,767,934           -                          -                          -                       

เจ้าหนี้ค่าหุ้น 59,083,480             -                       -                          20,726,403             -                          -                       

เจ้าหนี้กรมสรรพากร -                       59,323,015             -                          -                          3,310,866             

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 350,552,294           414,703,853         532,589,874           6,612,800               9,316,344               9,617,538             

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,496,265,900        1,261,321,656      1,546,994,980        28,482,094             28,504,129             28,443,981           

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1,819,000,000        1,000,000,000      2,765,500,000        1,819,000,000        1,000,000,000        2,765,500,000      

ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 42,155,085             15,510,305           13,931,656             15,409,287             7,903,214               7,185,659             

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 20,705,137             -                       -                          20,520,943             -                          -                       

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29,390,046             24,123,342           64,806,817             -                          -                          -                       

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 169,943,278           163,654,718         315,094,448           23,759,195             19,775,742             119,595,334         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 12,982,573,053     8,205,059,331     8,504,660,695      7,254,580,461      2,716,821,855      5,692,859,025     

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 14,657,840,218      14,387,961,223    14,129,849,292      336,511,427           364,982,721           393,486,850         

หุ้นกู้ 4,135,584,021        4,602,977,092      2,819,000,000        4,135,584,021        4,602,977,092        2,819,000,000      

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 15,924,784             5,969,146             146,051,080           87,500                    185,000                  133,298                

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 552,532,255           17,022,188           18,866,326             37,132,462             10,487,263             7,615,657             

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 226,632,783           186,316,791         188,230,332           -                          -                          -                       

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 86,538,736             76,991,751           52,889,050             54,463,259             49,064,855             34,690,365           

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 319,889,987           209,434,134         203,979,259           -                          -                          -                       

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 571,894,192           -                       -                          143,633,082           -                          -                       

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618,571                  618,571                -                          618,571                  618,571                  -                       

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 6,814,409               16,275,668           61,175,854             10,486                    637,663                  25,326,970           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 20,574,269,956     19,503,566,564   17,620,041,193     4,708,040,808      5,028,953,165      3,280,253,140     

รวมหนี�สิน 33,556,843,009     27,708,625,895   26,124,701,888     11,962,621,269     7,745,775,020      8,973,112,165     

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

       ทุนจดทะเบียน 2,220,632,743        2,225,586,448      1,854,655,373        2,225,586,448 2,225,586,448 1,854,655,373

       ทุนที่ออกและชําระแล้ว 2,220,632,743        2,220,632,743      1,854,655,373        2,220,632,743 2,220,632,743 1,854,655,373

       หุ้นทุนซื้อคืน (304,674,256) (304,674,256) (304,674,256) (304,674,256) (304,674,256) (304,674,256)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

       ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 5,179,473,454        5,179,473,454      5,179,473,454        5,179,473,454 5,179,473,454 5,179,473,454

กําไรสะสม

        จัดสรรแล้ว

            ทุนสํารองตามกฎหมาย 222,559,000           222,559,000         198,300,000           222,559,000 222,559,000 198,300,000

            สํารองหุ้นทุนซื้อคืน 304,674,256           304,674,256         304,674,256           304,674,256 304,674,256 304,674,256

        ยังไม่ได้จัดสรร 5,781,434,415        4,134,470,833      2,452,439,992        2,702,479,550 1,907,839,036 1,479,522,211

ส่วนต่างจากการวมธุรกิจ

   ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (467,953,968) (464,752,542) (464,752,542) -                          -                          -                       

ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

   ความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (205,957,015) -                       -                          -                          -                          -                       

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (380,345,758) (580,176,332) (309,604,699) -                          -                          175,957

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 12,349,842,871 10,712,207,156 8,910,511,578 10,325,144,747 9,530,504,233 8,712,126,995

ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                         -                       -                          -                     -                     -                       

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 125,470,235           620,706,683         589,536,305           -                          -                          -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,475,313,106     11,332,913,839   9,500,047,883      10,325,144,747     9,530,504,233      8,712,126,995     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,032,156,115 39,041,539,734 35,624,749,771 22,287,766,016 17,276,279,253 17,685,239,160

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

รายการ

 

หมายเหต ุ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 2,220,632,743.50 บาท มีทนุชําระแล้วเป็นเงิน  2,220,632,743.50 บาท  

                     เป็นหุ้นสามญัทัง้จํานวน 8,882,530,974 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

• งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ   

 

หน่วย : บาท

รายการ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

รายได้

รายได้จากการขาย 1,495,877,402         1,526,498,126         1,344,964,976         1,673,022,476        1,430,662,575         1,212,462,215        

รายได้จากการขายไฟฟ้า 2,896,952,073         2,928,425,222         1,762,808,281         -                          -                          -                          

รายได้จากการให้บริการ 124,213,883            87,728,797              68,541,412              20,256,922             40,007,288              28,309,677             

รายได้จากการก่อสร้าง 2,022,418,375         979,945,647            1,887,242,809         -                          -                          60,852,900             

รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน 913,476,986            -                          -                          -                          

รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า 1,196,404,375         1,575,971,477         1,166,941,762         -                          -                          -                          

รายได้เงินปันผล -                          -                          -                          2,577,185,095        1,162,637,144         1,491,947,483        

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -                          19,893,800              -                          18,821,658             7,205,903                6,380,350               

ดอกเบี้ยรับ 10,854,877              18,476,841              14,266,266              29,124,441             40,290,683              26,844,921             

กําไรจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 74,308,660             -                          -                          

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ 259,273,007            -                          -                          -                          -                          -                          

กําไรจากการจําหน่ายงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,977,595,728         -                          -                          -                          -                          -                          

รายได้อื่น 77,474,322              58,319,381              216,121,172            940,353                  39,204,126              50,502,901             

รวมรายได้ 10,974,541,028     7,195,259,291       6,460,886,678       4,393,659,605       2,720,007,719       2,877,300,447       

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,110,665,621         1,040,341,624         943,583,114            1,369,403,789        1,086,502,988         944,887,737           

ต้นทุนขายไฟฟ้า 1,738,354,708         1,499,380,037         901,674,319            -                          -                          -                          

ต้นทุนการให้บริการ 52,881,296              47,714,078              42,241,899              2,561,419               13,504,399              21,251,070             

ต้นทุนในการก่อสร้าง 1,814,550,944         862,949,818            1,282,474,222         -                          -                          47,683,757             

ต้นุทุนขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน 891,847,931            -                          -                          -                          -                          -                          

ค่าใช้จ่ายในการขาย 58,491,311              68,263,898              63,205,732              29,498,367             45,429,016              46,564,007             

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่นๆ 896,785,305            771,916,944            679,832,705            423,580,484           390,233,897            344,421,150           

ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาสิทธิเลือกซื้อขายเงินตราต่างประเทศ -                          -                          588,109,119            -                          -                          588,109,119           

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 13,867,001              -                          146,810,278            -                          -                          -                          

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 13,219,384              -                          146,810,278            -                          -                          -                          

รวมค่าใช้จ่าย 6,590,663,501       4,290,566,399       4,794,741,666       1,825,044,059       1,535,670,300       1,992,916,840       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า 72,595,791              268,653,670            269,402,971            -                          -                          -                          

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 4,456,473,318       3,173,346,562       1,935,547,983       2,568,615,546       1,184,337,419       884,383,607         

ต้นทุนทางการเงิน 911,768,869            910,076,035            800,452,148            321,391,732           290,683,941            275,702,662           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,544,704,449       2,263,270,527       1,135,095,835       2,247,223,814       893,653,478         608,680,945         

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 119,411,606            40,981,213              103,496,017            50,072,144             (945,963) (51,707,970)

กําไรสําหรับปี 3,425,292,843       2,222,289,314       1,031,599,818       2,197,151,670       894,599,441         660,388,915         

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

หน่วย : บาท

รายการ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 200,099,685            (270,009,246)          52,216,056              -                          -                          -                          

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย (291,769)                 (443,608)                 826,812                   -                          (175,957)                 155,051                  

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําหรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง 22,658                     (22,658)                   -                          -                          -                          -                          

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 199,830,574 (270,475,512) 53,042,868 -                     (175,957) 155,051 

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้

   ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กําหนดไว้ -                          (2,332,399)              -                    -                          (3,562,648)              -                          

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                          466,480                   -                    -                          712,530                   -                          

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ -                          

   ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                     (1,865,919) -                    (2,850,118)              -                          

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 199,830,574 (272,341,431) 53,042,868           -                     (3,026,075)            155,051               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,625,123,417       1,949,947,883       1,084,642,686       2,197,151,670       891,573,366         660,543,966         

การแบ่งปันกําไร 

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,412,336,597         2,147,329,258         1,085,172,042         2,197,151,670        894,599,441            660,388,915           

    ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                          -                          5,067,117                -                          -                          -                          

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 12,956,246              74,960,056              88,170,937              -                          -                          -                          

กําไรสําหรับปี 3,425,292,843       2,222,289,314       1,178,410,096       2,197,151,670       894,599,441         660,388,915         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 3,612,167,171         1,874,891,706         1,138,199,225         2,197,151,670        891,573,366            660,543,966           

    ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                          -                          5,067,117                -                          -                          -                          

    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 12,956,246              75,056,177              88,186,622              -                          -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,625,123,417       1,949,947,883       1,231,452,964       2,197,151,670       891,573,366         660,543,966         

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาท) 0.39 0.24 0.12 0.25                    0.10                    0.08                    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

 
 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

•  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ผลกําไร (ขาดทุน)

ผลต่างของ จากเงินลงทุนใน

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ของอัตรา ตราสารหนี�ที�

การรวม การเปลี�ยนแปลง แลกเปลี�ยน กําหนดให้วัดมูลค่า รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สัดส่วนความ ทุนสํารอง สํารอง จากการ ด้วยมูลค่ายุติธรรม ประกอบอื�น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ หุ้นทุน มูลค่า การควบคุม เป็นเจ้าของ ตาม หุ้นทุน ยังไม่ได้ แปลงค่า ผ่านกําไรขาดทุน ของส่วนของ ผู้ถือหุ้นของ ที�ไม่มีอํานาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว ซื�อคืน หุ้นสามัญ เดียวกัน ในบริษัทย่อย กฎหมาย ซื�อคืน จัดสรร งบการเงิน เบ็ดเสร็จอื�น ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ตามที�รายงานในปีก่อน 2,220,632,743 (304,674,256) 5,179,473,454 (464,752,542) -                 222,559,000 304,674,256 4,134,470,833  (580,445,443) 269,111           (580,176,332) 10,712,207,156  620,706,683  11,332,913,839 

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                   -                 -                   (3,201,426)     -                 -                -                -                    -                 -                  -                 (3,201,426)          -                 (3,201,426)         

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี 3 -                   -                 -                   -                 -                 -                -                (570,821,710)    -                 -                  -                 (570,821,710)      -                 (570,821,710)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,220,632,743 (304,674,256) 5,179,473,454 (467,953,968) -                 222,559,000 304,674,256 3,563,649,123  (580,445,443) 269,111           (580,176,332) 10,138,184,020  620,706,683  10,758,890,703 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล -                   -                 -                   -                 -                 -                -                -                    -                 -                  -                 -                      (5,218,784)     (5,218,784)         

    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 -                   -                 -                   -                 -                 -                -                (1,194,551,305) -                 -                  -                 (1,194,551,305)   -                 (1,194,551,305)  

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                   -                 -                   -                 -                 -                -                (1,194,551,305) -                 -                  -                 (1,194,551,305)   (5,218,784)     (1,199,770,089)  

    การเปลี�ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

    การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

       โดยอํานาจควบคุมไม่เปลี�ยนแปลง 5 -                   -                 -                   -                 (205,957,015) -                -                -                    -                 -                  -                 (205,957,015)      (574,042,985) (780,000,000)     

    การได้มาซึ�งส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการซื�อธุรกิจ 5 -                   -                 -                   -                 -                 -                -                -                    -                 -                  -                 -                      1,004,075      1,004,075          

    บริษัทย่อยเพิ�มหุ้นสามัญ 13 -                   -                 -                   -                 -                 -                -                -                    -                 -                  -                 -                      70,065,000    70,065,000        

    รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                 -                   -                 (205,957,015) -                -                -                    -                 -                  -                 (205,957,015)      (502,973,910) (708,930,925)     

-                   

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ

   ที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                 -                   -                 (205,957,015) -                -                (1,194,551,305) -                 -                  -                 (1,400,508,320)   (508,192,694) (1,908,701,014)  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไร -                   -                 -                   -                 -                 -                -                3,412,336,597  -                 -                  -                 3,412,336,597    12,956,246    3,425,292,843   

     กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น -                   -                 -                   -                 -                 -                -                -                    200,099,685  (269,111)         199,830,574  199,830,574       -                 199,830,574      

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                 -                   -                 -                 -                -                3,412,336,597  200,099,685  (269,111)         199,830,574  3,612,167,171    12,956,246    3,625,123,417   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 2,220,632,743 (304,674,256) 5,179,473,454 (467,953,968) (205,957,015) 222,559,000 304,674,256 5,781,434,415  (380,345,758) -                  (380,345,758) 12,349,842,871  125,470,235  12,475,313,106 

(บาท)

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสะสม
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

•  งบกระแสเงินสด  

หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 3,425,292,843                  2,222,289,314 1,178,410,096 2,197,151,670 894,599,441 660,388,915

ปรับรายการที่กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 119,411,606 40,981,213 103,496,017 50,072,144 (945,963) (51,707,970)

ต้นทุนทางการเงิน 911,768,869 910,076,035 800,452,148 321,391,732 290,683,941 275,702,662

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,353,456,948 1,137,428,087 762,809,614 14,863,386 14,093,113 15,090,095

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 10,772,722 23,144,731 7,694,195 6,400,674 11,718,991 4,664,594

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 39,846,270 (13,419,138) 2,106,223 29,068,581 (7,830,297) 8,309,632

(กําไร) ขาดทุนจาการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ 13,219,384 (74,308,660)

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (72,595,791) (268,653,670) (269,402,971) -                            -                            

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน -                                   -                            (34,552,697) -                            (34,552,697)

เงินปันผลรับ -                                   -                            -                            (2,577,185,095) (1,162,637,144) (1,491,947,483)

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 5,890,475 5,570,988

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                                   1,313,177 (1,189,735) 187,152 -                            

(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า 13,477,851 10,695,705 1,358,873 4,998,462 6,678,700 2,480,263

(กําไร) ขาดทุน จากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,587,372 44,305,310 8,242,027 873,794 6,463,359 (75,454)

กําไรจากจําหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว (325,093) (3,310,253) (1,974,744) (98,473) (1,987,463) (1,925,655)

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (259,273,007)

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,977,595,728)

ดอกเบี้ยรับ (41,977,557) (18,476,841) (14,266,266) (29,124,441) (40,290,683) (26,844,921)

3,542,957,164 4,086,373,670 2,543,182,780 (50,325,238) 10,733,147 (640,418,019)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน 810,934,192 (877,150,637) (1,098,180,584) 200,103,712 (200,103,712) -                            

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (1,206,422,843) 271,591,016 86,370,486 (591,632,671) 268,386,487 (165,789,666)

ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน 84,971,942 -                            -                            -                            -                            -                            

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ (600,101,336) (399,995,777) 534,434,196 -                            -                            12,148,598

ลูกหนี้อื่น -                                   -                            (50,976,783) -                            -                            7,287,378

ลูกหนี้กรมสรรพากร (165,331,707) 306,881,090 (198,225,126) 2,570,255 (2,570,255) -                            

สินค้าคงเหลือ 1,893,548 (123,308,257) (132,540,514) (1,270,176) (103,253,122) (91,908,180)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (130,204,646) (41,613,221) 36,523,439               (62,559,878) (8,659,948) -                            

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (14,349,411) 87,008 -                            132,622 (3,483) -                            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -4830540 (32,228,823) 113,226,714 -                            (33,000,000) -                            

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า -                                   10,020,198 (2,105,743) -                            -                            -                            

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (1,628,468,385) 463,685,436 (429,554,738) 147,971,477 38,807,602 (12,741,717)

รายได้รับล่วงหน้า (2,647,085) 298,102,721 (154,539,198) 14,672,238 3,361,238 1,352,918

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (34,646,551) (224,342,050) 140,440,649 (2,801,043) (249,493) (533,046)

หนี้สินหมุนเวียน 8,012,228 (27,149,582) 4,173,895 (34,490,854) 2,139,498                 

เจ้าหนี้อื่น (115,965,624) 5,835,607

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (1,225,737) (1,374,429) (586,216) (1,002,270) (907,149) (12,321)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 28,861,999 (20,210,841) 14,537,726 (627,177) 40 (14,028,927)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน 689,402,832 3,689,367,522 1,286,041,464 (340,594,254) (61,949,502) (896,667,877)

ภาษีเงินได้จ่ายออก (77,931,180) (115,875,436) (163,759,102) (9,532,177) (12,854,435) (9,480,432)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 611,471,652 3,573,492,086 1,122,282,362 (350,126,431) (74,803,937) (906,148,309)

งบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สว่นท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

หน่วย : บาท

2563 2562 2561 2563 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา -                                   -                            (573,628,353)            -                            -                            

เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย -                                   -                            -                            (1,411,919,807)         (341,090,475)            (629,641,900)            

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย -                            -                            -                            37,500,000               17,420,000               

เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย 70,065,000                       500,000 -                            -                            -                            -                            

เงินสดจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (780,000,000) -                            (8,580,000)                (780,000,000)            -                            -                            

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินสดย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา (440,642,857) -                            -                            (311,576,740)            -                            -                            

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4,597,985,471                  -                            -                            -                            -                            -                            

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (2,535,975) -                            (56,560,000)              -                            -                            (56,560,000)              

เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในการร่วมค้า -                                   (152,067,600) -                            -                            (149,567,600)            -                            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 326,272,590                     2,156,565,115 1,968,784,038          160,098,472             1,911,717,980          1,801,746,980          

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (465,001,000) (1,571,162,230) (1,927,051,843) (242,000,000)            (1,380,000,000)         (1,779,551,843)         

ผลประโยชน์รับจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเพื่อการลงทุน -                                   7,744,373 35,147,322 -                            7,744,373                 35,147,322               

เงินสดจ่ายพื่อมัดจําค่าสินทรัพย์ -                            -                            -                            -                            

เงินสดจายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า -                            -                            -                            -                            

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,496,709,518) (743,056,656) (6,167,793,747) (7,643,276)                (2,922,677)                (17,820,463)              

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (8,720,885) (32,849,993) (135,311,376) (2,846,680)                (2,684,535)                (1,993,870)                

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5561559 25,763,836 713,784 995,592                    2,880,776                 288,855                    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                                   73,008,746 -                            -                            -                            -                            

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 169,928,657                     -                            421,390,094 2,396,986,952          1,284,929,600          787,958,290             

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                                   (169,928,657) -                            (4,329,537,498)         (863,684,123)            (1,985,603,210)         

เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น -                                   (559,555,466) -                            -                            -                            -                            

เงินปันผลรับ 197985034 181,968,242 206,986,264 2,586,224,693          1,162,637,144          1,491,947,483          

ดอกเบี้ยรับ 11922568 18,177,390 46,129,984 29,189,095               48,977,680               21,443,700               

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 186,110,644                 (764,892,900)         (6,189,773,833)       (1,912,029,197)       1,716,438,143        (315,218,656)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,620,874,153                  -                            -                            5,645,424,200          -                            -                            

จ่ายชําระหุ้นทุนซื้อคืน -                                   -                            (304,674,256) -                            (304,674,256)            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น -                                   -                            37,795,883 -                            55,151,096               

เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะสั้น -                                   (1,254,902,711) -                            (2,028,252,905)         (1,027,827,332)         -                            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                                   -                            -                            1,371,000,000          50,000,000               134,000,000             

เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -                                   -                            -                            (1,489,537,147)         (232,523,205)            -                            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,743,669,366                  1,717,573,607 6,140,207,783 -                            -                            428,760,000             

เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกู้ยืมระยะยาว (1,391,695,929) (1,525,809,398) (848,101,466) (28,800,000)              (28,800,000)              (7,200,000)                

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,343,837,657                  2,783,042,500 1,819,000,000 1,343,837,657          2,783,042,500          1,819,000,000          

เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ (1,000,000,000) (2,765,500,000) (280,000,000) (1,000,000,000)         (2,765,500,000)         (280,000,000)            

เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน (247,016,227) (15,183,489) (15,942,393) (7,903,215)                (7,858,839)                (8,855,633)                

เงินปันผลจ่าย (1,194,489,983) (73,198,984) (333,793,403) (1,194,489,983)         (73,198,983)              (333,793,403)            

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (5,218,784) (44,385,799) (88,174,358) -                            -                            -                            

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ -                                   -                            (562,000,000) -                            -                            -                            

ดอกเบี้ยจ่าย (905,271,702) (904,612,822) (756,770,609) (304,724,370)            (306,749,747)            (235,964,690)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,964,688,551              (2,082,977,096)       4,807,547,181        2,306,554,237        (1,609,415,606)       1,266,423,114        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ�น (ลดลง)สุทธิ 2,762,270,847 725,622,090 (259,944,290) 44,398,609 32,218,600 45,056,149 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 29,434,199                       (18,055,207) (5,420,378) (8,479,681) (2,226,591) (11,622,101)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 1,600,219,537                  892,652,654             1,158,017,322 303,754,822             273,762,813             240,328,765             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4,391,924,583              1,600,219,537        892,652,654           339,673,750           303,754,822           273,762,813           

รายการ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(3)  ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ   

รายการ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 0.89 0.65            0.66 0.85              0.60 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.86 0.81 0.59            0.61 0.71              0.55 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.34 0.20 0.10            0.05 0.11              0.05 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.82 4.76 3.88            2.99 4.35              4.17 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.73 76.68 93.95          122.26 83.99            87.51 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.67 2.99 4.20            3.64 2.89              3.57 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 78.12 122.12 86.92          100.35 126.39          102.37 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 2.21 3.66 4.08            3.82 4.06              4.00 

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 165.11 99.78 89.42          95.46 89.98            91.25 

Cash Cycle (วัน) (24.25) 99.02 91.46          127.15 120.40            98.62 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตรากําไรขั้นต้น (%) 35.16% 51.39% 49.12% 18.98% 25.20% 22.11%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 51.52% 44.70% 33.42% 151.69% 80.53% 67.94%

อัตรากําไรสุทธิ (%) 39.60% 30.25% 18.91% 129.76% 60.83% 50.74%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 27.46% 18.95% 12.40% 21.28% 9.39% 7.58%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.44% 5.50% 3.31% 9.86% 5.18% 3.73%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 10.00% 6.76% 3.92% 12.56% 5.98% 4.63%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.19 0.18 0.17            0.08            0.09 0.07             

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.69            2.44 2.75            1.16            0.81 1.03             

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) 4.89            3.49 2.60            7.99            4.07 3.21             

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 46.67% 56.67% 40.00% 72.80% 134.04% 66.67%

อัตราส่วนอื่นๆ

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
 2)

0.39            0.24 0.16            0.25            0.10 0.09             

กําไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (บาท)
  1)

0.39            0.24 0.15            0.25            0.10 0.09             

มูลค่าตามบัญชีสุทธิต่อหุ้น(บาท)
 2) 1.42            1.28 1.28            1.18            1.07 1.17             

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

 

 

หมายเหตุ   1)     กําไรสทุธิตอ่หุ้นเฉลี่ย คํานวณด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมด 

 2) กําไรสทุธิต่อหุ้นและมลูค่าตามบญัชีสทุธิต่อหุ้น คํานวณด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมด ณ สิน้งวดและ

คํานวณโดยใช้มลูคา่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ 
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14. คาํอธิบายฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

• ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

รายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ ในช่วงปี 2561 – ปี 2563 มาจากรายได้ 3 ประเภทหลกั ๆ ได้แก่ รายได้ของธุรกิจ

ผลิต จดัหา และจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และรายได้จากการก่อสร้าง ผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้

รวม 10,974.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 7,195.26 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,779.28      

ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 52.52 และมีกําไรสําหรับงวด (สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จํานวน 3,412.34 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 2,147.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จํานวน 1,265.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

คิดเป็นร้อยละ 58.91 เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้ท่ีเติบโตขึน้ในทกุภาคสว่นดงันี ้

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง แสดงในงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จํานวน 2,022.42 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 979.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้เน่ืองจากมี

การประมลูงานของบริษัทในเครือได้ และมีทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563 เป็นต้นไป 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 4,093.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 4,504.40          

ล้านบาท ลดลงจํานวน 411.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 9.13 โดยรายได้ท่ีลดลงอย่างมีสาระสําคญัเกิดจาก

กําลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมท่ีลดลงเน่ืองจากปี 2562 ฤดูมรสมุท่ีเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเร็วกว่าปี 

2563 จึงมีผลให้กระแสลมท่ีผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนมีปริมาณลดลง และได้กลบัมาเป็นปกติแล้ว

ในไตรมาส 4 ของปีก่อน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 แสดงจํานวน 1,495.88 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 1,526.50 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 30.62 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.01 ลดลงเน่ืองจากการได้มีการทยอยส่งสินค้าในไตรมาส 1 ปี 2564

และได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟา้ให้กบัภาครัฐเพิ่มขึน้  
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ์        

ประเภทรายได้

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. รายได้จากธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

พลังงานทดแทน

1.1 การจัดหาเพื่อจําหน่าย 573.03        9.20         1,017.92     14.34       510.26        5.90         

1.2 การผลิตเพื่อจําหน่าย 771.93        12.39       508.58        7.16         985.62        11.40       

2. รายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

-  ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2,929.75     47.02       4,504.40     63.46       4,093.35     47.33       

3. รายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 1,887.24     30.29       979.95        13.80       2,022.42     23.38       

4. รายได้จากการให้บริการ 68.54          1.10         87.72          1.24         124.21        1.44         

5. รายได้จากการขายทรัพย์สินตามสัญญาเช่าเงินทุน -              -              -          913.48        10.56       

รวมรายได้ 6,230.49    100.00    7,098.57    100.00    8,649.34    100.00    

25632561 2562

 

 รายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 – 2562 โดยลกูค้าหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่หน่วยงาน

ราชการและเอกชน และลกูค้าธุรกิจผลติกระแสไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 

 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทของกลุ่มลูกค้า  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มลูกค้าภาครัฐ

  -  รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

พลังงานทดแทนและรายได้จากการให้บริการ
768.44           12.33         1,087.69        15.32           3,555.92        41.11           

-     รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า 2,929.75        47.02         4,504.40        63.46           4,093.35        47.33           

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

-     รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

พลังงานทดแทน
620.46           9.96           515.42           7.26             263.22           3.04             

-     รายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 1,887.24        30.29         979.95           13.80           728.10           8.42             

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 24.60             0.39           11.11             0.16             8.75               0.10             

รวมรายได้ 6,230.49       100.00      7,098.57       100.00       8,649.34       100.00       

25632562
รายได้

2561

 
 

ต้นทุนขาย และกาํไรขัน้ต้น  

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากําไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ  35.16 และ ร้อยละ  51.39 ในปี  2563 และปี  2562 

ตามลําดบัตามงบการเงินรวม ซึ่งแนวโน้มของกําไรขัน้ต้นดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับการลดลงของสดัส่วน

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์จากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทนุทางการเงิน ท่ีเพิ่มสงูขึน้เป็นปกติและผนัแปรตามยอด

รายได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงจํานวน 911.77 ล้านบาท 

เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 910.07 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 1.70 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้        
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ร้อยละ 0.19 เน่ืองจากบริษัทฯ มีสัญญาสินเช่ือโครงการเพิ่มขึน้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการลม

เพิ่มขึน้ครบ 170 MW และโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 61 MW 

 

กาํไรสุทธิ 

กําไรสุทธิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2563 เท่ากับ  3,425.29 ล้านบาท ปี 2562 เท่ากับ  2,222.29          

ล้านบาท และ ปี 2561 เท่ากับ 1,178.41  ล้านบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึน้ 1,203.00 ล้านบาท หากพิจารณาผลการ

ดําเนินงานอันเป็นปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม สําหรับ ปี 2563 เปรียบเทียบกับผลการ

ดําเนินงานงวดเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการจําหน่ายโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 2 โครงการ ซึ่งรับรู้กําไร

จากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จํานวน 1,977.60 ล้านบาท และกําไรจากการต่อรองราคาซือ้โครงการท่ี

ประเทศเวียดนาม จํานวน 259.27 ล้านบาท ประกอบกับได้มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการพลงังาน

แสงอาทิตย์ท่ีประเทศเวียดนามจํานวน 160 MW ประเทศมาเลเซีย จํานวน 10 MW แล้วภายในปี 2563 รายได้จากการ

จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการลมขนาด 170 เมกะวตัต์ และโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เข้า

มาในระบบ และต้นทนุในการผลติกระแสไฟไมส่งูมากเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับ   

 

• ฐานะทางการเงนิ 
สนิทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 46,032.16      

ล้านบาท 39,041.54 ล้านบาท และ 35,624.75 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายการหลกัของสินทรัพย์หมนุเวียนได้แก่     

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสัน้ท่ีใช้เป็นหลกัประกนั ลกูหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือซึ่งผนัแปรไปตามยอดขาย และ

งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลงังานทดแทนให้กบับริษัทภายนอก และความสามารถในการเรียกชําระเงินจาก

ลกูค้าของกลุ่มบริษัทฯ เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ ตลอดจนกระแสเงินสดท่ีกิจการต้องสํารองไว้สําหรับการลงทนุ 

การดําเนินงาน และจ่ายเงินปันผล สําหรับรายการหลกัของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ อาคารและอุปกรณ์ซึ่งกลุ่ม

บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มเพ่ือผลผลติกระแส37ไฟฟา้ 

ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนัน้ กลุ่มบริษัทฯ มีการ

จดัหาแหล่งเงินทุนทัง้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอตัราส่วน

หนีส้ินต่อทุนเท่ากับ 2.69 เท่า 2.44 เท่า และ 2.75 เท่า ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 

ตามลําดบั 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าโดยพิจารณาจากฐานะการเงินของลูกค้า 

ประวติัการชําระเงิน ความถ่ีในการสั่งซือ้ และมูลค่าการสั่งซือ้ โดยมีการให้เครดิตเทอมเฉล่ียประมาณ 30-120 วัน

สําหรับกลุม่ลกูค้าภาคเอกชนและกลุม่ลกูค้าภาครัฐ และเครดิตเทอม 30-180 วนั สําหรับกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ  

ณ สิน้ปี 2563 2562 และ 2561 ตามงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าและรายได้ท่ียังไม่เรียก

ชําระรวมเท่ากบั 4,089.00 ล้านบาท 1,852.43 ล้านบาท และ 1,293.98 ล้านบาท (ยอดลกูหนีก้ารค้าได้หกัค่าเผ่ือหนี ้

สงสยัจะสญูแล้ว) ตามลําดบั โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ สิน้ปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 เท่ากบั 63 วนั 77 วนั 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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และ 94 วนั ตามลําดบั ในปี 2563 บริษัทฯ มียอดลกูหนีส้งูขึน้ เน่ืองมาจาก ลกูหนีค้่าก่อสร้างท่ีมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึน้

ตามอตัรางวดงานท่ีทําเสร็จ และกลุม่ลกูค้าโรงไฟฟา้ท่ีผลติกระแสไฟได้สงูขึน้  

รายละเอียดของอายลุกูหนีก้ารค้าของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้ 

 ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 5.28           186.57     2.83           138.73     2.04           100.00     

เกินกําหนดชําระ

- ไม่เกิน 3 เดือน -             -          -             -          -             -          

- ระหว่าง 3-6 เดือน -             -          -             -          -             -          

- ระหว่าง 3-6 เดือน -             -          -             -          -             -          

- เกินกว่า 12 เดือน -             -          -             -          -             -          

รวมลูกหนี้การค้า 5.28           186.57     2.83           138.73     2.04           100.00     

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -             -          -             -          -             -          

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 5.28         186.57    2.83         138.73    2.04         100.00    

ปี 2563ปี 2562ปี 2561

 
 

ลกูหนีก้ารค้าบริษัทอ่ืน  

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

ยังไม่ครบกําหนดชําระ 860.64       80.67       1,000.40    94.13       1,452.91    90.58       

เกินกําหนดชําระ

- ไม่เกิน 3 เดือน 161.08       15.10       28.31         2.66         113.37       7.07         

- ระหว่าง 3-6 เดือน 31.68         2.97         1.32           0.12         19.52         1.22         

- ระหว่าง 3-6 เดือน 0.77           0.07         3.55           0.33         2.93           0.18         

- เกินกว่า 12 เดือน 12.69         1.19         29.23         2.75         15.25         0.95         

รวมลูกหนี้การค้า 1,066.86    100.00     1,062.81    100.00     1,603.98    100.00     

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -0.89 -0.00 -2.26 -0.00 -8.15 -0.01

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 1,065.97    100.00    1,060.55    100.00    1,595.83    99.99     

ปี 2563ปี 2562ปี 2561
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สนิค้าคงเหลือ 

เม่ือพิจารณาตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2562 2561 และ ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 

652.78 ล้านบาท 540.17 ล้านบาท และ 408.98 ล้านบาท   

                                                           

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินค้าสําเร็จรูป 374.65        66.54      479.74        69.89      442.26        64.62      

สินค้าระหว่างผลิต 0.72            0.13        0.48            0.07        0.41            0.06        

วัตถุดิบ 146.08        25.94      136.40        19.87      171.20        25.01      

วัสดุสิ้นเปลือง 1.71            0.30        1.70            0.25        1.89            0.28        

งานระหว่างก่อสร้าง 11.34          2.01        28.75          4.19        9.63            1.41        

สินค้าระหว่างทาง 28.57          5.07        39.31          5.73        59.00          8.62        

รวม 563.07       100.00    686.38       100.00    684.39      100.00    

หัก ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า (22.90) (4.07) (33.60) (4.90) (46.99) (6.87)

สินค้าคงเหลือสุทธิ 540.17       95.93     652.78       95.10     637.40      93.13     

ปี 2563ปี 2561 ปี 2562

 
 

กลุม่บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าสําหรับสินค้าท่ีเส่ือมคณุภาพ 

ล้าสมยั และค้างนานโดยจะพิจารณาตามสินค้าแต่ละรายการ ซึง่สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าท่ีใช้สําหรับระบบไฟฟ้า

พืน้ฐานของประเทศท่ีมกัไม่ค่อยมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีมากนกั สง่ผลให้สินค้าของบริษัทฯ สามารถนํามาจําหน่าย

ได้อยา่งตอ่เน่ืองโดยไม่ล้าสมยั อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีคา่เผ่ือจากการลดมลูค่าสินค้าจํานวน 46.99 ล้านบาท 33.60 

ล้านบาท และ 22.90 ล้านบาท  ณ สิน้ปี  2563  2562  ปี และ 2561  ตามลําดบั 

บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเท่ากับ 78 วนั 122 วนั และ 87 วนั ในปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561         

ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีเก่ียวกับจัดหาเพ่ือจําหน่าย และเพ่ือโครงการรับเหมาก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างของการลงทนุในบริษัทยอ่ย  ดงันี ้    

2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561 2563 2562 2561

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์โปรดักส์ จํากัด 100,000       100,000       100,000       100       100       100       80,425           80,425           80,425           15,000      14,540        

บริษัท จี.เค.แอสแซมบลี้ จํากัด 200,000       200,000       200,000       100       100       100       163,188         163,188         163,188         -           -            50,000        

บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จํากัด 12,500         12,500         50,000         100       100       100       3,908             3,908             41,408           700          700           -

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จํากัด 1,485,000    1,485,000    1,485,000    100       100       100       1,916,500      1,916,500      1,916,500      629,640   629,640    -

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จํากัด 1,575,000    1,575,000    1,575,000    100       100       100       2,226,150      2,226,150      2,226,150      200,025   200,025    389,025      

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์ โซล่า จํากัด 2,600           2,600           2,600           100       100       100       40,854           40,854           40,854           11,001     11,001      12,000        

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จํากัด 21,000         21,000         21,000         100       100       100       21,000           21,000           21,000           1,201       1,201        -
บริษัท กันกุล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

(บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 2 จํากัด)
1,000           1,000           1,000           100       100       100       1,000             1,000             1,000             2,999       2,999        -

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จํากัด 368,464       315,678       140,300       100       100       100       368,464         315,678         140,300         -           -            -

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จํากัด 1,306,410    171,250       120,000       100       100       100       1,306,410      171,250         120,000         -           -            -

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 300,000       300,000       300,000       100       100       100       300,000         300,000         300,000         -           -            619,999      

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จํากัด 20,000         20,000         10,000         100       100       100       20,000           20,000           10,000           -           -            -

บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จํากัด 40,900         40,900         40,900         100       100       100       40,899           40,899           40,899           8,589       8,589        -

บริษัท โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จํากัด 1,107,000    1,107,000    1,017,138    100       100       100       1,538,750      1,538,750      1,448,887      -           -            -

บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จํากัด 40,600         40,600         40,600         100       100       100       40,600           40,600           40,600           -           -            -

บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จํากัด 34,300         34,300         34,300         75         75         75         25,690           25,690           25,690           -           -            -

บริษัท อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอร์ยี จํากัด 1,564,000    1,564,000    1,564,000    67         67         67         1,868,576      1,088,576      1,088,576      80,687     80,687      165,436      

บริษัท อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 76,500         76,500         76,500         51         51         51         42,015           42,015           42,015           4,830       4,830        6,964          
บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จํากัด

 (บริษัท กันกุล ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด)
282,259       2,000           500              75         75         100       211,694         1,499             499                -           -            -

Gunkul International (Mauritius) Ltd. 4,740,445    4,740,445    4,740,445    100       100       100       4,740,445      4,740,445      4,740,445      -           -            -

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ จํากัด 179,250       179,250       179,250       100       100       100       179,250         179,250         179,250         -           -            -

บริษัท บีเอ็มพี โซลาร์ จํากัด 980              980              980              100       100       100       216,938         216,938         216,938         25,997     25,997      26,997        

บริษัทกิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จํากัด 20,000         20,000         -              50         50         -        10,000           10,000           -                -           -            -              

กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ เอฟอีซี 26,000         6,000           -              60         60         -        15,600           3,600             -                -           -            -              

Gunkul Engineering (Myanmar) Ltd. 1,588           -              -              100       -        -        1,588             -                -                -           -            -

Doan Son Thuy Investment Joint Stock Ltd. 332,494       -              -              100       -        -        332,494         -                -                -

รวม 15,712,438   13,188,215   12,884,624   965,669  980,669    1,284,961   

วิธีราคาทุน (พันบาท)สัดส่วนเงินลงทุน (%)
ชื่อบริษัท

ทุนชําระแล้ว (พันบาท) เงินปันผล(พันบาท)

 
 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

บริษัทฯ มีอาคารและอปุกรณ์สทุธิเทา่กบั 59.47 ล้านบาท 66.41 ล้านบาท และ 74.18 ล้านบาท ในปี 2563 

ปี 2562 และ ปี 2561 ตามลําดบั เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ในสว่นของยานพาหนะ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองใช้สํานกังาน จากการเพิ่มขึน้ของพนกังานและผู้บริหาร จากการขยายตวัของบริษัทฯ  

สําหรับในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ สิน้สุด ปี  2563 ปี  2562 และ ปี  2561 มีมูลค่าเท่ากับ 

26,942.97 ล้านบาท 24,567.14 ล้านบาท และ 23,018.09 ล้านบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึน้อย่างมากของ ท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์สทุธิตามงบการเงินรวมเม่ือเทียบกบังบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ นัน้ เน่ืองมาจากการรวม

มูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย ในปี 2563 ท่ีมีการเข้าซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี

ประเทศเวียดนาม 4 โครงการ และในปี 2562 พลงังานลม 2 โครงการท่ีจังหวดันครราชสีมา และโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์ อีก 2 โครงการ ณ เมืองเซ็นได และ เมืองคึมิสึ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยรายละเอียดท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ของบริษัทยอ่ย มีดงันี ้
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สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

- บริษัท พัฒนาพลังงานลม จาํกัด 

ในปี 2555 ได้มีการซือ้สนิทรัพย์ซึง่เป็นท่ีดิน สําหรับประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้เป็นจํานวนเงิน 378 ล้าน

บาท เพ่ือก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานลมขนาด 60 MW  

ในปี 2560 บริษัทยอ่ยดงักลา่ว ได้มีการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์ครบ 3  โครงการ 

- บริษัท กรีโนเวช่ัน เพาเวอร์ จาํกัด 

  ในปี 2557 บริษัทย่อยดงักลา่วได้เร่ิมดําเนินการจดัหาท่ีดินเพ่ือดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

โดยมีการซือ้สนิทรัพย์ซึง่เป็นท่ีดิน สําหรับประกอบธุรกิจโรงไฟฟา้ เป็นจํานวน 204 ล้านบาท  

 ในปี 2561 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้มีการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมีนาคม 2561 

                 - บริษัท โคราชวนิด์เอน็เนอร์ยี จาํกัด 

 ในปี 2561 บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้มีการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในเดือนมิถนุายน 2561 

                 -    โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ ณ เมืองเซนได ประเทศญ่ีปุ่น 

 ในปี2561 โครงการดงักลา่วได้มีการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วในเดือน พฤศจิกายน 2561 

                 -    โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ ณ เมืองคมึสิ ึประเทศญ่ีปุ่น 

 ในปี 2562 โครงการดงักลา่วได้มีการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในเดือน เมษายน 2562 

                 -   โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ ณ เมืองTan Chau จังหวัด Tay Ninh ประเทศ 

                     เวียดนาม 2 โครงการ ขนาดโครงการละ 30 MW 

 ได้ซือ้โครงการในปี 2563 โครงการดงักลา่วได้จําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิฃย์เรียบร้อยแล้วในเดือน พฤษภาคม  

                       2562 

                -   โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ ณ เมืองTan Chau จังหวัด Tay Ninh ประเทศ 

                     เวียดนาม 1 โครงการ ขนาดโครงการ 50 MW 

 ได้ซือ้โครงการในปี 2563 โครงการดงักลา่วได้จําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิฃย์เรียบร้อยแล้วในเดือน ตลุาคม 2563         

                -   โครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทติย์ ณ เมือง Phong Dien จังหวัด Thua Thien Hue     

                     ประเทศเวียดนาม 1 โครงการ ขนาดโครงการ 50 MW 

 ได้ซือ้โครงการในปี 2563 โครงการดงักลา่วได้จําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิฃย์เรียบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2563 

  

หนีส้นิรวม 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 ตามงบการเงินรวมเท่ากบั 33,556.84 ล้านบาท 

27,708.62 ล้านบาท และ 26,124.70 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมมีหนีส้ินรวมเพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจาก

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีเติบโตและมีการขยายตวัมากขึน้ โดยบริษัทฯ ได้มีการเบิกเงินกู้ โครงการพลงังาน

ทดแทน ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงการใช้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ เงินกู้ ยืมระยะยาว หุ้ นกู้ ท่ีจะครบกําหนดในปี 2564 และ

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท เพ่ือรองรับการลงทนุ การขาย และการก่อสร้างดงักลา่ว ท่ีเพิ่มสงูขึน้ ตัง้แตปี่ 2561 จนถงึ ปี 2563 

หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนีห้มนุเวียนโดยส่วนใหญ่ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   

คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 13.88 ของหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีค้่าทรัพย์สิน คิดเป็น

สดัส่วนประมาณร้อยละ 11.73 ของหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เงินกู้ ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ง

ปี คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.88 ของหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทัง้ 4 รายการดงักล่าว บริษัทฯ ใช้เป็นแหล่งเงินทนุใน

การจดัหาวตัถดิุบและสนิเช่ือทางการค้าและก่อสร้างโรงไฟฟา้ของกลุม่บริษัทยอ่ย 
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สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวมระหว่างปี 2561 – ปี 2563 เท่ากับ 0.91 เท่า 0.89 

เท่า และ 0.65 เท่า ตามลําดับ สําหรับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่ากับ 0.86 เท่า  0.81 เท่า และ 0.59 เท่า 

ระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 63 วนั 77 วนั น และ 94 วนั บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เท่ากบั (24.25) วนั 

99 วัน และ 91 วนั ตามลําดับ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ีย เท่ากับ 78 วนั 122 วัน และ 87 วนั ระยะเวลาเก็บเงินได้ 

เท่ากับ 56 วนั 55 วนั และ 62 วนั ตามลําดบั โดยระยะเวลาในการเก็บลดลงเน่ืองจากสดัส่วนรายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึน้ 

และมีวิธีการรับรู้รายได้ ตลอดจนการเรียกชําระเงิน ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งจากกรณีการซือ้มาจําหน่ายไป  

ในปี 2563 และ ปี 2562 นัน้ บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเพิ่มขึน้คงเหลือ 2.69 เท่า จากปีก่อนอยู่ท่ี 2.44 

เทา่ และจากผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ทําให้สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากปีก่อน   

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เท่ากับ 10,325.14 ล้านบาท  9,530.50 ล้านบาทและ 8,712.13 ล้านบาท       

ณ สิน้ปี 2563 สิน้ปี 2562 และสิน้ปี 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดบั 

สําหรับงบการเงินรวม กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมเท่ากับ  12,472.31 ล้านบาท  11,332.91          

ล้านบาท และ 9,500.05 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 ตามลําดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นได้นบัรวมกําไร

(ขาดทนุ) สําหรับปีไว้แล้ว ปรากฎรายการท่ีมีผลกระทบทําให้สว่นผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ดงันี ้

- Treasury Stock จากโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน จํานวน 304.67 ล้านบาท 

- ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (การเข้าซือ้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัท ฟิวเจอร์       

อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั “FEC”) จํานวน 558.37 ล้านบาท 

- บริษัทสัง่จ่ายปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2563 จํานวน 1,600 ล้านบาท 

 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานสุทธิ 611.47 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2563    

บริษัทฯ ได้มีการขยายตวัของรายได้ท่ีสงูขึน้ จากการลงทนุในบริษัทย่อยในกลุ่มพลงังานทดแทน เพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย

เก่ียวกบัด้านพลงังานทดแทน ในสว่นของใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 186.11 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จดัหาเงินเพิ่มขึน้จาก จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น จากการทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมและ หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระท่ีได้มีการ

เบิกมาเพ่ือการลงทนุก่อสร้างโครงการพลงังานลม จํานวน 170 เมกะวตัต์ และโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการดําเนินงานสุทธิ 3,573.49 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2562    

บริษัทฯ ได้มีการขยายตวัของรายได้ท่ีลดลง จากการลงทนุในบริษัทย่อยในกลุ่มพลงังานทดแทน เพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย

เก่ียวกบัด้านพลงังานทดแทน ในสว่นของใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุ จํานวน 764.89 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงินลดลงจากการทยอยจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมและ หุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระท่ีได้มีการเบิกมาเพ่ือการลงทุนก่อสร้าง

โครงการพลงังานลม จํานวน 170 เมกะวตัต์ และโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีทยอยเบิกในปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดท่ีต้องใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 6,189.77 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน 

อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทยอ่ย ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้จากพลงังานทดแทนจากในประเทศ และตา่งประเทศ  บริษัทฯ 

มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงิน จํานวน 4,807.55 ล้านบาท กระแสเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาวเงินสดรับจากการ

ออกหุ้นกู้  และจ่ายเงินปันผล คงเหลือกระแสเงินสด ประมาณ 892.65 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการในปี 2562 



 

 
 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

และ 

เอกสารแนบ 1 – เอกสารแนบ 5 
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375 

 
สว่นท่ี 4  การรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

 

ส่วนที่ 4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

 “บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ       

ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่าง

ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะทางการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็น

สาระสําคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564        

ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ                 

การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายในรวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องแล้ว 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง กํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความ

ถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

บริษัท  กันกุลเอน็จเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

ช่ีอ-นามสกุล ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1.  นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒิุ์ กรรมการ        ...................................................... 

2.  นายสมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั  กรรมการ ...................................................... 

 (ประทบัตราบริษัท) 

ช่ือ-นามสกุลผู้รับมอบอาํนาจ ตาํแหน่ง   ลายมือช่ือ 

1.  นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง  ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกักรรมการผู้จดัการ................................... 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   
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1 ดร.กัลกุล  ดํารงปิยวุฒิ� 1) 2)

2 ดร.จงรัก  ระรวยทรง 2) 3) 4) 5) 6) 7)

3 รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี 2) 3) 5)

4 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 2) 3)

5 นายธรากร อังภูเบศวร์ 2) 3) 5) 6) 7)

6 นายกฤษณ์ จันทโนทก 2) 3)

7 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ� 2) 7) 8) 9) 10) 15) 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.สมบูรณ์  เอื�ออัชฌาสัย 2) 9) 10) 11) 16) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

9 นางสาวนฤชล  ดํารงปิยวุฒิ� 2) 9) 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10 นางอารีวรรณ  เฉลิมแดน 2) 9) 10) 2) 2)

11 นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ 2) 9) 10) 2)

12 นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ 3) 7)

13 พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์ 3) 6) 7)

14 นายเดชา ชูลิกรณ์ 3) 7)

15 นายหทัย อู่ไทย 3) 7)

16 นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ 3) 7)

17 นายพงษ์สกร  ดําเนิน 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) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

18 นายชัยศิริ  วัฒนชาญณรงค์ 10) 2) 2) 2)

19 นางสมลักษณ์  คนึงเหตุ 7) 10) 14) 2) 2) 2)

20 นายธํารงค์  จันทรไกรทอง 10) 2)

21 นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง 7) 10) 14)

22 ดร.ไพโรจน์  ภานุกาญจน์ 10)

23 นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์ 10)

24 นายเจนพล งามอรุณโชติ 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

25 นางสาวจันทรา  จงจามรีสีทอง 10) 12) 14)

26 นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

27 นางสาวศุทธิรัตน์  ตั�งนรกุล 10) 2)

28 นายธเนศศิริ ฝากมิตร 10) 13)

29 นายธฤติ บุญยายน 10) 2)

30 นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร 10) 2)

31 นางสาววรินทิพย์  โรซาร์พิทักษ์ 10) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

หมายเหตุ

1)    ประธานกรรมการบริษัท 8)    ประธานกรรมการบริหาร
15)

  Chief Executive Officer

2)    กรรมการบริษัท 9)    กรรมการบริหาร
16)

  รักษาการ Chief Financial Officer

3)    กรรมการอิสระ 10)  ผู้บริหาร

4)    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 11)  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(1)

  ชําระบัญชีเสร็จสิ�นในปี 2561

5)    กรรมการตรวจสอบ 12)  เลขานุการบริษัท
(2)

  ชําระบัญชีเสร็จสิ�นในปี 2562

6)    ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 13)  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(3)

  ชําระบัญชีเสร็จสิ�นในปี 2563

7)    กรรมการชุดย่อยอื่น 14)  เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
(4)

  ชําระบัญชีเสร็จสิ�นในปี 2564

บริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม)

ชื่อ
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1 ดร.กัลกุล  ดํารงปิยวุฒิ� 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2 ดร.จงรัก  ระรวยทรง 2) 2)

3 รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี 2)

4 พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ

5 นายธรากร อังภูเบศวร์

6 นายกฤษณ์ จันทโนทก 2) 3)

7 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ� 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.สมบูรณ์  เอื�ออัชฌาสัย 2) 2) 2)

9 นางสาวนฤชล  ดํารงปิยวุฒิ� 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10 นางอารีวรรณ  เฉลิมแดน

11 นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ

12 นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์

13 พลตํารวจตรี วิศิษฐ์  ศุกรเสพย์

14 นายเดชา ชูลิกรณ์ 2) 2)

15 นายหทัย อู่ไทย

16 นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

17 นายพงษ์สกร  ดําเนิน 2) 2)

18 นายชัยศิริ  วัฒนชาญณรงค์

19 นางสมลักษณ์  คนึงเหตุ

20 นายธํารงค์  จันทรไกรทอง

21 นายฐิติพงศ์  เตชะรัตนยืนยง

22 ดร.ไพโรจน์  ภานุกาญจน์

23 นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์

24 นายเจนพล งามอรุณโชติ 

25 นางสาวจันทรา  จงจามรีสีทอง

26 นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ 2)

27 นางสาวศุทธิรัตน์  ตั�งนรกุล

28 นายธเนศศิริ ฝากมิตร

29 นายธฤติ บุญยายน

30 นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร 

31 นางสาววรินทิพย์  โรซาร์พิทักษ์

บริษัทร่วม

ชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย   

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
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1 นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ� I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2 ดร.สมบูรณ์  เอื�ออัชฌาสัย I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

3 ดร.พงษ์สกร  ดําเนิน 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 I I I I I I I I I I I

4 นางสาวนฤชล  ดํารงปิยวุฒิ� I I I I 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 นายเฉลิมพล  ศรีเจริญ I

7 นางสมลักษณ์  คนึงเหตุ I I I

8 นายธํารงค์  จันทรไกรทอง I

9 นายเจนพล งามอรุณโชติ I I I I I I

10 นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ I I I I I I I I I

11 นางสาวศุทธิรัตน์  ตั�งนรกุล I

12 นายธฤติ บุณยายน I

13 นายชัยศิริ  วัฒนชาญณรงค์ I I I

14 นายธีรภาพ  ปัญญาสาคร I

15 นางสาววรินทิพย์ โรซาร์พิทักษ์ I I I I I I I I I

ชื่อ

บริษัทย่อย (ทางตรงและทางอ้อม)
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 ได้แต่งตัง้ นายธเนศศิริ     

ฝากมิตร ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ ตรวจสอบภายในของ    

บริษัทฯ  และดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจนถึง ณ ปัจจุบันผู้ ท่ีมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว           

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10  ปี และเป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

แห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่าง

เหมาะสมเพียงพอ โดยมีรายละเอียดประวติัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล : นายธเนศศิริ ฝากมิตร 

อายุ : 44 ปี 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และ  

  ผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศกึษา : - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี 

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย)  

    (Certified Public Accountant, CPA (Thailand)) 

การอบรม/สัมมนา : - Train the Trainer of Anti-Corruption  

  - การบริหารความเส่ียงองค์กร  

  - หลกัสตูรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update  

    -  โครงการ IRPC Cubic Academy รุ่นท่ี 4/2559 

  - หลกัสตูร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกบัเทคโนโลยี AI และ Blockchain 

  - หลกัสตูร เตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบ IT ครัง้ท่ี 2/2562 

ประสบการณ์การทาํงานหน่วยงานเอกชน : 

ปี ตาํแหน่ง หน่วยงาน 

2559 - ปัจจบุนั เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2559 – 2562 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

2558 - 2559 ผู้จดัการกลุม่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากดั (มหาชน) 

2557 - 2558 ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2555- 2557 ผู้ตรวจสอบอาวโุส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

2550 - 2555 ผู้จดัการ สว่นงานตรวจสอบภายใน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  

 

  ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุติั แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ จะต้องผา่นการอนมุติั หรือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ   

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน  
 

 นโยบายการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

โดยคํานึงถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ และราคายุติธรรมเพ่ือใช้ในบันทึกสินทรัพย์เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการและ

ทรัพย์สนิรอการขาย โดยขอบเขตดงักล่าวได้แสดงไว้ตามท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ได้บนัทึกไว้เป็นรายงาน

ความเหน็ไว้เรียบร้อยแล้ว   
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

แนวคดิและวตัถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับบริษทัจดทะเบียนหรือบริษทัท่ีมีประชาชนเป็นผูถื้อหุน้ โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียง

หรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี  ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหม้ัน่ใจว่า บริษทัมีระบบควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย 

รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบัน้ีข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยใหบ้ริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั

ดว้ยตนเอง  

แบบประเมินน้ี ไดจ้ดัทาํตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ท่ีไดป้รับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 

2556 และนาํมาปรับใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน รวมทั้งเหมาะสมกบับริษทัจดทะเบียนไทย ซ่ึงคาํถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยายความแต่ละส่วนออกเป็น

หลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

การนําไปใช้ 

บริษทัควรใชแ้บบประเมินน้ีเป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างนอ้ยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมีนยัสําคญัการประเมินดงักล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัดว้ยเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความเห็น มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถกาํหนดแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้  

                                                            
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวชิาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผูบ้ริหารการเงิน  

(Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 
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การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยูบ่นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  หากประเมินแลว้พบว่า บริษทัยงัขาดการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบใน

เร่ืองนั้น หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บริษทัควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย   

  

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

1.1  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยู่บน

หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงานท่ีครอบคลุมถึง 

      1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

      1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมยส่์งเสริมใหบ้ริษทั และกลุ่มบริษทั โดยใช้

หลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดย

จดัทาํนโยบาย กฏระเบียบขอ้บงัคบัใหก้บั คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร และพนกังานใหน้าํไปปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุม

การปฏิบติัหนา้ท่ีประจาํวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งการปฏิบติั

ต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติั

หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

      1.2.1   มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผูบ้ริหาร

และพนกังาน ท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 บริษทัฯ มีการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และทาํการทบทวนเป็น

ประจาํทุกปี ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การต่อตา้น

ทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร 

และพนกังานนาํไปปฏิบติั ทั้งน้ี บริษทักาํหนดบทลงโทษ ในขอ้บงัคบับริษทั

และทาํการเผยแพร่ใหก้บัพนกังานรับรู้โดยทัว่ไป 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

      1.2.2  มีขอ้กาํหนดห้ามผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัป

ชนัอนัทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร1

2 

      1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขา้งตน้ 

      1.2.4  มีการส่ือสารขอ้กาํหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและ

พนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้

พนกังานลงนามรับทราบขอ้กาํหนดและบทลงโทษเป็นประจาํทุกปี  รวมทั้งมี

การเผยแพร่ code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ

หน่วยงานกาํกบัดูแลการปฏิบติั (compliance unit) 

      1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

      1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

 

 บริษทัฯ จดัใหมี้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อกาํกบัดูแลให้

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและพนกังาน มีการ

ดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด และบริษทัไดรั้บการรับรอง

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

1.4  มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั

ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

      1.4.1 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ี

เหมาะสม 

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทาํให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้

อยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  

1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาํท่ีขดัต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษา

จรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

 

บริษทัมีการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีสามารถสอบทานการปฏิบติังาน

ระหวา่งหน่วยงาน  

หากบริษทัตรวจพบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความ

ซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษทัมีบทลงโทษต่อการกระทาํท่ีฝ่า

ฝืน 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

2.1  มีการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดย

ไดส้งวนสิทธ์ิอาํนาจเฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

 
 บริษทัมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในกฏบตัร

ของคณะกรรมการแต่ละคณะไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.2  คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ี

ชัดเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ

พนกังาน 

 

 
 คณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายบริหารกาํหนดเป้าหมาย นโยบายในการ

ดาํเนินธุรกิจ ระเบียบวิธีปฏิบติั และคู่มือการปฏิบติังาน ตลอดจนจดัทาํแผน

ธุรกิจท่ีชดัเจนเป็นประจาํทุกปีและกาํหนดเป็นแนวทางในการดาํเนินงานและ

พฒันาองค์กร โดยกาํหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน มีเหตุผลและวดัผลได ้มีการ

กาํหนดกลยุทธ์ การวางแผนงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั 

เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานแต่ละหน่วยงานทราบและนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

2.3 คณ ะ ก รรมก ารกํากับ ดู แ ลใ ห้บ ริษัทกําห น ด บทบาทห น้า ท่ีของ

คณะกรรมการและผูบ้ริหารให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุม

บทบาทท่ีสาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน 

และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

  บริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบในกฎบตัร

ของคณะกรรมการแต่ละคณะไวอ้ย่างชดัเจน รวมถึงกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ

ภายในไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดร้ะบุขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ี และความ

รับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความ

เช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ

ในเร่ืองนั้นๆได ้

 

 

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์ หลากหลายดา้น อาทิ ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ ดา้น

การเงินและบญัชี กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัและกลุ่มบริษทั 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ

น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพล

ต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระในจาํนวนท่ีเหมาะสม

เพียงพอ 

 

 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบไปดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็น

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ ในหลากหลายดา้น 

และมีคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.6  คณะกรรมการกาํกบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายใน     

ในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมิน

ความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 

 

 คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจ

และหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
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3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) 

ของคณะกรรมการ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

3.1  ผูบ้ริหารระดับสูงกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนับสนุนการบรรลุ

วตัถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ

กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ีสําคัญ ซ่ึงทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล

ระหว่างกนัมีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมี

สายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 

 

 บริษทั จดัโครงสร้างองคก์ร และสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน และเหมาะสม 

โดยกาํหนดบทบาท อาํนาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอยา่งเป็นลายลกัษณ์

อักษร ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ ทั้ งน้ีได้จัดตั้ งให้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระข้ึนตรงกบั คณะกรรมการตรวจสอบ 

ทาํหนา้ท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ในระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

3.2  ผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

 

 

 เหตุผล เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1 

3.3  มีการกาํหนด มอบหมาย และจาํกดัอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

อยา่งเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน  

 

 

 เหตุผล เช่นเดียวกบั ขอ้ 3.1 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

4.1  บริษทัมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ี

มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบาย

และวิธีการปฏิบติันั้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 

 บริษทัมีนโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง รวมถึง

นโยบายการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเพื่อ

สรรหากรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

4.2  บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือ

รางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมี

ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหาร

และพนกังานทราบ 

 

 

 บริษทัได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานเป็นประจาํทุกปี 

รวมทั้งส่ือสารให้พนกังานไดรั้บทราบอยา่งเหมาะสม และให้ผลตอบแทน

ท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และ

การจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสอดรับกบัคุณภาพ

และผลสาํเร็จของงาน  
 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาด

บุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

 

 บริษทัฯ มีนโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง โดยเป็น

แผนการคดัเลือกบุคคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหารท่ี

สําคญัทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และได้มีแผนการ

พฒันาผูบ้ริหารและพนกังานให้มีความรู้ความสามารถในการทาํงานมากข้ึน

และใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้

4.4  บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุก

คน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 เหตุผลเดียวกบั ขอ้ 4.3 
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4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดตาํแหน่ง (succession 

plan) ท่ีสาํคญั 

  เหตุผลเดียวกบั ขอ้ 4.3 

 

5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้

บุคลากร ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการ

ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจาํเป็น 

 

 

 บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานในทุกกระบวนการท่ีสาํคญั 

โดยคํานึงถึงการควบคุมภายในท่ีเหมาะของแต่ละกระบวนการ และ

กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือ

ปฏิบติังานเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการตรวจสอบ 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้าง

แรงจูงใจ และการให้รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม 

Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

 

 

 บริษัทฯ จัดให้มีการกําหนดตัวช้ีวดัผลการดําเนินงาน (KPI) ของแต่ละ

ตาํแหน่งงานอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีคาํนึงถึงแผนงานและเป้าหมาย

โดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของพนกังาน 

5.3  คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเนน้ใหส้ามารถเช่ือมโยงกบัความสาํเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติั

ตามการควบคุมภายในดว้ย 

 

 

 บริษทัไดน้าํผลการประเมิน ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (KPI) เป็นส่วนหน่ึงใน

การประเมินผลตอบแทนใหก้บัพนกังานในบริษทั 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมาก

เกินไปในการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 

 

 

 บริษทักาํหนด Job Description ของแต่ละตาํแหน่งงาน และหลกัเกณฑ์การ

พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน อย่างเหมาะสมกบัเป้าหมายของบริษทั 

และมอบหมายใหพ้นกังานรับทราบก่อนการปฏิบติังานในแต่ละตาํแหน่ง 
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การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพยีงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

6.1  บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และ

เหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงิน

มีตวัตนจริง ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง  มี

มูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

 

 

 งบการเงินของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ได้

ถูกจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้กับบริษทัท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทาน

งบการเงินและรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ และคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร     

ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีอยา่งสมํ่าเสมอ 

6.2 บริษทักาํหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ี

สาํคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

 

 

 บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคาํนึงถึงสาระสาํคญัของรายการทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการดาํเนินงานของ

บริษทัอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคาํนึงถึงสาระสาํคญัของรายการทางการเงินซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสาร

นโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและ

ถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร 

 

 

 บริษทัมีนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดหลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียง 

และไดท้าํการส่ือสารใหก้บัผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบ 
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7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

7.1 บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ

ทั้งระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ   

 

 

 ฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานพิจารณาความเส่ียงในการดาํเนินงานในการ

จดัทาํแผนธุรกิจ โดยคาํนึงถึงปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการ

ประเมินความเส่ียงในการลงทุน 

7.2  บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การดาํเนินงาน การ

รายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

 

 เหตุผลเช่นเดียวกบั ขอ้ 7.1  

7.3  ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   เหตุผลเช่นเดียวกบั ขอ้ 7.1 

7.4  บริษทัไดป้ระเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิด

เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 

 

 เหตุผลเช่นเดียวกบั ขอ้ 7.1 

7.5  บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็น

การยอมรับความเส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การ

หลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

 

 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณาและใหค้าํแนะนาํเพื่อเป็นแนวทาง

สาํหรับฝ่ายบริหารในการบริหารความเส่ียง 
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

8.1  บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริต

แบบต่างๆ เช่น การจดัทาํรายงานทางการเงินเทจ็  การทาํใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  

การคอร์ รัปชัน  การท่ีผู ้บ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน 

(management override of internal controls)  ก าร เ ป ล่ีย น แ ปลงข้อ มูลใน

รายงานท่ีสาํคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 

 

 บริษทัมีระบบควบคุมภายใน โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น นโยบาย 

คู่มือการปฏิบติังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั และป้องกนัโอกาสการเกิด

ทุจริต ทั้งน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในจะเขา้ทาํการสอบทานระบบการควบคุม

ภายในตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตเป็นปัจจัยหน่ึงในการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบ 

8.2  บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา

ความเป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทั้ งได้พิจารณาความ

สมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่

มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาํไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้ งเป้าหมาย

ยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนทาํให้เกิดแรงจูงใจในการ

ตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

 

 ในทุกคร้ังท่ีฝ่ายบริหารของบริษทั ได้นําเสนอแผนธุรกิจ คณะกรรมการ

บริษทัจะทาํการทบทวนเป้าหมายและแผนงานท่ีบริษทันาํเสนอ โดยในปีท่ี

ผ่านมาบริษัท  มีการตั้ งเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผล 

พนกังานสามารถปฏิบติัได ้และปราศจากการจูงใจหรือการให้ผลประโยชน์

ตอบแทนท่ีเกินสมควร 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกับ

โอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือ

แกไ้ขการทุจริต 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการ

เกิดทุจริตและมาตรการท่ีบริษทัดาํเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

รวมทั้งยงัไดส้อบถามหน่วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมินโอกาสใน

การเกิดทุจริต 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารให้พนักงานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและ

แนวปฏิบติั ท่ีกาํหนดไว ้ 

 

 

 นโยบายของบริษทัจะทาํการเผยแพร่แก่พนกังานทุกคน ผา่นทางอีเมลบ์ริษทั

ของพนกังานทุกคน ผูบ้ริหารแต่ละสายงาน บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้

กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้  

 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee) รับผิดชอบดาํเนินงาน โดยฝ่ายบริหารตอ้งจดัการ

ประเมินความเส่ียงทุกปี มีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํ

หนา้ท่ีประสานงานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลวา่ ความเส่ียงท่ี

มีอยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดห้รือไม่ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การ

บริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้

กาํหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

 

 เหตุผลเดียวกบั ขอ้ 9.1 

9.3 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้าํหนด

มาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

 

 บริษทัมี นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่งและการบริหารคนเก่ง รวมถึง

นโยบายการสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดเพื่อ

สรรหากรรมการและผูบ้ริหารสูงสุด โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
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การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเส่ียงทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และ

ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน 

ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

 

 บริษทัฯกาํหนดกระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการปฏิบติังาน

ให้สอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมการควบคุมของ

บริษทั  
 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี

ปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป 

ตลอดจนกาํหนดขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหาร

ในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อใหส้ามารถป้องกนัการทุจริตได ้ 

เช่น  มีการกาํหนดขนาดวงเงินและอาํนาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  

ขั้นตอนในการอนุมติัโครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือก

ผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่าย

วสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหมี้

กระบวนการสาํหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัฯมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

สาํหรับทุกระบบงานท่ีสาํคญั ตลอดจนกาํหนดขอบเขต  อาํนาจหนา้ท่ี  และ

ลาํดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้

สามารถป้องกนัการทุจริต   

บริษทัฯกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัเปิดเผยและรับรองความ

ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลเก่ียวกับกรรมการและผู ้บริหารรวมทั้ งผู ้ท่ี

เ ก่ียวข้องและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบุคคลดังกล่าว เพื่อรวบรวมเป็น

ฐานข้อมูลในการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหว่างกัน หรือ

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและผูบ้ริหาร

จะตอ้งแจง้ขอ้มูลให้แก่บริษทัทราบหากขอ้มูลท่ีแจง้ไวมี้การเปล่ียนแปลง 

สาํหรับกรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะ
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

 

 10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อ

ประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทาํรายการระหวา่งกนั หรือรายการ

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็น

ปัจจุบนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือทาํสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

ลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การทาํสญัญาซ้ือขาย

สินคา้ การใหกู้ย้มื การคํ้าประกนั  บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการ

ปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั 

เช่น ติดตามการชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม

ของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมีผลผูกพนัระยะยาวไปแลว้ บริษทัจะมีการติดตามให้มัน่ใจว่าได้มีการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนั 

10.3 บริษทักาํหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม 

เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนั

และติดตาม 

 

 

 บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบติังานในระดบัองคก์ร และ

กระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ

และสภาพแวดลอ้มของการควบคุมของบริษทั 

10.4 บริษทักาํหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้ง

ระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 บริษทัมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานท่ีชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

สาํหรับทุกระบบงานท่ีสาํคญั 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออก

จากกนัโดยเดด็ขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ  
  บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และมีการส่ือสารให้แก่พนักงานให้

รับทราบโดยทัว่กนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

(1) หนา้ท่ีอนุมติั  

(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ  

(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเกบ็ทรัพยสิ์น       

 การแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน เพื่อมิให้หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกนัปฏิบติัหนา้ท่ี

ทั้ง 4 หนา้ท่ีทุกขั้นตอนของงานท่ีเส่ียงต่อความเสียหาย 1. การอนุมติัรายการ/

การใหค้วามเห็นชอบ 2.การประมวลผล/การบนัทึกรายการ 3. การดูแลรักษา

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง และ 4. การดาํเนินงาน 

 

11. องค์กรเลือกและพฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ

สารสนเทศ 

 

 

 บริษทัมีการพฒันานาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขา้มาใชใ้นกระบวนการ

ปฏิบติังานท่ีสาํคญัของบริษทั 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

 

 

 ผูบ้ริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ได้มีการกาํหนดการ

ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

11.3 บริษทัควรกาํหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

ใหมี้ความเหมาะสม 

 

 

 ผูบ้ริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ทาํการกําหนดการ

ควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม   

11.4  บริษทัควรกาํหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการ

บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

 

 

 ผูบ้ริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ได้มีการกาํหนดการ

ควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยี

ใหมี้ความเหมาะสม 
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12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้กาํหนดส่ิงทีค่าดหวงัและขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบายทีก่าํหนดไว้น้ันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

12.1 บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การทาํธุรกรรมของผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอน

การอนุมติัท่ีกาํหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือนาํ

ผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั   

 

 

 บริษทัมีนโยบาย มาตรการ การทาํรายการกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนัและกบั

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และตารางอาํนาจอนุมติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ขอ้บงัคบัของ

บริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

12.2 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระทาํโดยผูท่ี้ไม่มี

ส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น 

 

 

 เหตุผลเดียวกบั ขอ้ 12.1 

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมคาํนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทาํ

กบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

 

 

 เหตุผลเดียวกบั ขอ้ 12.1 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

12.4 บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยหรือ

บริษทัร่วม รวมทั้งกาํหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ีบริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ

หรือผูบ้ริหาร ในบริษทัย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบติั  (หากบริษัทไม่มีเงิน

ลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

 

 

 คณะผูบ้ริหารทาํการประชุมเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั และ

กลุ่มบริษทั เป็นประจาํทุกเดือนเพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

12.5 บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและ

กระบวนการไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

 

 บริษทักาํหนดให้มีการจดัทาํคาํพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ใน

ทุกตาํแหน่งงาน ซ่ึงอธิบายถึงสายบงัคบับญัชา หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่

ละบุคคล 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการนาํไปใชใ้นเวลาท่ี

เหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

 

 

 ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานมีหน้าท่ีควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบติัตาม

นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี หากการปฏิบติังานไม่เป็นไป

ตามแผนงานท่ีวางไว ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งร่วมกนัพิจารณา วิเคราะห์ 

และดาํเนินการแกไ้ข เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอน

ในการปฏิบติังานท่ีบริษทักาํหนด   

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยู่

เสมอ 

  บริษทัมีการทบทวนนโยบาย เป็นประจาํทุกปี 
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ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลทีเ่กีย่วข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามทีก่าํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

13.1 บริษทักาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการดาํเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายใน

และภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

 

 

 บริษทั ไดจ้ดัสารสนเทศ (Information) ท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน และ

ขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ เก่ียวกบั การดาํเนินงานของบริษทั ไม่ว่าเป็นขอ้มูลจาก

แหล่งภายในหรือภายนอกท่ีผา่นการเลือกสรรและมีเน้ือหาเพียงพอเหมาะสม

กบัการใชง้าน มีความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบนั ทนัเวลาใชง้านและสะดวก

ในการเขา้ถึง เพื่อให้ผูบ้ริหารแต่ละระดบัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและ

ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

  บริษทัดาํเนินการรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลท่ีสําคญั โดยคาํนึงถึงความ

ถูกตอ้ง ความเพียงพอ ความจาํเป็น และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากขอ้มูล

ดงักล่าวท่ีมีต่อเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา รวมถึงการพิจารณาตน้ทุนในการจดัหา

ขอ้มูล 

13.3 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอ

สาํหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น รายละเอียดของ

เร่ืองท่ีเสนอใหพ้ิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ  

 

 

 บริษทัดาํเนินการรวบรวมและพิจารณาขอ้มูลท่ีสําคญั โดยคาํนึงถึงความ

ถูก ต้อง  คว าม เ พียงพอ  คว ามจํา เ ป็น  เ พี ย งพ อต่อก ารตัด สินใจของ

คณะกรรมการ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

13.4 บริษทัดาํเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือ

เอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมูลท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อการ

พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามท่ี

กฎหมายกาํหนด  

 

 

 บริษทัจดัส่งหนงัสือนดัประชุมล่วงหนา้ไม่ตํ่ากวา่ 7 วนัทาํการ 

13.5 บริษทัดาํเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด

ตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ 

ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของ

กรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

 

 

 บริษทัจดัทาํรายงานการประชุมโดยเลขานุการบริษทัเป็นผูบ้นัทึก ซ่ึงจะระบุ

ถึงขอ้ซกัถาม และความเห็นของกรรมการแต่ละท่านในรายงานการประชุม

แต่ละคร้ัง และทาํการรับรองรายงานการประชุมโดยประธานกรรมการบริษทั 

13.6 บริษทัมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

      13.6.1 มีการจดัเกบ็เอกสารสาํคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

      13.6.2 กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มี

ขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่ง

ครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 บริษทัจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีใน

เร่ืองการเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีท่ีไม่ครบถ้วนและเป็น

สาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงิน 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงค์และความรับผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจํ่าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี

ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  

 

 

 บริษทัจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อช้ีแจง

สารสนเทศท่ีจาํเป็น เช่น ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ 

เก่ียวกบั การดาํเนินงานของบริษทั ไม่วา่เป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือ

ภายนอกท่ีผา่นการเลือกสรรและมีเน้ือหาเพียงพอเหมาะสมกบัการใชง้าน มี

ความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบนั ทนัเวลาใชง้านและสะดวกในการเขา้ถึง 

เพื่อใหผู้บ้ริหารแต่ละระดบัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีสาํคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่ง

สมํ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจาํเป็น

ต่อการปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การ

กาํหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ี

ไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี   ผู ้

ตรวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ี

คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและ

ผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  เป็นตน้    

 

 

 บริษทัจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อช้ีแจง

สารสนเทศท่ีจาํเป็น เช่น ขอ้มูลข่าวสารทางการเงิน และขอ้มูลข่าวสารอ่ืนๆ 

เก่ียวกบั การดาํเนินงานของบริษทั ไม่วา่เป็นขอ้มูลจากแหล่งภายในหรือ

ภายนอกท่ีผา่นการเลือกสรรและมีเน้ือหาเพียงพอเหมาะสมกบัการใชง้าน มี

ความถูกตอ้งสมบูรณ์เป็นปัจจุบนั ทนัเวลาใชง้านและสะดวกในการเขา้ถึง 

เพื่อใหผู้บ้ริหารแต่ละระดบัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งนาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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14.3 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคล

ต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือ

ทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 

 บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน เพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทั

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั ต่อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผา่น

ทางอีเมลห์รือไปรษณีย ์หรือส่งในตูร้้องเรียนท่ีทางบริษทัไดจ้ดัไวท้ั้งน้ีผูรั้บ

เร่ืองจะพิจารณาขอ้ร้องเรียนทุกขอ้อยา่งเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุก

ฝ่าย มีการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียนอยา่งเป็นธรรม 

 

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร

อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการ

ควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  ศูนย์

รับเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

 

 

 บริษทัมี นกัลงทุนสมัพนัธ์ และศูนยรั์บขอ้ร้องเรียน เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียได้

สอบถามขอ้มูลในการลงทุนของบริษทั 

15.2 บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้มี้ส่วน

ไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือ

ทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

 

 บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน เพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทั

สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั ต่อ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผา่น

ทางอีเมลห์รือไปรษณีย ์หรือส่งในตูร้้องเรียนท่ีทางบริษทัไดจ้ดัไวท้ั้งน้ีผูรั้บ

เร่ืองจะพิจารณาขอ้ร้องเรียนทุกขอ้อยา่งเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุก

ฝ่าย มีการรักษาความลบัและคุม้ครองผูร้้องเรียนอยา่งเป็นธรรม 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดําเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

16.1 บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและ

ขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น กาํหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการ

ปฏิบติั  และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นตน้ 

 

 

 บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลรายการเก่ียวโยงระหวา่งธุรกรรมของบริษทักบั

กรรมการในรายงานประจาํปี และในงบการเงินของบริษทั และฝ่าย

ตรวจสอบภายในมีการติดตามการปฏิบติัดา้นจริยธรรมของพนกังานทุกคร้ัง

ท่ีเขา้ตรวจสอบระบบงาน 

16.2 บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ี

วางไว ้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบ

ภายใน 

 

 

 บริษทัมีความตั้งใจท่ีจะจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามระเบียบ 

นโยบาย และคู่มือปฏิบติังาน โดยปัจจุบนัมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบ 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการ

เปล่ียนแปลงของบริษทั 

 

 

 แผนการตรวจสอบไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล

การติดตามใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และมีการตรวจติดตามการ

แกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอ 
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16.4 ดาํเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มี

ความรู้และความสามารถ 

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบุคคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 

ซ่ึงมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการตรวจสอบภายใน 

16.5 บริษทักาํหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสายบงัคบับญัชาข้ึนตรงกบั คณะกรรมการตรวจสอบ 

และทาํการร่วมประชุมระหวา่ง ฝ่ายตรวจสอบภายใน  และคณะกรรมการ

ตรวจสอบในทุกไตรมาส 

16.6 บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากล

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

 

 

 บุคคลากรในฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้อบรม ความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลทีรั่บผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และ

ดาํเนินการเพื่อติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที หากผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน

แตกต่างจากเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 บริษทัจดัใหมี้การประชุมคณะผูบ้ริหารของบริษทัเป็นประจาํทุกเดือน และ

ฝ่ายบริหารของบริษทัจะมีการพิจารณา ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ และปรับปรุง

เป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ รายละเอยีดเพิม่เติม 

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 

 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ใน

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติั

ท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียง

และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิมดาํเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็น

สาระสาํคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะผูบ้ริหารทาํการประชุมเพื่อติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกเดือน 

เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผดิปกติอยา่ง

ร้ายแรง คณะผูบ้ริหารจะจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการเพื่อแจง้ถึง

เหตุการณ์ผดิปกติ 

กรณีตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญั ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบทั้งในลกัษณะวาจา

และเป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึนอยูก่บัระดบัความมีนยัสาํคญัเพื่อพิจารณาสัง่การ

แกไ้ขภายในระยะเวลาอนัควร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีรายงานผลการติดตามการแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ตามท่ีได้เสนอแนะไว้กับหน่วยงานท่ีได้ตรวจสอบต่อท่ีประชุมต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั เป็นประจาํรายไตรมาส 
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