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ผลิตและจำหนาย
อุปกรณไฟฟา

ที่เปนนวัตกรรมใหม
ที่เชื่อถือได



จัดหาระบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับสภาวะ

หรือสถานการณ
ที่ไมปกติ

ทลายขอจำกัดการใช
พลังงานหมุนเวียน
ดวยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

Way to Live More

Sustainability

มองหาโอกาส
ในการพัฒนาและลงทุน

ในธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับพลังงานทดแทน

ไมหยุดนิ่งที่จะพัฒนา และมองหาโอกาสใหม ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน



สรางสังคมที่
เติบโตรวมกัน

Fundamental 
We care

of the business

สรางสมดุล
ระหวางการ

เติบโตของธุรกิจ

สรางการพัฒนา
อยางยั่งยืน

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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วิสัยทั่ัศนิ์
เป็็นผู้้�นำ�ด้��นธุุรกิิจพลัังง�นที่ด้แที่น อุุป็กิรณ์์ แลัะระบบไฟฟ้�แบบครบวงจร  
ด้�วยเที่คโนโลัย่แลัะนวัตกิรรมที่่�ที่ันส่มัย เพ่�อุพัฒน�โครงส่ร��งพ่�นฐ�นให้�แข็็งแกิร่ง
อุย่�งยั�งย่น แลัะเป็็นผู้้�นำ�ด้��นธุุรกิิจกิัญชงกิัญช�ในระด้ับส่�กิลั เพ่�อุเส่ริมส่ร��ง
คุณ์ภ�พช่วิตแลัะสุ่ข็ภ�พที่่�ด้่
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วัฒนิธุรรมองค์กร
We GROWTH together

พันิธุกิจ

Goal
มุ่่�งมุ่่�นสู่่�เป้้าหมุ่าย ไมุ่�หว่ั่�น ไมุ่�ถอดใจ

Reliability 
ทำำางานแบบมุ่อือาชีพีไว้ั่ใจได้

Technology and Innovation
เป้ิดรับ่เทำคโนโลย ีและต่�อยอดนว่ั่ต่กรัรัมุ่

Ownership
ดแ่ล ใสู่�ใจ เป้็นหน่�งเดียวั่

Wisdom Learning
เรัยีนร่ัต้่ลอดเวั่ลา ก�อใหเ้กิดป้ัญญาและการัป้รับ่ต่่วั่

Honesty and Governance
ซื่ื�อสู่่ต่ย ์โป้รั�งใสู่ และทำ่�มุ่เทำต่�อควั่ามุ่รับ่ผิดิชีอบทีำ�มุ่ี

ด้้านการขาย

จัดหาและน์ำาเสัน์อผลิตภัณฑ์์ท่ั�มค่์ณุภาพั ทัั�งด้าน์ระบบไฟฟา้ ผลิตภัณฑ์์
ปีระหยัดพัลังงาน์ ผลิตภัณฑ์์กัิญชำงกัิญชำา และชำอ่งทัางกิารจำาหน์า่ย
รวิมถึืงกิารให้บริกิารท่ั�ตรงตามค์วิามต้องกิารข้องลูกิค้์า 

ด้้านผลตอบแทน
สัรา้งผลตอบแทัน์สูังสุัดให้กัิบผูถื้ือหุ้น์และผูม้ส่่ัวิน์ได้เสัย่ทุักิภาค์ส่ัวิน์
อยา่งสัมดุลและเปี็น์ธรรม

ด้้านบุคลากร

พััฒน์าศักิยภาพัและเพัิ�มค์วิามรู้ค์วิามสัามารถืข้องบุค์ลากิรให้อยู่ใน์ระดับ
สัากิล สัอดค์ล้องกัิบสัมรรถืน์ะหลักิข้ององค์์กิร (Core Competency) พัร้อม
ใสัใ่จดูแลบุค์ลากิรอยา่งทัั�วิถึืงและเท่ัาเท่ัยม ภายใต้หลักิสัิทัธิมน์ุษัยชำน์

ด้้านการจััด้การ

จัดโค์รงสัร้างธุรกิิจและบริหารจัดกิารตามหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ 
ด้วิยค์วิามรับผิดชำอบต่อเศรษัฐกิิจ สัังค์มและสัิ�งแวิดล้อม

ด้้านกัญชงกัญชา

ผลิตกัิญชำงกัิญชำาใหไ้ด้ตามมาตรฐาน์ GAP และ GMP เพืั�อต่อยอด
สัู่ผลิตภัณฑ์์ท่ั�สั่งเสัริมคุ์ณภาพัชำ่วิิตใน์ทัุกิรูปีแบบ เพัื�อปีระโยชำน์์
สัูงสัุดต่อผู้บริโภค์

ด้้านพลังงานทด้แทน

มุง่สัรา้งโรงไฟฟา้พัลังงาน์ทัดแทัน์ท่ั�ได้มาตรฐาน์ และมป่ีระสัทิัธภิาพัสังูสัดุ
โดยค์ำาน์ึงถึืงสัังค์ม ชุำมชำน์ และสัิ�งแวิดล้อมเปี็น์สัำาคั์ญ

ด้้านเทคโนโลยี

พัฒัน์าระบบสัารสัน์เทัศ น์ำาเทัค์โน์โลยแ่ละน์วัิตกิรรมท่ั�ทััน์สัมยั 
มาเพัิ�มปีระสัิทัธิภาพักิารบริหารจัดกิาร กิารผลิต กิารบริกิาร 
และสัร้างสัรรค์์สัิน์ค้์าและบริกิารท่ั�หลากิหลาย เพัื�อตอบสัน์อง
ค์วิามต้องกิารข้องพััน์ธมิตรทัางธุรกิิจใน์ทัุกิรูปีแบบ
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พลังงานิทั่ดำแทั่นิเพ่�อ
ความยั�งย่นิ

ดำาเน์ิน์ธุรกิิจผลิตและจำาหน์่ายไฟฟ้า 
จากิพัลังงาน์ทัดแทัน์ ทัั�งใน์ปีระเทัศและ
ต่างปีระเทัศ อัน์ได้แก่ิ พัลังงาน์แสังอาทิัตย์ 
พัลังงาน์ลม และพัลังงาน์ชำ่วิมวิล เพัื�อลด
กิารปีล่อยก๊ิาซ่เรือน์กิระจกิ และยกิระดับ
กิารแก้ิไข้ปีัญหากิารเปีล่�ยน์แปีลงสัภาพั
ภูมิอากิาศ

New Journey for Tomorrow
ร่วมเด้ินที่�งส่้่อุน�คตกิับกิันกิุลั

วิศวกรรมและ	Turnkey	
แบับัครบัวงจร

ใหบ้รกิิารวิิศวิกิรรม บำารุงรกัิษัา จัดหา ติดตั�ง
และก่ิอสัรา้ง แบบค์รบวิงจร แก่ิโรงไฟฟา้
พัลังงาน์ทัดแทัน์ สัถืาน่์ไฟฟา้ ระบบสัายสัง่ 
ระบบไฟฟา้ลงดิน์ สัายเค์เบิ�ลใต้น์ำา ระบบ
ไมโค์รกิริด ระบบกัิกิเก็ิบพัลังงาน์ และ
ระบบอุปีกิรณ์อัจฉริยะท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ดำาเน์ิน์ธุรกิิจผลิต จัดหาและจำาหน์่าย
อุปีกิรณ์สัำาหรับระบบไฟฟ้า อุปีกิรณ์
สัำาหรับสัถืาน์่ไฟฟ้า รวิมถึืงระบบสัายสั่ง
ไฟฟ้าแรงดัน์กิลางถึืงแรงดัน์สูัง ข้น์าด  
115 kV อุปีกิรณ์ระบบกิราวิด์ อุปีกิรณ์
สัำาหรบัระบบจำาหน์า่ยสัายสัง่กิำาลังไฟฟา้ 
ผลิตภัณฑ์์สั่องสัว่ิาง และเค์รื�องมือชำ่าง
และอุปีกิรณ์ปี้องกัิน์สั่วิน์บุค์ค์ลต่าง ๆ 
ตลอดไปีถึืงผลิตภัณฑ์์ปีระหยัดพัลังงาน์ 
และพัลังงาน์ทัางเลือกิ ทัั�งใน์ปีระเทัศและ
ต่างปีระเทัศ

Ecosystem Business 
Platform	&	Innovation

มุง่สัรา้งระบบน์เิวิศทัางธุรกิิจ ด้วิยน์วัิตกิรรม
ใหม่ ๆ เพัื�อสัร้างมูลค่์าเพัิ�มทัางธุรกิิจ เปีิด
โอกิาสัให้บริษััทัและพััน์ธมิตรทัางธุรกิิจ 
ก้ิาวิข้้ามข้่ดจำากัิดข้องตน์ เป็ีน์กิารเสัริม
ศักิยภาพัใน์กิารข้ยายฐาน์ลูกิค้์า น์อกิจากิ
น์่�ยงัมก่ิารจัดหาผลิตภัณฑ์์เพัื�อเติมเต็มค์วิาม
ต้องกิารข้องแต่ละฝ่่าย ให้บริกิารและให้
ค์ำาปีรึกิษัาเก่ิ�ยวิกัิบพัลังงาน์ทัางเลือกิท่ั�
เหมาะสัม รวิมถึืงแสัวิงหาชำ่องทัางใหม่ ๆ 
เพัื�อเสัริมค์วิามแข้็งแกิร่งและก้ิาวิไปีสูั่กิาร
เปี็น์ผู้น์ำาใน์อุตสัาหกิรรมพัลังงาน์อย่าง
ยั�งยืน์

กัญชุงและกัญชุา

เพัิ�มโอกิาสัและสัร้างมลูค่์าเพัิ�มเพัื�อเปีน็์ 
New S-Curve ให้กัิบธุรกิิจ โดยต่อยอด
จากิพัื�น์ฐาน์ศักิยภาพัเดิม ด้วิยแผน์กิาร
ปีลกูิกัิญชำงและกัิญชำาใน์ระบบโรงเรอืน์ 
เพืั�อกิารค์วิบค์ุมค์ุณภาพัสัูงสัุด มุ่งเน์้น์
ดำาเน์นิ์ธุรกิิจกัิญชำงและกัิญชำาค์รบวิงจร
อย่างมืออาชำ่พั เพัื�อสัุข้ภาพัท่ั�ด่ข้ึ�น์ข้อง
ค์น์ไทัย
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ภาพรวมธุุรกิจ

โดยปีัจจุบัน์บริษััทัม่กิำาลังกิารผลิตไฟฟ้ารวิมทัั�งสัิ�น์ 642 เมกิะวัิตต์  
ใน์ 4 ปีระเทัศ และม่เปี้าหมายเพัิ�มกิำาลังกิารผลิตไฟฟ้า 
ไม่น์้อยกิว่ิา 1,000 เมกิะวัิตต์ ใน์ปีระเทัศแถืบเอเซ่่ย  
ภายใน์ปีี พั.ศ. 2566

กำำ�ลัังกำ�รผลิัตไฟฟ้�

642
เมกิะวัิตต์ ใน์ 4 ปีระเทัศ

ตลอดระยะเวิลาท่ั�ผ่าน์มา บริษััทัมุ่งมั�น์พััฒน์าธุรกิิจด้าน์พัลังงาน์บน์กิรอบแน์วิคิ์ดกิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจอย่างยั�งยืน์  
โดยค์ำาน์ึงถึืงสัิ�งแวิดล้อม สัังค์ม และผู้ม่สัว่ิน์ได้เสั่ยเปี็น์สัำาคั์ญ ภายใต้หลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ ก้ิาวิไปีสัูส่ัังค์ม  
Net Zero Carbon เพัื�อให้เปี็น์หน์ึ�งใน์ผู้น์ำาด้าน์พัลังงาน์ทัดแทัน์ น์วัิตกิรรมและแพัลตฟอร์มดิจิทััลด้าน์พัลังงาน์ 

บรษัิัทัข้ยายธุรกิิจและเติบโตอย่างต่อเน์ื�องค์รอบค์ลุมค์วิามต้องกิารข้องผูบ้รโิภค์ใน์ด้าน์ธุรกิิจพัลังงาน์ทัดแทัน์ จากิ
โรงไฟฟ้าพัลังงาน์แสังอาทิัตย ์ต่อยอดไปีสัูโ่รงไฟฟ้าพัลังงาน์ลม และข้ยายกิารลงทุัน์ไปียังต่างปีระเทัศ อาทิั ญ่�ปุ่ีน์ 
มาเลเซ่่ย และเว่ิยดน์าม กิารข้ยายจากิโรงงาน์ไฟฟา้แรงดัน์ตำาเปีน็์แรงดัน์สังู และมก่ิารข้ยายฐาน์ลกูิค้์าสัูภ่าค์เอกิชำน์ 
(Private PPA) มากิข้ึ�น์ น์อกิจากิน์่� กิารเปีล่�ยน์แปีลงเทัค์โน์โลย่ดิจิทััล (Digital Disruption) ถืือเปี็น์สัว่ิน์สัำาคั์ญใน์
กิารผลักิดัน์ใหบ้รษัิัทัพััฒน์าน์วัิตกิรรมและแพัลตฟอรม์ดิจิทััลด้าน์พัลังงาน์แบบค์รบวิงจรเพัื�อสัร้างค์วิามแตกิต่าง
ใน์กิารพััฒน์าโค์รงสัรา้งพืั�น์ฐาน์ข้องปีระเทัศและค์วิามยั�งยนื์ทัางพัลังงาน์ น์อกิจากินั์�น์ ใน์ปี ี2564 บรษัิัทัเริ�มข้ยาย
ธุรกิิจไปีสัูธุ่รกิิจกัิญชำงและกัิญชำา ซ่ึ�งเปีน็์โอกิาสัทัางธุรกิิจจากิพืัชำเศรษัฐกิิจใหม่ เปีน็์กิารสัร้างมลูค่์าเพัิ�ม และเตร่ยม
พัร้อมสัำาหรับ New S-Curve ข้องธุรกิิจ ซ่ึ�งม่แผน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจกัิญชำงและกัิญชำาอย่างค์รบวิงจร เพัื�อสัุข้ภาพั
ข้องค์น์ไทัย อัน์เปี็น์พัื�น์ฐาน์สัำาคั์ญใน์กิารดำารงชำ่วิิต

บริษััที่ กิันกิุลัเอุ็นจิเน่ยริ�ง จำ�กิัด้ (มห้�ชน) (“บริษััที่”) ห้ร่อุ GUNKUL ป็ระกิอุบธุุรกิิจด้��นพลัังง�นที่ด้แที่น 
อุุป็กิรณ์์แลัะธุรุกิจิระบบไฟฟ�้แบบครบวงจร แลัะข็ย�ยไป็ส่้ธุ่รุกิจิด้��นกิญัชงแลัะกิญัช� ด้�วยเที่คโนโลัยแ่ลัะ
นวตักิรรมที่่�ที่นัส่มยั เพ่�อุกิ�รพฒัน�คณุ์ภ�พชวิ่ต ส่ขุ็ภ�พที่่�ด้ข่็้�น แลัะโครงส่ร��งพ่�นฐ�นให้�แข็ง็แกิรง่อุย�่ง
ยั�งย่น 
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วัตถุุประสงค์	เป้าหมาย	และกลยุทั่ธุ์การดำำาเนิินิงานิระยะยาว	(3-5	ปี)
มุง่สัรา้งรากิฐาน์กิารดำาเน์นิ์งาน์ท่ั�แข้ง็แกิรง่ ค์วิบค์ูกั่ิบกิารพัฒัน์าธุรกิิจท่ั�เปีน็์ “New S-Curve” เพัื�อสัร้างกิารเติบโตอยา่งมั�น์ค์ง ต่อเน์ื�อง และบรรลเุปีา้หมายใน์ระยะยาวิ

  1.
กิารเพิั�มมูล ค่์าใ ห้ ธุร กิิจ  โดย
ข้ยายกิารลงทุัน์ไปีใน์กิลุ่มธุรกิิจท่ั� 
สัร้างมูลค่์าสูัง เชำ่น์ ธุรกิิจกัิญชำง 
และกัิญชำา

  2.
กิารใช้ำเทัค์โน์โลย่และสัร้างสัรรค์์
น์วัิตกิรรมใน์ทุักิมติิเพืั�อต่อยอดธุรกิิจ 
เพัิ�มค์วิามสัามารถืใน์กิารแข้ง่ข้นั์และ
เข้า้ถึืงกิลุม่ลกูิค้์าท่ั�หลากิหลายมากิข้ึ�น์ 
รวิมทัั�งข้ับเค์ลื�อน์องค์์กิรและสัังค์ม
ไปีสัู่ New Ecosystem ข้องระบบ 
พัลังงาน์ 

  3.
กิารข้ยายกิารลงทันุ์ต่อยอดผลิตภัณฑ์์ 
เพัื�อใหม้ผ่ลิตภัณฑ์์ท่ั�สัำาคั์ญค์รบถ้ืวิน์ 
ตอบสัน์องค์วิามต้องกิารข้องกิลุ่ม
ลูกิค้์าท่ั�กิว้ิางข้ึ�น์

  4.
กิารร่วิมลงทุัน์กัิบพััน์ธมิตรทัางธุรกิิจ 
กิารค์วิบรวิมกิิจกิาร (Mergers and 
Acquisitions : M&A) ทัั�งใน์และ 
ต่างปีระเทัศ เพัื�อให้บริษััทัสัามารถื 
สัร้างกิารเติบโตให้สัอดค์ล้องกัิบ 
ทิัศทัางข้องอุตสัาหกิรรมและกิระแสั
โลกิอยา่งทััน์ท่ัวิงท่ั

  5.
สัน์บัสัน์นุ์กิารเติบโตข้องแต่ละกิลุม่
ธุรกิิจและส่ังเสัริมกิารแยกิธุรกิิจ 
(Spin off) เพัื�อปีระสัทิัธภิาพัใน์กิาร
บริหารจัดกิารและเพัิ�มโอกิาสัใน์
กิารเติบโตอยา่งยั�งยนื์ใน์ระยะยาวิ

นิโยบัายการจ่ายปันิผล
บริษััทัม่น์โยบายจ่ายปีัน์ผลไมน่์้อยกิว่ิาร้อยละ 40 ข้องกิำาไรสัุทัธิตามงบกิารเงิน์เฉพัาะข้องบริษััทั หลังหักิภาษ่ัเงิน์ได้น์ิติบุค์ค์ล เงิน์สัำารอง
ตามกิฎหมาย และเงิน์สัำารองต่าง ๆ ทัั�งหมด อย่างไรก็ิตาม บริษััทัอาจกิำาหน์ดให้กิารจ่ายปัีน์ผลม่อัตราน์้อยกิว่ิาอัตราท่ั�กิำาหน์ดข้้างต้น์ได้ 
โดยขึ้�น์อยู่กัิบค์วิามจำาเปี็น์ใน์กิารใชำ้เงิน์ทัุน์หมุน์เว่ิยน์ใน์กิารดำาเน์ิน์งาน์ กิารข้ยายธุรกิิจ และปีัจจัยอื�น์ ๆ ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องใน์กิารบริหารงาน์ 
ข้องบริษััทั



หน่วย: ล้านบาท 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564

สัิน์ทัรัพัย์รวิม 39,041.54 46,032.16 42,485.35

หน์่้สัิน์รวิม 27,708.63 33,556.84 29,202.13

สัว่ิน์ข้องผู้ถืือหุ้น์ 11,332.92 12,475.31 13,283.22

หน่วย: ล้านบาท 2562 2563 2564

รายได้รวิม 7,195.26 1) 10,974.54 1) 9,868.13

EBITDA 4,310.77 5,809.93 4,951.87

กิำาไร (ข้าดทัุน์) สัุทัธิ 2,222.29 3,425.29 2,251.52

กิำาไร (ข้าดทัุน์) สัุทัธิจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์ปีกิติ 2,222.29 1,188.42 2,251.52

กิำาไร (ข้าดทัุน์) สัุทัธิสัว่ิน์ท่่ัเป็ีน์ข้องบริษััทัใหญ ่ 2,147.33 3,412.34 2,229.27

หน่วย: ล้านบาท 2562 2563  2564

รายได้จากิกิารข้าย 1,526.50 1,495.88  1,474.97 

รายได้จากิกิารข้ายไฟฟ้า 4,504.39  4,093.36  4,760.50 

รายได้จากิกิารก่ิอสัร้างและบริกิาร 1,067.68  2,146.63  2,112.60 

รายได้ตามสััญญาเชำา่เงิน์ทัุน์ -  913.48  970.09 

กิำาไร (ข้าดทัุน์) จากิอัตราแลกิเปีล่่ยน์สัุทัธิ 1)  19.89  (13.87)  99.71 

กิำาไร (ข้าดทุัน์) จากิกิารเปีล่่ยน์แปีลงมูลค่์ายุติธรรมข้องตราสัารอน์พุันั์ธ ์1)  -  (13.22)  377.40 

กิำาไรจากิกิารต่อรองราค์าซ่ื้อ 1)  - 259.27 -

กิำาไรจากิกิารจำาหน์า่ยเงิน์ลงทัุน์ใน์บริษััทัยอ่ย 1)  - 1,977.60 -

รายได้อ่ืน์ 76.80 88.33 72.86

รายได้รวม 7,195.26 10,947.46 9,868.13

หน่วย 2562 2563 1) 2564

อัตราสัว่ิน์สัภาพัค์ล่อง เท่ัา 0.89 0.91 0.84

อัตรากิำาไรข้ั้น์ต้น์ ร้อยละ 51.39 35.16 40.19

อัตรากิำาไรจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์ ร้อยละ 44.10 25.40 34.55

อัตราสัว่ิน์กิำาไรสัุทัธิ ร้อยละ 30.89 13.60 22.82

อัตราสัว่ิน์กิำาไรสัุทัธิจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์ปีกิติ ร้อยละ 39.56 24.11 29.75

อัตราสัว่ิน์ผลตอบแทัน์ต่อสัว่ิน์ข้องผู้ถืือหุ้น์ ร้อยละ 19.61 9.53 16.95

อัตราสัว่ิน์ผลตอบแทัน์ต่อสัิน์ทัรัพัย์ ร้อยละ 5.69 2.58 5.30

อัตราสั่วิน์หน้่์สัิน์ต่อสั่วิน์ข้องผู้ถืือหุ้น์ เท่ัา 2.44 2.69 2.20

ปี 2562 2563 2564

รอบผลประกอบการ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.
(ระหว่างกาล)

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
และกำาไรสะสม

รวมจ่่ายปันผล

กิำาไรสัุทัธิ (บาทัต่อหุ้น์)

- งบกิารเงิน์เฉพัาะกิิจกิาร 0.10 0.25 0.03 0.25

เงิน์ปัีน์ผลจ่าย (บาทัต่อหุ้น์) 0.136 0.182 0.06 0.12 1) 0.18

อัตรากิารจ่ายเงิน์ปัีน์ผล (ร้อยละ)

- งบกิารเงิน์เฉพัาะกิิจกิาร 134.14 72.82 48.82 73.28
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ฐ�นะที่�งกิ�รเงิน

งบกิำ�ไรข็�ด้ทีุ่น

ส่ัด้ส่่วนร�ยได้�

อุัตร�ส่่วนที่�งกิ�รเงิน

กิ�รจ่�ยเงินป็ันผู้ลั

ขั้อมูลทั่างการเงินิทั่่�โดำดำเดำ่นิ

หมายเหตุ ุ 1) รายได้รวิมเฉพัาะจากิกิารดำาเน์นิ์งาน์ปีกิติ เป็ีน์จำาน์วิน์ 7,175.37 ล้าน์บาทั ใน์ปี ี2562 และ จำาน์วิน์ 8,737.68 ล้าน์บาทั 
ใน์ปีี 2563 

หมายเหตุ ุ 1) กิำาไรตามท่ั�ระบุใน์ตารางถืือเป็ีน์กิำาไรพัเิศษั ได้แก่ิ กิำาไรจากิอัตราแลกิเปีล่�ยน์สัทุัธ ิกิำาไรจากิกิารเปีล่�ยน์แปีลงมูลค่์า
ยุติธรรมข้องตราสัารอน์พุันั์ธ์ กิำาไรจากิกิารต่อรองราค์าซ่ื�อ และ กิำาไรจากิกิารจำาหน์า่ยเงิน์ลงทันุ์ใน์บรษัิัทัยอ่ย

หมายเหตุ ุ 1) หักิกิำาไรจากิกิารต่อรองราค์าซ่ื�อ และกิำาไรจากิกิารจำาหน์า่ยเงิน์ลงทัุน์ใน์บริษััทัยอ่ย

หมายเหตุ ุ 1) ตัวิเลข้ท่ั�ระบุอาจม่กิารเปีล่�ยน์แปีลง เน์ื�องจากิรอกิารพัิจารณาอน์ุมัติจากิท่ั�ปีระชุำมสัามัญผู้ถืือหุ้น์ ปีระจำาปีี 2565 
ใน์วัิน์ท่ั� 27 เมษัายน์ 2565

53,295.19
Market Cap

9,868.13
รายได้รวม EBITDA

42,485.35
สินทรัพย์รวม

4,951.87

(ณ วัิน์ท่ั� 16 ม่น์าค์ม 2565)

ข็�อุม้ลัที่�งกิ�รเงิน 
ที่่�โด้ด้เด้่น ป็ี 2564
(หน์ว่ิย: ล้าน์บาทั)
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ผลการดำำาเนิินิงานิทั่่�สำาคัญ	ในิปี	2564

ม่น�คม
• บริษััทัได้รับกิารปีรับเพิั�มเค์รดิต

จากิบรษัิัทั ทัรสิัเรทัติ�ง จำากัิด โดย
ปีรบัเพัิ�มอัน์ดับเค์รดิตองค์์กิรจากิ
ระดับ BBB เปี็น์ BBB+ และปีรับ
เพิั�มอัน์ดับเค์รดิตหุ้น์กิูไ้มด้่อยสัทิัธิ 
ไมม่่หลักิปีระกัิน์จากิระดับ BBB- 
เปี็น์ระดับ BBB

เมษั�ยน
• บรษัิัทัอน์มุติัแผน์ธุรกิิจกัิญชำง และ

กิารจัดตั�งบริษััทัเพัื�อรองรับกิาร
ดำาเน์ิน์ธุรกิิจดังกิล่าวิ โดยจัด 
ตั�งบริษััทัใน์รูปีแบบ Holding  
Company จำาน์วิน์ 1 บริษััทั ด้วิย
ทัุน์จดทัะเบ่ยน์ 50,000,000.00 
บาทั และบริษััทัย่อย จำาน์วิน์ 2 
บริษััทั

พฤษัภ�คม
• บริษััทัจ่ายเงิน์สัดปัีน์ผล สัำาหรับ

ปีีสัิ�น์สัุดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาค์ม 2563 
โดยจ่ายเปี็น์เงิน์สัดปีัน์ผลใน์ 
อัตรา 0.182 บาทัต่อหุน้์ รวิมเป็ีน์ 
เ งิน์สัดปีัน์ผลทัั� ง สิั�น์  ไม่ เ กิิน์ 
1,600,000,000.00 บาทั ใน์ 
วัิน์ท่ั� 24 พัฤษัภาค์ม 2564

กิรกิฎ�คม
• บริษััทั ฟิวิเจอร์ เอ็น์เน์อร์ย่ 

ค์อร์เปีอเรชัำ�น์ จำากัิด (“FE”)  
บริษััทัย่อยข้องบริษััทั ร่วิมจัดตั�ง
บริษััทัรว่ิมทัุน์กัิบ บริษััทั ออริจิ�น์  
เอ็น์เน์อรย์ ่จำากัิด (Origin Energy 
Co., Ltd.) ซ่ึ�งเปี็น์บริษััทัยอ่ยข้อง 
บริษััทั ออริจิ�น์ พัร็อพัเพัอร์ต่�  
จำากัิด (มหาชำน์) (“ORI”) ด้วิยทันุ์
จดทัะเบ่ยน์ 1,000,000.00 บาทั 
เพืั� อร่วิมพััฒน์าและลงทุัน์ใน์
โค์รงกิารข้ายไฟฟ้าจากิ Solar 
Rooftop, EV Charger และ Parity 
Energy Trading ใน์ค์อน์โดมิเน์ย่ม 
และหมูบ่า้น์ท่ั�ทัาง Origin Energy  
และ/หรือ บริษััทัใน์เค์รือเปี็น์ 
ผู้พััฒน์า ก่ิอสัร้าง และบริหาร

กิันย�ยน
• บริษััทัจ่ายเงิน์ปีนั์ผลระหว่ิางกิาล 

สัำาหรับผลกิารดำาเน์ิน์งาน์งวิด 
ค์รึ�งปี ีตั�งแต่วัิน์ท่ั� 1 มกิราค์ม 2564 
ถึืง วัิน์ท่ั� 30 มิถืุน์ายน์ 2564 โดย
จ่ายเปี็น์เงิน์สัดปีัน์ผลใน์อัตรา 
0.06 บาทัต่อหุ้น์ รวิมเปี็น์ 
เ งิน์สัดปีัน์ผลทัั� งสัิ�น์  ไม่ เ กิิน์ 
535,000,000.00 บาทั ใน์วัิน์ท่ั�  
9 กัิน์ยายน์ 2564

ตุลั�คม
• บริ ษััทัเข้้าลงทัุน์ร้อยละ 50  

ใ น์ บ ริ ษัั ทั  ท่ั เ อ ชำ ซ่่ จ่  กิ รุ๊ ปี  
จำากัิด (“THCG”) ด้วิยมูลค่์า 
250,000,000 บาทั ผา่น์กิารลงทุัน์
โดยบรษัิัทั จ่.เค์.เฮมพั ์กิรุป๊ี จำากัิด 
(“GKHG”) (บริษััทัยอ่ย ท่ั�บริษััทั
ถืือหุ้น์ใน์สััดสัว่ิน์ร้อยละ 100) สัง่
ผลให้บริษััทั THCG ม่สัภาพัเป็ีน์
บริษััทัร่วิมค้์าระหว่ิางกัิน์ เพัื�อ
ดำาเน์ิน์ธุรกิิจกิารปีลูกิกัิญชำงและ
กัิญชำา เพัื�อกิารจำาหน์่าย รวิมถึืง
กิารผลิตและจำาหน์่ายผลิตภัณฑ์์
ท่ั�ได้จากิกัิญชำงและกัิญชำา

• บริษััทั จ่.เค์. สัมาร์ทั ฟาร์มมิ�ง  
จำากัิด บริษััทัย่อยข้องบริษััทั ได้
รบักิารพัจิารณาอน์มุติัใบอน์ญุาต 
น์ำาเข้้ากัิญชำง จากิสัำาน์ักิงาน์ 
ค์ณะกิรรมกิารอาหารและยา  
เพืั�อปีระโยชำน์์ใน์เชิำงพัาณิชำยห์รอื
อุตสัาหกิรรม โดยปีระเภทัข้อง 
กัิญชำงท่ั�ข้ออน์ญุาต คื์อ เมล็ดพััน์ธุ์
จากิปีระเทัศสัหรัฐอเมริกิา

ธุันว�คม
• บริษััทั จ่.เค์. สัมาร์ทั ฟาร์มมิ�ง  

จำากัิด บริษััทัย่อยข้องบริษััทั ได้
รบักิารพัจิารณาอน์มุติัใบอน์ญุาต 
ผลิต (ปีลกูิ) กัิญชำง จากิสัำาน์กัิงาน์ 
ค์ณะกิรรมกิารอาหารและยา เพัื�อ
ปีระโยชำน์์ใน์เชิำงพัาณิชำย์หรือ
อุตสัาหกิรรม โดยรูปีแบบกิาร 
ปีลกูิท่ั�ข้ออนุ์ญาต คื์อ กิารปีลกูิใน์
ระบบโรงเรือน์ (Greenhouse)



เปรยีบเทยีบผลคะแนนภาพรวมและรายหมวดยอ้นหลัง 3 ปี (รอ้ยละ)

หมวด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1. สัิทัธิข้องผู้ถืือหุ้น์ 93 100 100

2. กิารปีฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้น์อยา่งเท่ัาเท่ัยมกัิน์ 98 95 95

3. กิารค์ำาน์ึงถึืงบทับาทัผู้ม่สัว่ิน์ได้สัว่ิน์เสั่ย 94 94 94

4. กิารเปิีดเผยข้้อมูลและค์วิามโปีรง่ใสั 97 99 99

5. ค์วิามรับผิดชำอบข้องค์ณะกิรรมกิาร 91 93 93

คะแนนเฉลีย่ 94 95 95
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รางวัลและความสำาเร็จ

2. ได้รบัการประเมนิการกำากับดแูลกิจ่การ (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR) ประจ่ำาปี 2564 จากิสัมาค์มสั่งเสัริมสัถืาบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย (IOD) 
ให้เปี็น์บริษััทัจดทัะเบ่ยน์ท่ั�ได้รับค์ะแน์น์อยู่ใน์เกิณฑ์์ “ด่เลิศ” (Excellent CG Scoring) 
โดยม่ค์ะแน์น์เฉล่�ยเท่ัากัิบ 95 ค์ะแน์น์ และ 
ค์ะแน์น์รายหมวิดทัุกิหมวิดอยู่ใน์เกิณฑ์์  
“ด่เลิศ” ติดต่อกัิน์เปี็น์ปีีท่ั� 5 โดยม่ 
ค์ะแน์น์เฉล่�ยรายหมวิดแต่ละหมวิด ดังน่์�

3. บริษััทั กัิน์กิุลเอ็น์จิเน์่ยริ�ง จำากัิด (มหาชำน์) บริษััทั กัิน์กิุลพัาวิเวิอร์ 
ด่เวิลลอปีเม้น์ท์ั จำากัิด บริษััทั ฟวิิเจอร์ อิเล็กิทัรคิ์อล ค์อน์โทัรล จำากัิด 
บริษััทั จ่.เค์.แอสัเซ่็มบล่� จำากัิด และบริษััทั จ่.เค์.พัาวิเวิอร์ โปีรดักิสั์ 
จำากัิด รวิมทัั�งสัิ�น์ 5 บริษััทั ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจ่การ 
ดเีด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 
ประจ่ำาปี 2564 (Thailand Labor Management Excellence 
Award 2021) จากิกิรมสัวัิสัดิกิารและค์ุ้มค์รองแรงงาน์ กิระทัรวิง
แรงงาน์

4. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติุคุณ Sustainability Disclosure 
Recognition รางวัิลกิารเปีิดเผยข้้อมูลค์วิามยั�งยืน์ ปีระจำาปีี 2564  
จากิสัถืาบัน์ไทัยพััฒน์์

5. น์างสัาวิโศภชำา ดำารงปียิวุิฒิ� ปีระธาน์กิรรมกิารบรหิาร รบัมอบรางวัล 
Sustainability Rising Star Award 2021 จ่าก Asia Corporate 
Excellence and Sustainability Award (ACES) ถืูกิจัดขึ้�น์
โดย MORS Group องค์์กิรข้น์าดใหญ่ใน์เอเชำย่ท่ั�ชำว่ิยสัง่เสัริม และ 
ชำว่ิยเหลือองค์์กิรต่าง ๆ เพัื�อกิารพััฒน์าอยา่งยั�งยืน์

6. น์างสัาวิน์ฤชำล ดำารงปีิยวุิฒิ� ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์
กิลยุทัธก์ิารลงทันุ์และธุรกิิจน์วัิตกิรรมพัลังงาน์ รบัมอบรางวัลสตุรี
นักบรหิาร ภาคเอกชนดเีด่น (สถานประกอบกิจ่การขนาดใหญ่)่ 
ประจ่ำาปี 2564 จากิกิรมสัวัิสัดิกิารและค์ุ้มค์รองแรงงาน์ กิระทัรวิง
แรงงาน์ ภายใต้แน์วิคิ์ด “แรงง�นสตร ีรวมพลัังฝ่�่วิกำฤต ขับัเคล่ั�อน
เศรษฐกิำจไทยให้ย้ั�งย่น”

1. ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่�งในรายชื� อหุ้นยั�งยืน (Thailand  
Sustainability Investment: THSI) ประจ่ำาปี 2564 เป็ีน์ปีแีรกิ  
โดยตลาดหลักิทัรัพัย์แห่งปีระเทัศไทัย ซ่ึ� ง จัดทัำาหุ้น์ยั� งยืน์ 
ตั�งแต่ปีี 2558 และเปี็น์หุ้น์ข้องบริษััทัจดทัะเบ่ยน์ท่ั�ม่ค์วิามมุ่งมั�น์ 
ใน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจอย่างยั�งยืน์โดยค์ำานึ์งถึืงสัิ�งแวิดล้อม ม่ค์วิาม 
รบัผดิชำอบต่อสังัค์ม และม่กิารบริหารงาน์ตามหลักิบรรษััทัภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG)
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สารจากประธุานิกรรมการบัริษััทั่

ปีี 2564 ถืือเปี็น์ปีีท่ั�อุตสัาหกิรรมและธุรกิิจทัั�วิโลกิได้เผชำิญกัิบค์วิามท้ัาทัายและได้รับผลกิระทับจากิวิิกิฤตกิารณ์
กิารแพัร่ระบาดข้องโรค์ COVID-19 อย่างต่อเน์ื�อง สั่งผลให้พัฤติกิรรมข้องผู้บริโภค์เปีล่�ยน์แปีลงไปี กิระทับต่อ
ระบบนิ์เวิศ (Ecosystem) ทัางเศรษัฐกิิจ สัังค์ม และสัิ�งแวิดล้อมทัั�วิโลกิ บริษััทัจึงต้องม่กิารปีรับพัฤติกิรรมและ 
วิิถ่ืใน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจให้สัอดค์ล้องกัิบสัถืาน์กิารณ์ท่ั�เกิิดข้ึ�น์เพัื�อค์วิามต่อเน์ื�องใน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ ทัั�งมาตรกิารใน์
กิารค์วิบคุ์มกิารแพัร่ระบาด กิารปีฏิิบติังาน์จากิท่ั�พัักิอาศัย (Work from Home) และกิารปีรับโค์รงสัร้างธุรกิิจค์รั�งสัำาคั์ญ

อ่กิทัั�งบริษััทัยังได้รว่ิมมือและผน์ึกิกิำาลังค์วิามเชำ่�ยวิชำาญและปีระสับกิารณ์กัิบพััน์ธมิตรต่าง ๆ เพัื�อเสัริมศักิยภาพั
ทัางธุรกิิจ บริษััทัเชำื�อมั�น์ว่ิาจะสัามารถืขั้บเค์ลื�อน์ธุรกิิจให้เติบโตได้อย่างรวิดเร็วิ และไร้ข้่ดจำากัิด เพัื�อรักิษัาค์วิาม
เปี็น์ผู้น์ำาด้าน์พัลังงาน์ทัดแทัน์ อุปีกิรณ์และธุรกิิจระบบไฟฟ้า แพัลตฟอร์มดิจิทััลด้าน์พัลังงาน์ แบบค์รบวิงจร  
ด้วิยเทัค์โน์โลย่และน์วัิตกิรรมท่ั�ทััน์สัมัยเพัื�อพััฒน์าค์ุณภาพัชำ่วิิต สัุข้ภาพัท่ั�ด่ และโค์รงสัร้างพัื�น์ฐาน์ให้แข้็งแกิร่ง
อยา่งยั�งยืน์

น์อกิจากิน์ั�น์บริษััทัยังแสัวิงหาโอกิาสัใหม่ ๆ ใน์กิารเพัิ�มมูลค่์าทัางธุรกิิจ สัร้างพัื�น์ฐาน์ New S-Curve จากิพัืชำ 
เศรษัฐกิิจใหม ่โดยข้ยายธุรกิิจไปีสัูธุ่รกิิจกัิญชำงและกัิญชำาเพัื�อสัุข้ภาพัข้องค์น์ไทัย ซ่ึ�งค์าดว่ิาจะสัร้างผลตอบแทัน์
ให้กัิบบริษััทัน์ับแต่ ปีี 2565 เปี็น์ต้น์ไปี ดร.กัลกลุ ดำารงปิยวุฒิ์ิ�

ปีระธาน์กิรรมกิารบริษััทั

ตลอดระยะเวิลา 40 ปีีท่ั�ผา่น์มา บริษััทัดำาเน์ิน์งาน์โดยยึดหลักิกิารพััฒน์าอยา่งยั�งยืน์โดยค์ำาน์ึงถึืงค์วิามรับผิดชำอบ
ต่อสัิ�งแวิดล้อม สัังค์ม และหลักิธรรมาภิบาลท่ั�ด่เปี็น์สัำาคั์ญ ด้วิยกิารมุง่มั�น์พััฒน์า ปีรับกิลยุทัธ์ และดำาเน์ิน์ธุรกิิจให้
เติบโตอย่างต่อเน์ื�องและมั�น์ค์ง เพืั�อปีระโยชำน์์ต่อผู้ม่สั่วิน์ได้เสั่ยทุักิภาค์สั่วิน์ ใน์น์ามข้องค์ณะกิรรมกิารบริษััทั  
ข้อข้อบค์ุณผู้บริหาร พัน์ักิงาน์ ตลอดจน์ลูกิค้์า สัถืาบัน์กิารเงิน์ พััน์ธมิตร ค์ู่ค้์า ผู้ถืือหุ้น์ และผู้ม่สัว่ิน์ได้เสั่ยทัุกิท่ัาน์ 
ท่ั�สั่งเสัริมสัน์ับสัน์ุน์กิารดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทัให้บรรลุเปี้าหมายทัางธุรกิิจด้วิยด่เสัมอมา และข้อเปี็น์กิำาลังใจให้ 
ทัุกิท่ัาน์สัามารถืก้ิาวิผ่าน์วิิกิฤตกิารณ์ต่าง ๆ และกิลับมาดำาเน์ิน์ชำ่วิิต รวิมถึืงสัร้างธุรกิิจให้กิลับมาเติบโตต่อไปี 
อยา่งรวิดเร็วิ 

 “not only the energy, we care”

“ข็อุข็อุบคณุ์ผู้้�บริห้�ร พนกัิง�น ตลัอุด้จนลัก้ิค�� ส่ถ�บนักิ�รเงิน พนัธุมติร 
ค้ค่�� ผู้้�ถ่อุหุ้�น แลัะผู้้�มส่่ว่นได้�เส่ย่ที่กุิที่�่น ที่่�ส่ง่เส่รมิส่นบัส่นนุกิ�รด้ำ�เนนิง�น
ข็อุงบริษััที่ให้�บรรลัุเป็้�ห้ม�ยที่�งธุุรกิิจด้�วยด้่เส่มอุม� แลัะข็อุเป็็นกิำ�ลัังใจ
ให้�ทีุ่กิที่่�นส่�ม�รถกิ��วผู้่�นวิกิฤตกิ�รณ์์ต่�ง ๆ แลัะกิลัับม�ด้ำ�เนินช่วิต  
รวมถ้งส่ร��งธุุรกิิจให้�กิลัับม�เติบโตต่อุไป็อุย่�งรวด้เร็ว”

 “not only the energy, we care”

เร่ยน ที่่�นผู้้�ถ่อุหุ้�น บริษััที่ กิันกิุลัเอุ็นจิเน่ยริ�ง จำ�กิัด้ (มห้�ชน)
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สารจากประธุานิเจ้าหนิ้าทั่่�บัริหาร

จากิวิิกิฤตกิารณ์กิารแพัร่ระบาดข้องไวิรัสัโค์โรน์าท่ั�เกิิดข้ึ�น์น์ั�น์ เปี็น์ค์วิามท้ัาทัายอย่างท่ั�ไม่เค์ยเกิิดข้ึ�น์มาก่ิอน์ 
เน์ื�องจากิปีระชำากิรทัั�วิโลกิได้รบัผลกิระทับ เศรษัฐกิิจโลกิเผชิำญภาวิะวิิกิฤตค์รั�งรุน์แรง น์บัตั�งแต่ท่ั�เกิิดกิารแพัร่ระบาด
บริษััทั กัิน์กิุลเอ็น์จิเน์่ยริ�ง จำากัิด (มหาชำน์) (“บริษััทั”) ได้ติดตามและปีระเมิน์สัถืาน์กิารณ์อย่างใกิล้ชำิด และได้
กิำาหน์ดมาตรกิารต่าง ๆ  เพืั�อปีอ้งกัิน์ค์วิามเส่ั�ยง เพัราะเราให้ค์วิามสัำาคั์ญอยา่งยิ�งกัิบสัขุ้อน์ามัย และค์วิามปีลอดภัย
ข้องพัน์ักิงาน์ และผู้ม่สัว่ิน์ได้เสั่ยทัุกิท่ัาน์

บริษััทัยังค์งสัามารถืดำาเน์ิน์ธุรกิิจได้อย่างแข้็งแกิร่ง และเติบโตอย่างต่อเน์ื�องไม่ม่กิารหยุดชำะงักิ สั่งผลให้ 
ผลปีระกิอบกิารจากิกิารดำาเน์ิน์งาน์ปีกิติข้องกิลุ่มบริษััทัยังค์งเติบโตต่อเน์ื�องเปี็น์ปีีท่ั� 7 ติดต่อกัิน์ และบริษััทัยังค์ง
กิำาหน์ดเปี้าหมายกิารเติบโตข้องธุรกิิจใน์ชำว่ิงระยะเวิลา 3 ปีี ต่อจากิน์่� จะเติบโตปีีละไมน่์้อยกิว่ิาร้อยละ 20 และ
จากิกิารปีระชุำมผูน้์ำาใน์เวิท่ั COP26 โดยท่ัาน์น์ายกิรัฐมน์ตรไ่ด้ให้ค์ำามั�น์ใน์กิารลดกิารปีล่อยก๊ิาซ่ค์าร์บอน์ไดออกิไซ่ด์ 
และมุ่งมั�น์ท่ั�จะเพัิ�มสััดส่ัวิน์ด้าน์พัลังงาน์ทัดแทัน์ ซ่ึ�งกิารดำาเนิ์น์ตามเป้ีาปีระสังค์์ดังกิล่าวิ จะสั่งผลด่ต่อภาพัรวิม
ข้องผู้ปีระกิอบกิารธุรกิิจพัลังงาน์ใน์ปีระเทัศ ตลอดจน์กิารปีรับปีรุงแผน์พััฒน์ากิำาลังผลิตไฟฟ้าข้องปีระเทัศไทัย 
(Power Development Plan: PDP) ให้สัอดค์ล้องตามน์โยบายข้า้งต้น์ ซ่ึ�งมแ่ผน์กิารเพัิ�มเป้ีาหมายกิารรับซ่ื�อไฟฟ้า
จากิพัลังงาน์แสังอาทิัตยแ์ละลมมากิข้ึ�น์ใน์ระยะเวิลาอัน์ใกิล้น์่� บรษัิัทัเชำื�อมั�น์ว่ิาภายใต้กิรอบแน์วิคิ์ดและเป้ีาปีระสังค์์ 
กิารลดกิารปีล่อยก๊ิาซ่ค์ารบ์อน์ไดออกิไซ่ด์ และกิารข้ยายตัวิด้าน์พัลังงาน์ทัดแทัน์จากิผูป้ีระกิอบกิารระดับอุตสัาหกิรรม 
สัูร่ะดับค์รัวิเรือน์ โดยเฉพัาะอยา่งยิ�งกิารผลิตไฟฟ้าจากิพัลังงาน์แสังอาทิัตย์ จะเพัิ�มอุปีสังค์์อยา่งม่สัาระสัำาคั์ญให้
กัิบธุรกิิจข้องบริษััทั กิารข้ยายตัวิข้้างต้น์ยังเชำื�อมโยงให้ภาค์รัฐต้องวิางกิรอบกิารพััฒน์าระบบสัายส่ังไฟฟ้า เพัื�อ
รองรับให้ระบบสัายสัง่ไฟฟ้าม่เสัถ่ืยรภาพัทัั�งใน์ด้าน์กิารจำาหน์า่ยไฟฟ้าและกิารรับซ่ื�อไฟฟ้า ท่ั�ม่ค์วิามหลากิหลาย
รูปีแบบใน์อน์าค์ต รวิมถึืงกิารปีรบัเปีล่�ยน์น์วัิตกิรรมยาน์ยน์ต์จากิระบบเค์รื�องยน์ต์สันั์ดาปี สัูเ่ค์รื�องยน์ต์จากิพัลังงาน์
แบตเตอร่�ใน์รูปีแบบยาน์ยน์ต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) จะก่ิอให้เกิิดค์วิามเปีล่�ยน์แปีลงกิารใชำ้พัลังงาน์ฟอสัซิ่ล
ลดลง และน์ำาไปีสัูพ่ัลังงาน์ไฟฟ้ามากิยิ�งข้ึ�น์

จากิปีัจจัยสัำาคั์ญข้้างต้น์ ปีี 2564 จึงเปี็น์ปีีแหง่กิารปีรับเปีล่�ยน์โค์รงสัร้างองค์์กิรค์รั�งสัำาคั์ญ เพัื�อให้สัามารถืรองรับ
ต่อพัลวัิตกิารปีรบัเปีล่�ยน์ท่ั�สัำาคั์ญใน์ธุรกิิจพัลังงาน์และธุรกิิจท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง และสัอดค์ล้องตามวิิสัยัทััศน์แ์ละพันั์ธกิิจ 
ใน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจอยา่งยั�งยืน์ต่อไปี โดยจัดกิลุ่มธุรกิิจ ดังน์่� 

1. กิลุ่มธุรกิิจพัลังงาน์ทัดแทัน์
2. กิลุ่มธุรกิิจวิิศวิกิรรม และ Turnkey แบบค์รบวิงจร
3. กิลุ่มธุรกิิจอุปีกิรณ์ไฟฟ้าแรงสัูง
4. กิลุ่มธุรกิิจ Ecosystem Business Platform & Innovation
5. กิลุ่มธุรกิิจกัิญชำงและกัิญชำา 

สัำาหรบักัิญชำงและกัิญชำา ภายใต้ข้อ้ผอ่น์ปีรน์ข้องกิฎหมายยาเสัพัติดให้โทัษัปีระเภทั 5 น์ั�น์ ได้สัรา้งโอกิาสัค์รั�งสัำาคั์ญ
ให้กัิบบริษััทั ใน์กิารข้ยายธุรกิิจสัูก่ิารพััฒน์าผลิตภัณฑ์์ท่ั�ม่สัว่ิน์ปีระกิอบข้องสัาร CBD ท่ั�สักัิดได้จากิชำอ่ดอกิกัิญชำง 
เพัื�อน์ำามาใชำ้ปีระโยชำน์์ใน์กิารรักิษัาผู้ปี่วิย และใชำ้เปี็น์สัว่ิน์ผสัมใน์ผลิตภัณฑ์์เค์รื�องดื�มและเค์รื�องสัำาอาง ตลอดจน์
แน์วิโน์้มกิารตื�น์ตัวิใน์กิารดูแลสัุข้ภาพัข้องค์น์ไทัยเปี็น์เงื�อน์ไข้สัำาคั์ญ ท่ั�ผลักิดัน์ให้บริษััทัเข้้าสัูธุ่รกิิจน์่� 

กิารปีรับโค์รงสัร้างธุรกิิจข้องบริษััทัจะเป็ีน์กิารสัร้าง New S-Curve อัน์ถืือเป็ีน์ภารกิิจสัำาคั์ญท่ั�ต้องขั้บเค์ลื�อน์เพัื�อ
สัง่มอบใหเ้ป็ีน์ไปีตามท่ั�ได้ค์าดกิารณ์ไว้ิ โดยกิลยุทัธส์ัำาคั์ญสัำาหรับปี ี2565 บรษัิัทัจะมุง่สัร้างกิารเติบโต โดยร่วิมมือ
กัิบพันั์ธมิตรทัางธุรกิิจ และส่ังเสัริมซ่ึ�งกัิน์และกัิน์ เชำน่์ กิลุ่มบรษัิัทั ออริจิ�น์ พัรอ็พัเพัอร์ต่� จำากัิด (มหาชำน์) กิลุ่มบรษัิัทั 
เจมาร์ทั จำากัิด (มหาชำน์) และบริษััทั เอสัซ่่บ่ เท็ัน์เอกิซ่์ จำากัิด (SCB10X) โดยธน์าค์ารไทัยพัาณิชำย์ จำากัิด (มหาชำน์) 
เปี็น์ต้น์

ใน์น์ามข้องค์ณะกิรรมกิาร ผู้บริหาร และพันั์กิงาน์ บริษััทั กัิน์กิุลเอ็น์จิเน์่ยริ�ง จำากัิด (มหาชำน์) ข้อข้อบคุ์ณท่ัาน์ 
ผูถื้ือหุน้์ ลกูิค้์า ค์ูค้่์า พันั์ธมติรทัางธุรกิิจ สัถืาบนั์ทัางกิารเงิน์ หน์ว่ิยงาน์ราชำกิาร รฐัวิิสัาหกิิจชุำมชำน์ และผูม้ส่ัว่ิน์ได้เสัย่
ทักุิท่ัาน์ท่ั�มส่ัว่ิน์สัำาคั์ญใน์กิารสัรา้งค์วิามสัำาเรจ็ และค์วิามภาค์ภมูใิจแก่ิบริษััทั รวิมทัั�งใหค้์วิามเชำื�อมั�น์ และไว้ิวิางใจ
เสัมอมา บรษัิัทัจะยดึมั�น์ตามหลักิธรรมาภิบาล และกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจด้วิยค์วิามรบัผดิชำอบ
ต่อเศรษัฐกิิจ สัังค์ม และสัิ�งแวิดล้อมเชำน่์น์่�ตลอดไปี

เร่ยน ที่่�นผู้้�ถ่อุหุ้�น บริษััที่ กิันกิุลัเอุ็นจิเน่ยริ�ง จำ�กิัด้ (มห้�ชน)

“ข็อุบคณุ์ท่ี่�นผู้้�ถอุ่หุ้�น ลัก้ิค�� ค้ค่�� พนัธุมติรที่�งธุรุกิจิ ส่ถ�บนัที่�งกิ�รเงนิ 
ห้น่วยง�นร�ชกิ�ร รัฐวิส่�ห้กิิจชุมชน แลัะผู้้�ม่ส่่วนได้�เส่่ยทีุ่กิที่่�นที่่�ม่ส่่วน
ส่ำ�คัญในกิ�รส่ร��งคว�มส่ำ�เร็จ แลัะคว�มภ�คภ้มิใจแกิ่บริษััที่ รวมที่ั�งให้�
คว�มเช่�อุมั�น แลัะไว�ว�งใจเส่มอุม�”

ดร.สมบูรณ์ เอื�ออัชฌาสยั
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�บริหาร
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01  
การประกอบัธุรุกิจและผลการดำำาเนินิิงานิ

คณะกรรมการบัริษััทั่
01. ด้ร.กิัลักิุลั ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�

ปีระธาน์กิรรมกิารบริษััทั (กิรรมกิารท่ั�ไมเ่ปี็น์ผู้บริหาร)

02. ด้ร.จงรักิ ระรวยที่รง
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารอิสัระ/  
ปีระธาน์ค์ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบ/  
กิรรมกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่

03. รศ.ด้ร.พน�รัตน์ ป็�นมณ์่
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารอิสัระ/ กิรรมกิารตรวิจสัอบ

04. พลัเอุกิ ธุ�รไชยยันต์ ศร่สุ่วรรณ์
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารอิสัระ

05. น�ยธุร�กิร อุังภ้เบศวร์
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารอิสัระ/ กิรรมกิารตรวิจสัอบ/  
ปีระธาน์ค์ณะกิรรมกิารบริหารค์วิามเสั่�ยง

06. น�ยกิฤษัณ์์ จันที่โนที่กิ
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารอิสัระ

07. น�งส่�วโศภช� ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�
กิรรมกิารบริษััทั/ ปีระธาน์กิรรมกิารบริหาร/  
กิรรมกิารบริหารค์วิามเสั่�ยง

08. ด้ร.ส่มบ้รณ์์ เอุ่�อุอุัชฌ�ส่ัย
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารบริหาร/  
เลข้าน์ุกิารค์ณะกิรรมกิารบริษััทั/  
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�บริหาร (CEO)

09. น�งส่�วนฤชลั ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารบริหาร/  
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์กิลยุทัธ์ 
กิารลงทัุน์ และธุรกิิจน์วัิตกิรรมพัลังงาน์

10. น�งอุ�ร่วรรณ์ เฉลัิมแด้น
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารบริหาร/  
ปีระธาน์เจ้าหน์้าปีฎิบัติกิาร  
สัายงาน์ธุรกิิจอุปีกิรณ์ไฟฟ้าแรงสัูง

11. น�ยเฉลัิมพลั ศร่เจริญ
กิรรมกิารบริษััทั/ กิรรมกิารบริหาร/  
ผู้อำาน์วิยกิาร สัายงาน์ข้ายและกิารตลาด

หมายเหตุ:ุ น์างสัาวิจัน์ทัรา จงจามร่สั่ทัอง เปี็น์เลข้าน์ุกิารบริษััทั



01. 02. 03.

01. 02. 03. 04.

02  
การกำากับัดำแูลกจิการ

03  
งบัการเงินิ 16แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบัธุรุกิจและผลการดำำาเนินิิงานิ

คณะกรรมการตรวจสอบั
01. ด้ร.จงรักิ ระรวยที่รง 1)

ปีระธาน์ค์ณะกิรรมกิารตรวิจสัอบ (กิรรมกิารอิสัระ)

02. รศ.ด้ร.พน�รัตน์ ป็�นมณ์่ 1) 2) 3)

กิรรมกิารตรวิจสัอบ (กิรรมกิารอิสัระ)

03. น�ยธุร�กิร อุังภ้เบศวร์ 1)

กิรรมกิารตรวิจสัอบ (กิรรมกิารอิสัระ)

หมายเหตุ:ุ 1) กิรรมกิารอิสัระ ผู้ม่ค์วิามรู้และปีระสับกิารณ์ 
ใน์กิารสัอบทัาน์งบกิารเงิน์ข้องบริษััทั

2) กิรรมกิารอิสัระท่ั�จบกิารศึกิษัาทัางด้าน์บัญชำ่
3) กิรรมกิารอิสัระท่ั�เปี็น์ผู้หญิง

โดยม่ น์ายธเน์ศศิริ ฝ่ากิมิตร เปี็น์เลข้าน์ุกิาร

คณะกรรมการบัริหารความเส่�ยง
01. น�ยธุร�กิร อุังภ้เบศวร์

ปีระธาน์ค์ณะกิรรมกิารบริหารค์วิามเสั่�ยง 
(กิรรมกิารอิสัระ)

02. น�งส่�วโศภช� ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�
กิรรมกิารบริหารค์วิามเสั่�ยง

03. น�ยส่มช�ย ไตรรัตนภิรมย์
กิรรมกิารบริหารค์วิามเสั่�ยง (กิรรมกิารอิสัระ)

04. น�ยฐิติพงศ์ เตชะรัตนย่นยง
กิรรมกิารบริหารค์วิามเสั่�ยง และเลข้าน์ุกิาร
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01  
การประกอบัธุรุกิจและผลการดำำาเนินิิงานิ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบัแทั่นิ
01. พลัตำ�รวจตร่ วิศิษัฐ์ ศุกิรเส่พย์

ปีระธาน์ค์ณะกิรรมกิารสัรรหา 
และพัิจารณาผลตอบแทัน์ (กิรรมกิารอิสัระ)

02. น�ยเด้ช� ช้ลัิกิรณ์์
กิรรมกิารสัรรหาและพัิจารณาผลตอบแทัน์ 
(กิรรมกิารอิสัระ)

03. น�ยห้ที่ัย อุ้่ไที่ย
กิรรมกิารสัรรหาและพัิจารณาผลตอบแทัน์ 
(กิรรมกิารอิสัระ)

04. น�งส่มลัักิษัณ์์ คน้งเห้ตุ
กิรรมกิารสัรรหาและพัิจารณาผลตอบแทัน์  
และเลข้าน์ุกิาร

คณะกรรมการกำากับัดำูแลกิจการทั่่�ดำ่
01. น�ยส่มช�ย ไตรรัตนภิรมย์

ปีระธาน์ค์ณะกิรรมกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ 
(กิรรมกิารอิสัระ)

02. ด้ร.จงรักิ ระรวยที่รง
กิรรมกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ (กิรรมกิารอิสัระ) 

03. น�ยพงษั์เที่พ ถิฐ�พันธุ์
กิรรมกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ (กิรรมกิารอิสัระ)

หมายเหตุ:ุ น์างสัาวิจัน์ทัรา จงจามร่สั่ทัอง เปี็น์เลข้าน์ุกิาร
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การประกอบัธุรุกิจและผลการดำำาเนินิิงานิ

คณะกรรมการบัริหาร

01. น�งส่�วโศภช� ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�
ปีระธาน์กิรรมกิารบริหาร

02. ด้ร.ส่มบ้รณ์์ เอุ่�อุอุัชฌ�ส่ัย
กิรรมกิารบริหาร

03. น�งส่�วนฤชลั ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ� 
กิรรมกิารบริหาร

04. น�งอุ�ร่วรรณ์ เฉลัิมแด้น
กิรรมกิารบริหาร

05. น�ยเฉลัิมพลั ศร่เจริญ
กิรรมกิารบริหาร

หมายเหตุ:ุ น์างสัาวิจัน์ทัรา จงจามร่สั่ทัอง เปี็น์เลข้าน์ุกิาร
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การประกอบัธุรุกิจและผลการดำำาเนินิิงานิ

คณะผู้บัริหาร
01. น�งส่�วโศภช� ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�

ปีระธาน์กิรรมกิารบริหาร

02. ด้ร.ส่มบ้รณ์์ เอุ่�อุอุัชฌ�ส่ัย
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�บริหาร (CEO)

03. ด้ร.พงษั์ส่กิร ด้ำ�เนิน
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์ธุรกิิจพัลังงาน์ 
และกัิญชำงกัิญชำา

04. น�งส่�วนฤชลั ด้ำ�รงป็ิยวุฒิ�
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์กิลยุทัธก์ิารลงทัุน์  
และธุรกิิจน์วัิตกิรรมพัลังงาน์

05. น�งอุ�ร่วรรณ์ เฉลัิมแด้น
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์ธุรกิิจอุปีกิรณ์ไฟฟ้าแรงสัูง

06. น�ยชัยศิริ วัฒนช�ญณ์รงค์
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์ธุรกิิจวิิศวิกิรรมและ Turnkey

07. น�ยฐิติพงศ์ เตชะรัตนย่นยง
ปีระธาน์เจ้าหน้์าท่ั�ปีฏิิบติักิาร สัายงาน์กิลุม่กิารเงิน์และบัญชำ ่(CFO)

08. น�ยธุ่รภ�พ ป็ัญญ�ส่�คร
ปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�ปีฏิิบัติกิาร สัายงาน์สัน์ับสัน์ุน์ธุรกิิจ

09. น�งส่มลัักิษัณ์์ คน้งเห้ตุ
ผู้อำาน์วิยกิารอาวุิโสั สัายงาน์ทัรัพัยากิรบุค์ค์ล

10. น�งณ์ัฐวรรณ์ วงศ์จันที่ร์
ผู้อำาน์วิยกิารอาวุิโสั สัายงาน์กิารเงิน์และเทัค์โน์โลย่สัารสัน์เทัศ

11. น�งส่�วศุที่ธุิรัตน์ ตั�งนรกิุลั
ผู้อำาน์วิยกิารอาวุิโสั สัายงาน์บัญชำ่

12. น�งส่�วจันที่ร� จงจ�มร่ส่่ที่อุง
ผู้อำาน์วิยกิารอาวุิโสั สัายงาน์สัำาน์ักิปีระธาน์เจ้าหน์้าท่ั�บริหาร
และเลข้าน์ุกิารบริษััทั

13. น�ยเฉลัิมพลั ศร่เจริญ
ผู้อำาน์วิยกิาร สัายงาน์ข้ายและกิารตลาด

14. น�ยธุเนศศิริ ฝ�กิมิตร
ผู้อำาน์วิยกิาร สัายงาน์ตรวิจสัอบภายใน์
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การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุุรกิจ 
และผลการดูำาเนินงาน

21

21
28
57
68
68
68

69

69
70

76

76
81
92
93

94

101

101
102
102
102
102

โครงสร้างและการดูำาเนินงานของบริษััท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุุรกิจ
โครงสร้างการถืือหุุ้้นของกลุ�มบริษัท
จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำำาระแล้ว
การออกหุ้ลักทรัพย์อื�น
นโยบายการจ�ายเงินปันผล

การบริหารจัดูการความเส่�ยง

นโยบายและแผนการบริหุ้ารความเสี�ยง
ปัจจัยความเสี�ยงต่�อการดำาเนินธุุรกิจของบริษัท

การขับเคล่�อนธุุรกิจเพื่่�อความยั�งย่น

นโยบายและเป้าหุ้มายการจัดการด้านความยั�งยืน
การจัดการผลกระทบต่�อผ้้มีส�วนได้เสียในหุ้�วงโซ่�คุณค�าของธุุรกิจ
การจัดการความยั�งยืนในมิติ่สิ�งแวดล้อม
การจัดการความยั�งยืนในมิติ่สังคม

การวิเคราะห์และคำาอธุิบายของฝ่่ายจัดูการ (MD&A)

ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น

ข้อม้ลทั�วไป
ข้อม้ลสำาคัญอื�น
ข้อพิพาททางกฎหุ้มาย
ต่ลาดรอง
สถืาบันการเงินที�ติ่ดต่�อประจำา
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

220/380 V Low Volta
ge Line  

69, 115 Sub-Transmission Lines 

230,550 kV
Transmission 

Lines

บริิษััท กัันกุัลเอ็็นจิิเนียริิ่ง จิำ�กััด (มห�ชน) (“บริิษััท”) ปริะกัอ็บธุุริกิัจิด้�นพลังง�นทดแทน อ็ุปกัริณ์์และ
ธุุริกัิจิริะบบไฟฟ้� แบบคริบวงจิริ และขย�ยไปส่่ธุุริกัิจิด้�นกััญชงกััญช� ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกัริริม 
ที่ทันสมัย เพ่่อ็กั�ริพัฒน�คุณ์ภ�พชีวิต สุขภ�พที่ดีข้�น และโคริงสริ้�งพ่�นฐ�นให้แข็งแกัริ่งอ็ย่�งยั่งย่น

บริษัทเริ�มต้่นก�อตั่�งเมื�อปี 2525 จากการดำาเนินธุุรกิจนำาเข้าและจำาหุ้น�ายอุปกรณ์สำาหุ้รับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องใหุ้้แก�หุ้น�วยงานต่�าง ๆ ทั�งภาครัฐและเอกชำน จากนั�นบริษัทได้มีการขยายธุุรกิจเกี�ยวกับอุปกรณ์
สำาหุ้รับระบบไฟฟ้าอย�างครบวงจร โดยครอบคลุมตั่�งแต่� การผลิต่ จัดหุ้า และจัดจำาหุ้น�าย รวมทั�งยังเริ�มต่�อยอด 
ไปส้�ธุุรกิจอื�นครอบคลุมไปถึืงการใหุ้้บริการงานด้านวิศวกรรม จัดหุ้า ก�อสร้าง (อีพีซ่ี) ของทั�งสถืานีไฟฟ้า ระบบ
ไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึืงงานบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าของทั�งภาครัฐและเอกชำน และด้วยบริษัท
เล็งเหุ้น็แนวโนม้ความต้่องการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานทดแทนที�เพิ�มขึ�น บรษัิทจึงได้ขยายขอบเขต่ธุุรกิจเขา้ส้�ธุุรกิจ
พลังงานทดแทน โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์แหุ้�งแรกของบริษัทได้เริ�มจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้า 
เชิำงพาณิชำย์ในปี 2554 ทั�งนี�บริษัทมุ�งมั�นพัฒนาธุุรกิจด้านพลังงานบนกรอบแนวคิดการดำาเนินธุุรกิจอย�างยั�งยืน 
โดยคำานึงถึืงสิ�งแวดล้อม สังคม และผ้้มีส�วนได้เสียเป็นสำาคัญ ภายใต้่หุ้ลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนากำาลังการผลิต่ไฟฟ้าและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมไปถึืงกระแสของ
โลกในการก้าวไปส้�สงัคม Net Zero Carbon บรษัิทจึงตั่�งเปา้ในการพฒันาทั�งคณุภาพ มาต่รฐาน และความปลอดภัย 
เพื�อใหุ้้เป็นหุ้นึ�งในผ้้นำาด้านพลังงานทดแทน นวัต่กรรมและแพลต่ฟอร์มดิจิทัลด้านพลังงาน 

ต่ลอดระยะเวลา 40 ปทีี�ผ�านมา ตั่�งแต่�ก�อตั่�งบรษัิท จนกระทั�งบรษัิทดำาเนนิการแปรสภาพเปน็บรษัิทมหุ้าชำนจำากัด 
ในปี 2552 และหุ้ลักทรัพย์ของบริษัทได้เข้าทำาการซ่ื�อขายในต่ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย (ต่ลท.) ในวันที�  
19 ต่ลุาคม 2553 ภายใต้่ชำื�อ GUNKUL ส�งผลใหุ้บ้รษัิทมกีารเติ่บโต่ขึ�นอย�างมนียัสำาคัญ อีกทั�งด้วยฐานะทางการเงิน
ที�แข็งแกร�ง ประสบการณ์และความเชำี�ยวชำาญของบริษัท การร�วมมือกับพันธุมิต่รชำั�นนำา รวมไปถึืงการไม�หุ้ยุด
แสวงหุ้าโอกาสทางธุุรกิจเพื�อเพิ�มศกัยภาพในการดำาเนนิงานและเพิ�มม้ลค�าทางธุุรกิจเพื�อผลต่อบแทนที�มั�นคงและ
ยั�งยนื บรษัิทจึงมีการขยายธุุรกิจอย�างต่�อเนื�องใหุ้้ครอบคลุมความต้่องการของผ้บ้รโิภค  โดยด้านธุุรกิจพลังงานทดแทน 
ได้มกีารต่�อยอดไปส้�โรงไฟฟา้พลังงานลมและขยายการลงทนุไปยงัต่�างประเทศ อาทิ ญี�ปุ�น มาเลเซ่ยี และเวียดนาม 
การขยายจากโรงงานที�ผลิต่อุปกรณไ์ฟฟา้แรงดันต่ำาเปน็แรงดันสง้ และการขยายฐานลก้ค้าส้�ภาคเอกชำน (Private 
PPA) ใหุ้ม้ากขึ�น นอกจากนี� การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยดิีจิทัล (Digital Disruption) เป็นส�วนสำาคัญในการผลักดัน
ใหุ้บ้รษัิทพฒันานวัต่กรรมและแพลต่ฟอรม์ดิจิทัลด้านพลังงานแบบครบวงจร เพื�อสรา้งความแต่กต่�างในการพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานของประเทศและความยั�งยืนทางพลังงาน โดยมุ�งเน้นและศึกษาเรื�องธุุรกิจ E-Commerce  
Platform ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า, Energy Trading Platform, EV Charging Station, Energy as a Service และ 
Virtual Power Plat (VPP) ภายใต้่แนวคิดว�า Energy is Human Right ล�าสุด ในปี 2564 บริษัทเริ�มขยายธุุรกิจไป
ส้�ธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา ซ่ึ�งเป็นโอกาสทางธุุรกิจจากพืชำเศรษฐกิจใหุ้ม� เป็นการสร้างม้ลค�าเพิ�ม และเต่รียมพร้อม
สำาหุ้รับ New S-Curve ของธุุรกิจ โดยใชำศ้กัยภาพเดิมของบรษัิทที�มพีื�นที�จากโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน ทั�งนี�บริษัท
มีแผนในการดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำาอย�างครบวงจร เพื�อสุขภาพของคนไทย อันเป็นพื�นฐานสำาคัญใน 
การดำารงชำวิีต่ โดยบรษัิทมแีผนการปลก้กัญชำงในระบบโรงเรอืน เพื�อการควบคมุคณุภาพในระดับสง้สดุ ซ่ึ�งคาดว�า
จะสามารถืได้ผลผลิต่และทยอยรับร้้รายได้ตั่�งแต่�ปี 2565 เป็นต้่นไป
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ทั�งนี� บริษัทมุ�งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจ ควบค้�กับการรักษาสมดุลทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ขับเคลื�อนองค์กรใหุ้้พัฒนาอย�างยั�งยืน (https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2022/2022-gunkul- 
sustainability-development-th.pdf) และมเีปา้หุ้มายในการดำาเนนิงานเพื�อใหุ้ผ้้ม้สี�วนได้เสียทกุภาคส�วนสามารถืเขา้ถึืงและเขา้ใจในเรื�องการใชำพ้ลังงาน ใหุ้ค้วามร้ค้วามเขา้ใจว�าพลังงานเปน็เรื�องที�จับต้่องได้ และสามารถืใชำป้ระโยชำน์
จากพลังงานได้อย�างเต็่มศักยภาพ ด้วยแนวคิด “not only the energy, we care” ซึ่้่งปริะกัอ็บธุุริกัิจิหลักั 5 กัลุ่ม ได้แกั่ 

กลุมธุรกิจ Ecosystem Business 
Platform & Innovation

กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังงานลม และ
ใหบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟา

กลุมธุรกิจวิศวกรรม และ
Turnkey แบบครบวงจร

การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน สถานีไฟฟา
 ระบบสายสง ระบบไฟฟาลงดิน เคเบิ้ลใตน้ำ 
ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน

กลุมธุรกิจอุปกรณไฟฟาแรงสูง
ผลิต จัดหา และจำหนายอุปกรณ

ระบบไฟฟา ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน 
และพลังงานทางเลือก

ระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรม
ที่สงเสริมการทำธุรกิจของบริษัทรวมกับพันธมิตร

กลุมธุรกิจกัญชงและกัญชา
ธุรกิจกัญชงกัญชาแบบครบวงจร

https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2022/2022-gunkul-sustainability-development-th.pdf
https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2022/2022-gunkul-sustainability-development-th.pdf
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1.1.1 วิสัยทัศน์ พื่ันธุกิจ วัฒนธุรรมองค์กร วัตถุุประสงค์  
เป้าหมาย และกลยุทธุ์ในการดูำาเนินงานของบริษััท

วัฒนธุริริมอ็งค์กัริ

We GROWTH together
Goal
มุ่งมั่นส่่เป้�หม�ย ไม่หวั่น ไม่ถอ็ดใจิG

R

O

T

H

W

Reliability
ทำ�ง�นแบบม่อ็อ็�ชีพไว้ใจิได้

Ownership
ด่แล ใส่ใจิ เป็นหน้่งเดียว

Wisdom Learning
เริียนริ่้ตลอ็ดเวล� กั่อ็ให้เกัิดปัญญ�และกั�ริปริับตัว

Technology and Innovation
เปิดริับเทคโนโลยี และต่อ็ยอ็ดนวัตกัริริม

Honesty and Governance
ซึ่่่อ็สัตย์ โปริ่งใส และทุ่มเทต่อ็คว�มริับผิิดชอ็บที่มี

วิสัยทัศน์  เป็นผ้้นำาด้านธุุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัต่กรรมที�ทันสมัย เพื�อพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานใหุ้้แข็งแกร�งอย�างยั�งยืน และเป็นผ้้นำาด้านธุุรกิจ
กัญชำงกัญชำาในระดับสากล เพื�อเสริมสร้างคุณภาพชำีวิต่และสุขภาพที�ดี

ด้้านพลัังงานทด้แทน มุ�งสรา้งโรงไฟฟา้พลังงานทดแทนที�ได้มาต่รฐาน และมปีระสทิธุภิาพสง้สดุโดยคำานึงถึืงสงัคม ชุำมชำน และ
สิ�งแวดล้อมเป็นสำาคัญ

ด้้านกััญชงกััญชา ผลิต่กัญชำงกัญชำาใหุ้้ได้ต่ามมาต่รฐาน GAP และ GMP เพื�อต่�อยอดส้�ผลิต่ภัณฑ์์ที�ส�งเสริมคุณภาพชำีวิต่ใน
ทุกร้ปแบบ เพื�อประโยชำน์ส้งสุดต่�อผ้้บริโภค

ด้้านกัารขาย จัดหุ้าและนำาเสนอผลิต่ภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ ทั�งด้านระบบไฟฟ้า ผลิต่ภัณฑ์์ประหุ้ยัดพลังงาน ผลิต่ภัณฑ์์ 
กัญชำงกัญชำา และชำ�องทางการจำาหุ้น�ายรวมถึืงการใหุ้้บริการที�ต่รงต่ามความต้่องการของล้กค้า

ด้้านเทคโนโลัยี พัฒนาระบบสารสนเทศ นำาเทคโนโลยีและนวัต่กรรมที�ทันสมัย มาเพิ�มประสิทธุิภาพการบริหุ้ารจัดการ 
การผลิต่ การบริการ และสร้างสรรค์สินค้าและบริการที�หุ้ลากหุ้ลาย เพื�อต่อบสนองความต้่องการของ
พันธุมิต่รทางธุุรกิจในทุกร้ปแบบ

ด้้านผลัตอบแทน สร้างผลต่อบแทนส้งสุดใหุ้้กับผ้้ถืือหุุ้้นและผ้้มีส�วนได้เสียทุกภาคส�วนอย�างสมดุลและเป็นธุรรม

ด้้านบุคลัากัร พฒันาศกัยภาพและเพิ�มความร้ค้วามสามารถืของบุคลากรใหุ้อ้ย้�ในระดับสากล สอดคล้องกับสมรรถืนะ
หุ้ลักขององค์กร (Core Competency) พร้อมใส�ใจด้แลบุคลากรอย�างทั�วถึืงและเท�าเทียม ภายใต้่ 
หุ้ลักสิทธุิมนุษยชำน

ด้้านกัารจััด้กัาร จัดโครงสร้างธุุรกิจและบริหุ้ารจัดการต่ามหุ้ลักการกำากับดแ้ลกิจการที�ดี ด้วยความรับผดิชำอบต่�อเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ�งแวดล้อม



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 24แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

  1.
การเพิ�ม ม้ลค� าใ หุ้้ ธุุร กิจ  โดย
ขยายการลงทุนไปในกลุ�มธุุรกิจที� 
สร้างม้ลค�าส้ง เชำ�น ธุุรกิจกัญชำง 
และกัญชำา

  2.
การใช้ำเทคโนโลยีและสร้างสรรค์
นวัต่กรรมในทกุมติิ่เพื�อต่�อยอดธุุรกิจ 
เพิ�มความสามารถืในการแข�งขนัและ
เขา้ถึืงกลุ�มลก้ค้าที�หุ้ลากหุ้ลายมากขึ�น 
รวมทั�งขับเคลื�อนองค์กรและสังคม
ไปส้� New Ecosystem ของระบบ 
พลังงาน 

  3.
การขยายการลงทนุต่�อยอดผลิต่ภัณฑ์์ 
เพื�อใหุ้ม้ผีลิต่ภัณฑ์์ที�สำาคัญครบถ้ืวน 
ต่อบสนองความต้่องการของกลุ�ม
ล้กค้าที�กว้างขึ�น

  4.
การร�วมลงทุนกับพันธุมิต่รทางธุุรกิจ 
การควบรวมกิจการ (Mergers and 
Acquisitions : M&A) ทั�งในและ 
ต่�างประเทศ เพื�อใหุ้้บริษัทสามารถื 
สร้างการเติ่บโต่ใหุ้้สอดคล้องกับ 
ทิศทางของอุต่สาหุ้กรรมและกระแส
โลกอย�างทันท�วงที

  5.
สนบัสนนุการเติ่บโต่ของแต่�ละกลุ�ม
ธุุรกิจและส�งเสริมการแยกธุุรกิจ 
(Spin off) เพื�อประสทิธุภิาพในการ
บริหุ้ารจัดการและเพิ�มโอกาสใน
การเติ่บโต่อย�างยั�งยนืในระยะยาว

วัตถุุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธุ์ระยะยาว (3-5 ปี)
มุ�งสร้างรากฐานการดำาเนินงานที�แข็งแกร�ง ควบค้�กับการพัฒนาธุุรกิจที�เป็น “New S-Curve” เพื�อสร้างการเติ่บโต่อย�างมั�นคง ต่�อเนื�อง และบรรลุเป้าหุ้มายในระยะยาว

วัตถุุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธุ์ระยะสั�น สำาหรับปี 2565
1. มุ�งมั�นรักษาเป้าหุ้มายการเติ่บโต่ของธุุรกิจไม�น้อยกว�าร้อยละ 20 ต่�อปี

2. กำาหุ้นดเป้าหุ้มายการรบัซ่ื�อไฟฟา้ทางด้านพลังงานทดแทน (PPA) เพิ�มเติ่ม 100-150 เมกะวัต่ต์่ เพื�อเพิ�มสดัส�วน PPA สะสม ไม�นอ้ยกว�า 850 เมกะวัต่ต์่

3. การบริหุ้ารจัดการก๊าซ่เรือนกระจกเพื�อใหุ้ส้อดคล้องกับจุดยืนของภาครัฐว�าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภมิ้อากาศของประเทศ โดยกำาหุ้นดเป้าหุ้มาย
ลดการปล�อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์จากการดำาเนินธุุรกิจต่ามแนวทางและมาต่รฐานสากลเพื�อมุ�งส้�สังคมคาร์บอนต่ำา

4. บริหุ้ารจัดการเพื�อลดผลกระทบจากสถืานการณ์โรค COVID-19 โดยใหุ้้ความสำาคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน ความต่�อเนื�องทางธุุรกิจและ
การชำ�วยเหุ้ลือชุำมชำนและสังคมโดยรวม 

5. สร้างพื�นฐานและสนับสนุนการเติ่บโต่ของแต่�ละกลุ�มธุุรกิจเพื�อรองรับการขยายธุุรกิจแบบ Spin-Off รวมทั�งสร้างพันธุมิต่รทางธุุรกิจ เพื�อต่�อยอด
และเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมใหุ้้เติ่บโต่

6. ขยายการลงทุนและพัฒนาธุุรกิจใหุ้ม� ๆ เพื�อความหุ้ลากหุ้ลายและต่�อยอดธุุรกิจ สร้างใหุ้้เป็น New S-Curve ก�อใหุ้้เกิดการขยายฐานรายได้และ 
การทำากำาไร
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1.1.2 การเปล่�ยนแปลงและพื่ัฒนาการท่�สำาคัญในรอบ 3 ปีท่�ผ่านมา

ปีี พ.ศ. เหตกุัารณ์์ที�สำำาคัญ

มีนาคม บริษัทอนุมัติ่โครงการซ่ื�อหุุ้้นคืนเพื�อบริหุ้ารทางการเงิน ครั�งที� 2 โดยมีรายละเอียดดังนี�
วงเงินสำงูสำดุ้ที�ใช้ในกัารซื้้�อหุน้ค้น
จัำานวนหุน้ที�จัะซื้้�อค้น

วิธีกีัารในกัารซื้้�อหุน้ค้น
กัำาหนด้ระยะเวลัาที�จัะซื้้�อหุน้ค้น
จัำานวนหุน้ซื้้�อค้นทั�งสำิ�น

ไม�เกิน 1,100,000,000 บาท
ไม�เกิน 440,000,000 หุุ้้น
(คิดเป็นไม�เกินร้อยละ 5.01 ของหุุ้น้ที�จำาหุ้น�ายได้แล้วทั�งหุ้มด)
ซ่ื�อในต่ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย
วันที� 1 เมษายน 2563 ถึืงวันที� 30 กันยายน 2563
0 หุุ้้น

พฤษภาคม บริษัทจ�ายเงินสดปันผล สำาหุ้รับปีสิ�นสุด วันที� 31 ธุันวาคม 2562 และกำาไรสะสมในปี 2561 
โดยจ�ายเป็นเงินสดปันผลในอัต่รา 0.136 บาทต่�อหุุ้้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั�งสิ�น ไม�เกิน 
1,200,000,000.00 บาท ในวันที� 15 พฤษภาคม 2563

กันยายน บริษัทขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Utsunomiya ประเทศญี�ปุ�น ขนาดกำาลัง 
การผลิต่ 66.78 เมกะวัต่ต์่ โดยดำาเนินการขายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท GD Solar 
Utsunomiya Godo Kaisha (“GD Solar”) ด้วยม้ลค�าการขายจำานวน 5,964,930,000 เยน 
หุ้รือคิดเป็น 1,679,921,130.69 บาท

พฤศจิกายน บริษัทเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Phong Dien II กำาลังการผลิต่รวม  
50 MWp ณ ประเทศเวียดนาม ผ�านการลงทุนในหุุ้้นสามัญร้อยละ 100 ของบริษัท Doan Son 
Thuy Investment JSC (“DST”) ด้วยม้ลค�าการลงทุนโครงการจำานวน 39,850,000.00  
ดอลล�าร์สหุ้รัฐ หุ้รือคิดเป็น 1,258,582,550.00 บาท

ปีี พ.ศ. เหตกุัารณ์์ที�สำำาคัญ

2562

เมษายน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ คิมิต่สึ ประเทศญี�ปุ�น ได้ดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้า 
เชำิงพาณิชำย์ (COD) เป็นที�เรียบร้อยแล้ว มีขนาดกำาลังการผลิต่รวม 33.50 เมกะวัต่ต์่ (38.26 
เมกะวัต่ต์่ติ่ดตั่�ง) และเป็นโครงการที�ผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์ใหุ้้กับ 
TEPCO Energy Partner Co., Inc. (“TEPCO EP”) เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัต่รารับซ่ื�อไฟฟ้า
แบบ Feed-in Tariff (FiT) หุ้น�วยละ 36 เยนนับจากวันที�เริ�มดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้า 
เชำิงพาณิชำย์

พฤษภาคม บริษัทจ�ายหุุ้้นปันผล และเงินสดปันผล สำาหุ้รับปีสิ�นสุด วันที� 31 ธุันวาคม 2561 โดยจ�ายเป็น
หุุ้น้ปันผลในอัต่รา 5 หุุ้้นเดิมต่�อ 1 หุุ้้นปันผล คิดเป็นจำานวนเงินทั�งสิ�น ไม�เกิน 370,931,074.75 บาท 
และจ�ายเป็นเงินสดปันผล ในอัต่ราหุุ้้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลทั�งสิ�น ไม�เกิน 
75,000,000.00 บาท ในวันที� 15 พฤษภาคม 2562

ธุันวาคม บรษัิทเขา้ลงทนุเพิ�มในหุุ้้นสามญัรอ้ยละ 33 ในบรษัิท อินฟนิทิ อัลเทอร์เนทีฟ เอ็นเนอรย์ี� จำากัด 
(“IAE”) โดย IAE เป็นผ้ถื้ือหุุ้น้ใน บริษัท รางเงิน โซ่ลช้ำั�น จำากัด (“RNS”) ในสัดส�วนร้อยละ 99.99 
ซ่ึ�งประกอบธุุรกิจด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์และได้รับสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้าโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ (PPA)

2563

กุมภาพันธุ์ บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จำากัด (“BGP”) บริษัทย�อยของบริษัท เข้าลงทุนในโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์จำานวน 2 โครงการ ขนาดรวม 60 เมกะวัต่ต์่ ได้แก� โครงการ  
Tri Viet 1 Solar Power Plant และ โครงการ Bach Khoa A Chau 1 Solar Power Plant 
ประเทศเวียดนาม (โครงการฯ) ผ�านการลงทุนในหุุ้้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท Singapore 
An Yang Pte. Ltd. (“SGAY”) และ Singapore Yun Yang Pte. Ltd. (“SGYY”) ซ่ึ�งเป็นผ้้ถืือหุุ้้น 
(Ultimate Shareholders) ในโครงการฯ โดยมีอัต่รารับซ่ื�อไฟฟ้าในร้ปแบบ Feed-in Tariff  
ที� 0.0935 ดอลล�าร์สหุ้รัฐต่�อหุ้น�วย เป็นระยะเวลา 20 ปี และได้เริ�มจำาหุ้น�ายไฟฟ้าใน 
เชำิงพาณิชำย์แล้วเมื�อวันที� 28 พฤษภาคม 2562
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ปีี พ.ศ. เหตกุัารณ์์ที�สำำาคัญ

ธุันวาคม บรษัิท ไบร์ท กรนี พาวเวอร ์จำากัด (“BGP”) บรษัิทย�อยของบริษัท เขา้ซื่�อหุุ้้นสามญัรอ้ยละ 100 
ของบริษัท INT Energy Pte. Ltd. (“INT”) เพื�อเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิต่ยก์ำาลังการผลิต่รวม 50 MWp ประเทศเวียดนาม ซ่ึ�งถืือโดยบรษัิท Tan Chau Energy 
Joint Stock Company (“TCE”) ด้วยม้ลค�าการลงทุนโครงการจำานวน 47,140,000.00  
ดอลล�าร์สหุ้รัฐ หุ้รือคิดเป็น 1,471,097,980.00 บาท

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย ์Phong Dien II ได้ดำาเนนิการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำงิพาณิชำย์ 
(COD) เป็นที�เรียบร้อยแล้ว ที�ตั่�งอย้�ที�จังหุ้วัด Thua Thien Hue ประเทศสาธุารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม มขีนาดกำาลังการผลิต่รวม 50 MWp และเปน็โครงการที�ผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟา้จาก
พลังงานแสงอาทิต่ย์ใหุ้้กับ Vietnam Electricity (“EVN”) ซ่ึ�งเป็นไปต่ามสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้า
ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ โดยมีอัต่รารับซื่�อไฟฟ้าในร้ปแบบ Feed-in Tariff ที� 0.0709 ดอลล�าร์สหุ้รัฐ
ต่�อหุ้น�วย เป็นระยะเวลา 20 ปีนับจากวันที�เริ�มดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์

บริษัทดำาเนินการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Iwakuni ประเทศญี�ปุ�น ขนาด 
กำาลังการผลิต่ 75 เมกะวัต่ต์่ โดยดำาเนินการการขายเงินลงทุนร้อยละ 100 ของบริษัท East 
Japan Solar 13 Godo Kaisha (“EJS 13”) ด้วยมล้ค�าการขายจำานวน 9,942,653,495.00 เยน 
หุ้รือคิดเป็น 2,863,842,142.09 บาท

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ LSSPV ประเทศมาเลเซ่ีย ได้ดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้า
เชำงิพาณชิำย ์(“COD”) เป็นที�เรียบร้อยแล้ว ตั่�งอย้� ณ รฐัต่รงักาน ้ประเทศมาเลเซี่ย ขนาดปริมาณ
ไฟฟ้าต่ามสัญญา 29.99 เมกะวัต่ต์่ ขนาดกำาลังติ่ดตั่�งที� 39.0297 เมกะวัต่ต์่และเป็นโครงการ
ที�ผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิต่ย ์ใหุ้้กับการไฟฟา้มาเลเซ่ยี (Tenaga Nasional 
Berhad : TNB) ซ่ึ�งเป็นไปต่ามสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้าขนาด 29.99 เมกะวัต่ต์่ โดยมีอัต่รารับซ่ื�อ
ไฟฟ้าในร้ปแบบ Feed-in Tariff ที� 0.38 ริงกิต่ต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง เป็นระยะเวลา 21 ปี  
จากวันที�เริ�มดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์

2564

มีนาคม บรษัิทได้รบัการปรบัเพิ�มเครดิต่จากบรษัิท ทริสเรทติ่�ง จำากัด โดยปรับเพิ�มอันดับเครดิต่องค์กร
จากระดับ BBB เป็น BBB+ และปรับเพิ�มอันดับเครดิต่หุุ้้นก้้ไม�ด้อยสิทธุิ ไม�มีหุ้ลักประกันจาก
ระดับ BBB- เป็นระดับ BBB

เมษายน บริษัทอนุมัติ่แผนธุุรกิจกัญชำง และอนุมัติ่การจัดตั่�งบริษัทเพื�อรองรับการดำาเนินธุุรกิจดังกล�าว 
โดยจัดตั่�งบริษัทในร้ปแบบ Holding Company จำานวน 1 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 
50,000,000.00 บาท และบริษัทย�อย จำานวน 2 บริษัท

พฤษภาคม บริษัทจ�ายเงินสดปันผล สำาหุ้รับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2563 โดยจ�ายเป็นเงินสดปันผลใน
อัต่รา 0.182 บาทต่�อหุุ้้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั�งสิ�น ไม�เกิน 1,600,000,000.00 บาท ในวันที� 
24 พฤษภาคม 2564

ปีี พ.ศ. เหตกุัารณ์์ที�สำำาคัญ

กรกฎาคม บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชำั�น จำากัด (“FE”) บริษัทย�อยของบริษัท ร�วมจัดตั่�งบริษัท
ร�วมทุนกับ บริษัท ออริจิ�น เอ็นเนอร์ยี จำากัด (Origin Energy Co., Ltd.) ซ่ึ�งเป็นบริษัทย�อยของ 
บรษัิท ออริจิ�น พร็อพเพอรตี์่� จำากัด (มหุ้าชำน) (“ORI”) ด้วยทนุจดทะเบยีน 1,000,000.00 บาท 
เพื�อร�วมพัฒนาและลงทุนในโครงการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop EV Charger และ Parity 
Energy Trading ในคอนโดมิเนยีม และหุ้ม้�บ้านที�ทาง Origin Energy และ/หุ้รือ บริษัทในเครอื
เป็นผ้้พัฒนา ก�อสร้าง และบริหุ้าร

กันยายน บริษัทจ�ายเงินปันผลระหุ้ว�างกาล สำาหุ้รับผลการดำาเนินงานงวดครึ�งปี ตั่�งแต่�วันที� 1 มกราคม 
2564 ถึืง วันที� 30 มิถืุนายน 2564 โดยจ�ายเป็นเงินสดปันผลในอัต่รา 0.06 บาทต่�อหุุ้้น รวมเป็น
เงินสดปันผลทั�งสิ�น ไม�เกิน 535,000,000.00 บาท ในวันที� 9 กันยายน 2564

ตุ่ลาคม บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท ทีเอชำซ่ีจี กรุ๊ป จำากัด (“THCG”) ด้วยม้ลค�า 250,000,000 
บาท ผ�านการลงทุนโดยบริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำากัด (“GKHG”) (บริษัทย�อย ที�บริษัทถืือหุุ้้น
ในสัดส�วนร้อยละ 100) ส�งผลใหุ้้บริษัท THCG มสีภาพเป็นบริษัทร�วมค้าระหุ้ว�างกัน เพื�อดำาเนิน
ธุุรกิจการปล้กกัญชำงและกัญชำา เพื�อการจำาหุ้น�าย รวมถึืงการผลิต่และจำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์ที�ได้
จากกัญชำงและกัญชำา

บรษัิท จี.เค. สมารท์ ฟารม์มิ�ง จำากัด บรษัิทย�อยของบรษัิท ได้รบัการพจิารณาอนมุติั่ใบอนญุาต่
นำาเข้ายาเสพติ่ดใหุ้้โทษในประเภทที� 5 เฉพาะกัญชำง จากสำานักงานคณะกรรมการอาหุ้ารและ
ยา เพื�อประโยชำนใ์นเชำงิพาณชิำยห์ุ้รอือุต่สาหุ้กรรม โดยประเภทของกัญชำงที�ขออนญุาต่ คือ เมล็ด
พันธุุ์จากประเทศสหุ้รัฐอเมริกา

ธุันวาคม บรษัิท จี.เค. สมารท์ ฟารม์มิ�ง จำากัด บรษัิทย�อยของบรษัิท ได้รบัการพจิารณาอนมุติั่ใบอนญุาต่
ผลิต่ (ปลก้) ยาเสพติ่ดใหุ้้โทษในประเภทที� 5 เฉพาะกัญชำง จากสำานกังานคณะกรรมการอาหุ้าร
และยา เพื�อประโยชำน์ในเชิำงพาณิชำย์หุ้รืออุต่สาหุ้กรรม โดยร้ปแบบการปล้กที�ขออนุญาต่ คือ 
การปล้กในระบบโรงเรือน (Greenhouse)
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1.1.3 การใช้้เงินจากการระดูมทุนตามวัตถุุประสงค์
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษัท มีหุุ้้นก้้ที�ยังไม�ครบกำาหุ้นดจำานวน 5,948.7 ล้านบาท โดยมีวัต่ถืุประสงค์สำาหุ้รับ
การขยายการลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิต่ย์ ทั�งในและต่�างประเทศ โครงการพลังงานไฟฟ้า 
แสงอาทิต่ย์แบบติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา โครงการพลังงานลม ภายใต้่แผนพัฒนากำาลังผลิต่ไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั�งที� 1 (PDP2018 REV.1) รวมถึืงโครงการลงทุนใหุ้ม� ๆ  ของบริษัท ต่ลอดจนเพื�อ
ใชำ้เป็นเงินทุนหุ้มุนเวียนของบริษัท บริษัทได้ใช้ำเงินที�ได้รับจากการออกและเสนอขายหุุ้้นก้้ทั�งหุ้มดเป็นไปต่าม
วัต่ถืุประสงค์ที�แจ้งในแบบแสดงรายการข้อม้ลการเสนอขายหุ้ลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของหุุ้้นก้้ที�ยัง 
ไม�ครบกำาหุ้นดต่ามที�แสดงในหุ้มายเหุ้ตุ่ประกอบงบการเงิน ข้อ 15.

ทั�งนี� บรษัิทปฏิิบติั่ต่ามกฎหุ้มาย กฎเกณฑ์์ขอ้บงัคับ หุ้รือหุ้ลักเกณฑ์์ที�กำาหุ้นดในประกาศสำานักงาน ก.ล.ต่. และ/หุ้รือ 
คณะกรรมการกำากับต่ลาดทุน หุ้รือกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง

1.1.4 ข้อผูกพื่ันท่�บริษััทให้คำามั�นไว้ในแบบแสดูง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพื่ย์

บรษัิทไม�มขีอ้ผ้กพนัทางการเงินสำาหุ้รับหุุ้้นก้แ้ต่�ละรุ�นต่ามที�ระบุในแบบแสดงรายการขอ้มล้การเสนอขายหุุ้้นก้ ้และ
เอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของหุุ้้นก้้แต่�ละรุ�น

1.1.5 ข้อมูลทั�วไปของบริษััท
ช้�อบรษัิัท (ไทย) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง จำากัด (มหุ้าชำน)

ช้�อบรษัิัท (อังกัฤษั) Gunkul Engineering Public Company Limited

ช้�อยอ่หลัักัทรพัย ์ GUNKUL

สำถานที�ตั�งสำำานักังานใหญ่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชำั�นที� 8 ถืนนพหุ้ลโยธุิน แขวงพญาไท  
เขต่พญาไท กรุงเทพมหุ้านคร 10400

ปีระเภทธุีรกิัจั พลังงานและสาธุารณ้ปโภค

เลัขทะเบยีนบรษัิัท 0107552000146

โทรศพัท์ (+66)2 242 5800

เว็บไซื้ต์ www.gunkul.com

ชนิด้ของหุน้ที�ออกัจัำาหน่าย หุุ้้นสามัญ

ทนุจัด้ทะเบยีน 2,220,632,743.50 บาท

ทนุจัด้ทะเบยีนชำาระแล้ัว 2,220,632,743.50 บาท

จัำานวนหุน้ชำาระแล้ัว 8,882,530,974 หุุ้้น

มููลัค่าที�ตราไว้หุน้ลัะ 0.25 บาท
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1.2 ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายไดู้
โคริงสริ้�งริ�ยได้แบ่งต�มกัลุ่มธุุริกัิจิ

ปีระเภทรายได้้
2562 2563 2564

ล้ัานบาท รอ้ยลัะ ล้ัานบาท รอ้ยลัะ ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

1. รายได้จากการขาย 1,526.50 21.21 1,495.88 13.66 1,474.97 14.95

2. รายได้จากการขายไฟฟ้า 4,504.39 62.60 4,093.36 37.39 4,760.50 48.24

3. รายได้จากการก�อสร้างและ
บริการ

1,067.68 14.84 2,146.63 19.61 2,112.60 21.41

4. รายได้ต่ามสัญญาเชำ�าเงินทนุ - - 913.48 8.34  970.09 9.83

5. รายได้จากกำาไรพิเศษ 1) 19.89 0.28 2,209.78 20.19 477.11 4.83

6. รายได้อื�น ๆ 76.80 1.07 88.33 0.81 72.86 0.74

รายได้้รวมู 7,195.26 100.00 10,947.46 100.00 9,868.13 100.00

หมูายเหต ุ 1) กำาไรพิเศษ หุ้มายถึืง กำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยนสุทธุิ กำาไรจากการเปลี�ยนแปลงม้ลค�ายุติ่ธุรรม
ของต่ราสารอนพุนัธุ ์กำาไรจากการต่�อรองราคาซ่ื�อ และกำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทุนในบรษัิทย�อย

โคริงสริ้�งริ�ยได้แบ่งต�มกัลุ่มล่กัค้�

ปีระเภทรายได้้
2562 2563 2564

ล้ัานบาท รอ้ยลัะ ล้ัานบาท รอ้ยลัะ ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

1. กัลัุ่มูลักูัค้าภาครฐั

- รายได้จากการจำาหุ้น�าย
อุปกรณ์สำาหุ้รับระบบ
ไฟฟา้และระบบพลังงาน
ทดแทนและรายได้จาก
การใหุ้้บริการ

1,087.69 15.32 3,555.92 41.11 2,425.75 26.03

- รายได้จากการจำาหุ้น�าย
ไฟฟ้า

4,504.40 63.46 4,093.35 47.33 5,830.58 61.50

2. กัลัุ่มูลักูัค้าภาคเอกัชน

- รายได้จากการจำาหุ้น�าย
อุปกรณ์สำาหุ้รับระบบ
ไฟฟา้และระบบพลังงาน
ทดแทน

515.42 7.26 263.22 3.04 229.71 2.47

- รายได้จากการก�อสร้าง 
โรงไฟฟ้า

979.95 13.80 728.10 8.42 930.00 9.98

3. กัลัุ่มูลักูัค้าต่างปีระเทศ 11.11 0.16 8.75 0.10 2.12 0.02

รวมู 7,098.57 100.00 8,649.34 100.00 9,318.16 100.00

หมูายเหต ุ ไม�รวมรายได้จากกำาไรพิเศษและรายได้อื�น ๆ
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1.2.2 ขอ้มลูเก่�ยวกบักลุม่ธุรุกิจ การจัดูหาและจัดูจำาหนา่ย ลกัษัณะผลิตภณัฑ์ห์รอ่บริการ และการพัื่ฒนานวัตกรรม
1. กลุ่มธุุรกิจพื่ลังงานทดูแทน
ลัักัษัณ์ะกัารปีระกัอบธุีรกิัจั

บรษัิทและกลุ�มบริษัท ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื�อจำาหุ้น�ายไฟฟ้าใหุ้้แก�ทั�งภาครัฐ
และเอกชำนต่ามนโยบายส�งเสรมิการผลิต่และการใชำไ้ฟฟา้จากพลังงานทดแทนของภาครฐั ซ่ึ�งจะชำ�วยลดการพึ�งพา
การนำาเข้าพลังงาน และเพื�อเพิ�มความมั�นคงทางพลังงาน โดยบริษัทและกลุ�มบริษัทเล็งเหุ้็นโอกาสในการพัฒนา
และลงทุนในธุุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกับพลังงานทดแทน ซ่ึ�งเปน็กลุ�มธุุรกิจที�มศีกัยภาพในการเติ่บโต่สง้ และมีความเสี�ยง
จากการดำาเนินงานต่ำา ซ่ึ�งเป็นแหุ้ล�งที�มาของรายได้ใหุ้้แก�กลุ�มบริษัทได้อย�างมั�นคงและต่�อเนื�องในระยะยาว จึงได้
ขยายขอบเขต่การประกอบธุุรกิจจากเดิมเปน็เพยีงผ้จั้ดหุ้า และจัดจำาหุ้น�ายอุปกรณที์�เกี�ยวขอ้งกับพลังงานทดแทน 
ส้�การดำาเนนิธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที�ได้จากแสงอาทิต่ยแ์ละลม ทั�งในและต่�างประเทศ 
รายละเอียด ดังนี�

1. โริงไฟฟ้�แสงอ็�ทิตย์
1.1 โริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบติดตั�งบนพ่�นดิน (Solar Farm or Solar Ground)
ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจัดจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์ :ซ่ึ�งเป็นโรงไฟฟ้าแบบติ่ดตั่�งบนพื�นดิน  
ภายใต้่การดำาเนนิการของบริษัทย�อยและบริษัทร�วมทุนทั�งในประเทศและต่�างประเทศ จำานวนรวม 371.1 เมกะวัต่ต์่

1) โคริงกั�ริโริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์ในปริะเทศ มีริ�ยละเอ็ียดดังนี�

โครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ยที์�กลุ�มบรษัิท ได้แก� บรษัิท รางเงิน โซ่ลช้ำั�น จำากัด บรษัิท อีโค� ไทยเอ็นเนอรย์ี� จำากัด 
บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์ร์โซ่ล�า จำากัด และ บริษัท บีเอ็มพี โซ่ล�าร์ จำากัด ซ่ึ�งเป็นบริษัทย�อย และ บริษัท  
กันกุล พาวเวอร์เจน จำากัด และ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซ่อร์ซ่ จำากัด ซ่ึ�งเป็นบริษัทร�วมทุน ซ่ึ�งมีสัญญาจำาหุ้น�ายไฟฟ้า
ใหุ้้แก�การไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค (กฟภ.) จำานวน 23 โครงการ ขนาดกำาลังการผลิต่รวม 157.9 เมกะวัต่ต์่ ซ่ึ�งได้เปิด 
ดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์แล้วทั�งหุ้มด

ทั�งนี� โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ แบบติ่ดตั่�งบนพื�นดิน ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ่บุคคลต่ามสิทธุิ
ประโยชำนที์�ได้รบัต่ามบตั่รส�งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส�งเสรมิการลงทนุ (The Board of Investment of 
Thailand “BOI”) ซ่ึ�งสรุปจำานวนปีและอัต่ราภาษีที�ได้รับยกเว้นเป็น 2 ร้ปแบบ ดังนี�

รูปีแบบที� 1 : Adder

ปีี
อัตราภาษีั (รอ้ยลัะ)

ภาษีัที�ได้้รบักัารยกัเว้น ภาษีัเงินได้้นิติบุคคลัที�ต้องชำาระ

ปีที� 1 - ปีที� 8 100 0

ปีที� 9 - ปีที� 13 50 10

ตั่�งแต่� ปีที� 13 ขึ�นไป 0 20

รูปีแบบที� 2 : Feed in Tariff “FiT”

ปีี
อัตราภาษีั (รอ้ยลัะ)

ภาษีัที�ได้้รบักัารยกัเว้น ภาษีัเงินได้้นิติบุคคลัที�ต้องชำาระ

ปีที� 1 - ปีที� 8 100 0

ตั่�งแต่� ปีที� 8 ขึ�นไป 0 20

2) โคริงกั�ริโริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์ในต่�งปริะเทศ จิำ�นวน 7 โคริงกั�ริ มีริ�ยละเอ็ียดดังนี�

ปีระเทศญี�ปุี�น
บรษัิทและกลุ�มบรษัิทได้เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยแ์บบติ่ดตั่�งบนพื�นดินในประเทศญี�ปุ�น 
จำานวน 2 โครงการ ได้แก� โครงการของ Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha (“SND”) และ Kimitsu Mega 
Solar Godo Kaisha (“KMT”) ซึ่�งมีสัญญาจำาหุ้น�ายไฟฟ้าใหุ้้กับ Tohoku Electric Power Co., Inc (“Tohoku 
Electric”) และ TEPCO Energy Parner Co., Inc. (“TEPCO EP”) ต่ามลำาดับ ขนาดกำาลังการผลิต่รวม 65.25 เมกะวัต่ต์่ 
ซ่ึ�งได้เปิดดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์แล้วทั�งหุ้มด สรุปได้ดังนี�

โครงกัาร ขนาด้ 
(เมูกัะวัตต์)

ทีต้ั่งโครงกัาร 
(ทีย่้่นขออนุญาต)

อัตรารบัซื้้้อไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FiT)

วันทีเ่ริมู่จัำาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิ์ชย์

Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha “SND”

1 31.75 เมืองเซ่นได จังหุ้วัดมิยากิ 36 เยนต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง ไต่รมาส 4 ปี 2561

Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha “KMT”

2 33.50 เมืองคิมิต่สึ จังหุ้วัดชำิบะ 36 เยนต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง ไต่รมาส 2 ปี 2562

รวมู 65.25

ปีระเทศมูาเลัเซื้ยี
บรษัิทและกลุ�มบรษัิทได้เขา้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยแ์บบติ่ดตั่�งบนพื�นดินในประเทศมาเลเซี่ย 
จำานวน 1 โครงการ คือ โครงการของ Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd (“KGS”) ซ่ึ�งมีสัญญาจำาหุ้น�ายไฟฟ้าใหุ้้กับ 
Tenaga Nasional Berhad (“TNB”) ซ่ึ�งเป็นการไฟฟ้าของประเทศมาเลเซ่ีย  ขนาดกำาลังการผลิต่ต่ามสัญญา 
29.99 เมกะวัต่ต์่ ขนาดกำาลังติ่ดตั่�ง 39.0297 เมกะวัต่ต์่ ซ่ึ�งได้เปิดดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์แล้ว สรุปได้ดังนี�

โครงกัาร ขนาด้ 
(เมูกัะวัตต์)

ทีต้ั่งโครงกัาร 
(ทีย่้่นขออนุญาต)

อัตรารบัซื้้้อไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FiT)

วันทีเ่ริมู่จัำาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิ์ชย์

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd

1 29.99 Paka, Terengganu 0.38 ริงกิต่ต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง ธุันวาคม 2563

รวมู 29.99
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ปีระเทศเวยีด้นามู
บรษัิทและกลุ�มบรษัิทได้เขา้ลงทนุในโครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ยแ์บบติ่ดตั่�งบนพื�นดินในประเทศเวียดนาม 
จำานวน 4 โครงการ ได้แก� โครงการของ Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company, Bach Khoa A Chau Tay Ninh 
Joint Stock Company, Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company และ Tan Chau Energy Joint 
Stock Company ซ่ึ�งมีสัญญาจำาหุ้น�ายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (“EVN”)  ซ่ึ�งเป็นการไฟฟ้าของประเทศ
เวียดนาม ขนาดกำาลังการผลิต่รวม 160 เมกะวัต่ต์่ ซ่ึ�งได้เปิดดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์แล้วทั�งหุ้มด สรุปได้ดังนี�

โครงกัาร ขนาด้ 
(เมูกัะวัตต์)

ทีต้ั่งโครงกัาร 
(ทีย่้่นขออนุญาต)

อัตรารบัซื้้้อไฟฟ้าแบบ
Feed-in-Tariff (FiT)

วันทีเ่ริมู่จัำาหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิ์ชย์

บรษัิัท Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company

1 30 จังหุ้วัด Tay Ninh
0.0935 ดอลลาร์สหุ้รัฐ 

ต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง
ไต่รมาส 2 ปี 2562

บรษัิัท Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company

2 30 จังหุ้วัด Tay Ninh
0.0935 ดอลลาร์สหุ้รัฐ 

ต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง
ไต่รมาส 2 ปี 2562

บรษัิัท Tan Chau Energy Joint Stock Company

3 50 จังหุ้วัด Tay Ninh
0.0709 ดอลลาร์สหุ้รัฐ 

ต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง
ไต่รมาส 4 ปี 2563

บรษัิัท Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company (ลังทนุในสำดั้สำว่นรอ้ยลัะ 100.00)

4 50 จังหุ้วัด Thua Thien Hue
0.0709 ดอลลาร์สหุ้รัฐ 

ต่�อกิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง
ไต่รมาส 4 ปี 2563

รวมู 160

นอกจากนี� บริษัทและกลุ�มบริษัท มีเป้าหุ้มายการลงทุนเพิ�มเติ่มในประเทศเวียดนาม และในประเทศอื�น ๆ เชำ�น 
ไต้่หุ้วัน ที�มีศักยภาพเหุ้มาะแก�การลงทุน เพื�อเพิ�มโอกาสทางธุุรกิจใหุ้้มากขึ�น

1.2 โริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบติดตั�งบนหลังค� (Solar PV Rooftop)

ต่ามที�คณะรัฐมนต่รี (ครม.) มีประชุำมเมื�อวันที� 13 สิงหุ้าคม 2556 ได้มีมติ่รับทราบมติ่ของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหุ้�งชำาติ่ (กพชำ.) ในการประชุำมเมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2556 เหุ้็นชำอบใหุ้้มีการรับซ่ื�อไฟฟ้าจากโครงการ
ผลิต่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำาลังการผลิต่ติ่ดตั่�งของ
แผงโฟโต่โวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำาแนกเป็น 100 MWp สำาหุ้รับอาคารประเภทบ้าน 
อย้�อาศยั และอีก 100 MWp สำาหุ้รบัอาคารประเภทธุุรกิจและโรงงาน ทั�งนี� ใหุ้ม้กีารเริ�มจำาหุ้น�ายไฟฟา้เชำงิพาณชิำย์
เข้าส้�ระบบโครงข�ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัต่ราการรับซ่ื�อแบบ Feed-in Tariff ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี 
ภายใต้่โครงการ ดังกล�าว บริษัทได้มีการร�วมลงทุนในโครงการต่�าง ๆ หุ้ลายจังหุ้วัดทั�วประเทศ พร้อมกันนี�เอง  
บรษัิท กันกุล พาวเวอร ์ดีเวลลอปเมน้ท์ จำากัด จึงได้ถ้ืกจัดตั่�งขึ�นเพื�อรองรบังานก�อสรา้งโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ย์
ที�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา (Solar PV Rooftop) โดยมรีายละเอียดการร�วมลงทนุ พร้อมดำาเนนิการก�อสร้างโครงการ ดังนี�

MWp หุ้มายถึืง เมกะวัต่ต์่ส้งสุดของแผงโฟโต่โวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบมาต่รฐาน  
  (Standard Test Condition)
kWp หุ้มายถึืง กิโลวัต่ต์่ส้งสุดของแผงโฟโต่โวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ณ สภาวะทดสอบมาต่รฐาน  
  (Standard Test Condition)

1) โคริงกั�ริพลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบติดตั�งบนหลังค�เพ่่อ็จิำ�หน่�ยให้แกั่ กั�ริไฟฟ้�ส่วนภ่มิภ�ค (กัฟภ.) 
และกั�ริไฟฟ้�นคริหลวง (กัฟน.) ริ�ยละเอ็ียดดังนี�

- โครงกัารพลัังงานแสำงอาทิตยแ์บบติด้ตั�งบนหลัังคากัับกัารไฟฟ้าสำว่นภมููิภาค
บรษัิทและกลุ�มบรษัิทได้ดำาเนนิการในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยแ์บบติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคากับกฟภ.
จำานวนรวม 3 โครงการ ได้แก� โครงการของ บริษัท กันกุล โซ่ลาร์ พาวเวอร์ 2 จำากัด บริษัท ดับบลิวเอชำเอ 
กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ร้ฟ 17 จำากัด และ บริษัท กรีน ไลน์ เอนเนอจี จำากัด ขนาดกำาลังติ่ดตั่�งรวม 2,533.68 kWp 
ซ่ึ�งได้เปิดดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์แล้ว

- โครงกัารพลัังงานแสำงอาทิตยแ์บบติด้ตั�งบนหลัังคากัับกัารไฟฟ้านครหลัวง
บรษัิทและกลุ�มบรษัิทได้ดำาเนนิการในโครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ยแ์บบติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคากับการไฟฟา้
นครหุ้ลวง จำานวนรวม 10 โครงการ ได้แก� โครงการของ บริษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกลุ กรีนโซ่ล�ารร้์ฟ 1 จำากัด 
บริษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ร้ฟ 3 จำากัด บริษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ร้ฟ 6 จำากัด  
บริษัท โซ่ลาร์ เอนเนอร์ยี�  โซ่ไซ่ตี่�  จำากัด บริษัท สยาม กันกุล โซ่ลาร์ เอนเนอร์ยี�  จำากัด  
บริษัท กันกุล โซ่ลาร์ ร้ฟ 1 จำากัด บริษัท ที เอส พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำากัด และ บริษัท มนต์่ อาร์เอ็ม จำากัด 
ขนาดกำาลังติ่ดตั่�งรวม 6,300.44 kWp ซ่ึ�งได้เปิดดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์แล้ว

2) โคริงกั�ริพลังง�นแสงอ็�ทิตยแ์บบตดิตั�งบนหลังค�เพ่อ่็จิำ�หน่�ยให้แก่ัเอ็กัชนต�มสัญญ�ซึ่่�อ็ข�ยไฟฟ้�

บริษัทได้มีการร�วมลงทุนในโครงการต่�าง ๆ หุ้ลายจังหุ้วัดทั�วประเทศ พร้อมกันนี�เอง บริษัท โซ่ลาร์ เอ็นเนอร์ยี� 
โซ่ไซ่ตี่� จำากัด จึงได้ถ้ืกจัดตั่�งขึ�นเพื�อรองรับธุุรกิจการซื่�อขายไฟฟ้าในร้ปแบบ ผ้ผ้ลิต่ไฟฟ้าราคาถืก้สำาหุ้รับโรงงาน
อุต่สาหุ้กรรม (Private Power Purchase Agreement: PPPA) โดยบริษัท โซ่ลาร์ เอ็นเนอร์ยี� โซ่ไซ่ตี่� จำากัด  
จะเป็นผ้้ลงทุนก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา (Solar PV Rooftop) และขายไฟฟ้า
ใหุ้้กับผ้้ซ่ื�อไฟฟ้า ณ จุดติ่ดตั่�งโรงไฟฟ้านั�น ๆ ทั�วประเทศ โดย ปัจจุบัน บริษัทได้รับความไว้วางใจจากล้กค้า
จำานวนมาก ที�เลือกใหุ้้บริษัทเป็นผ้้ดำาเนินโครงการดังกล�าวใหุ้้ โดยมีกลุ�มล้กค้าที�หุ้ลากหุ้ลาย อาทิ อุต่สาหุ้กรรม
โรงงาน หุ้า้งสรรพสนิค้า โรงพมิพ ์และ บรษัิทเอกชำนเปน็ต้่น โดยขนาดกำาลังการผลิต่ที�บริษัทใหุ้้การบริการมีจำานวน
รวมกว�า 82,141.88 kWp
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3) โคริงกั�ริพลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบติดตั�งบนหลังค�เพ่่อ็ใช้ภ�ยในธุุริกัิจิตนเอ็ง (Self-Consumption)

ต่ามที� BOI ได้ออกประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนที� 9/2560 เรื�องมาต่รการส�งเสริมการลงทุนเพื�อ
ปรับปรุงประสิทธิุภาพการผลิต่ โดยมีวัต่ถืุประสงค์ใหุ้้มีการปรับเปลี�ยนเครื�องจักรเพื�อการประหุ้ยัดพลังงาน
และการใชำ้พลังงานทดแทน เพื�อลดผลกระทบต่�อสิ�งแวดล้อม โดยผ้้ได้รับการส�งเสริมจะได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้นิติ่บุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสัดส�วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน รวมทั�งได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า
สำาหุ้รับเครื�องจักร ส�งผลใหุ้้ภาคอุต่สาหุ้กรรม เกิดการตื่�นตั่วและสมัครเข้าร�วมโครงการดังกล�าวจำานวนมาก 
นอกจากนี� กลุ�มอาคารพาณิชำย์ และกลุ�มธุุรกิจอื�น ๆ ที�มีการใชำ้ไฟฟ้าปริมาณมาก แต่�ไม�ได้รับการส�งเสริมก็มี
ความสนใจติ่ดตั่�งแผงผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์ (Solar Cell) เพื�อผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใชำ้
เองภายในหุ้น�วยงานหุ้รือองค์กรต่นเอง (Self-Consumption) เพิ�มขึ�นเป็นจำานวนมาก บริษัทต่ระหุ้นักถึืง 
แนวโน้มการเติ่บโต่ของความต้่องการดังกล�าว ประกอบกับการไม�มีข้อผ้กมัดว�าจะต้่องมีสัญญาซื่�อขายไฟฟ้า
กับหุ้น�วยงานภาครัฐ บริษัทจึงเล็งเหุ้็นโอกาสและเร�งส�งเสริมการลงทุนในธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิต่ยแ์บบติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคาในโรงงานอุต่สาหุ้กรรม กลุ�มอาคารพาณิชำย์ กลุ�มบ้านพักที�อย้�อาศัย กลุ�มองค์กร
และหุ้น�วยงานภาครฐั รวมถึืงกลุ�มธุุรกิจอื�น ๆ  ที�มกีารใช้ำไฟฟา้ปรมิาณมาก นอกจากนี�สำาหุ้รับลก้ค้าที�มทีี�ดินเปล�า
ซ่ึ�งไม�ได้ใชำ้ประโยชำน์ก็สามารถืนำาที�ดินดังกล�าวมาทำาโครงการผลิต่กระแสไฟฟ้าแบบตั่�งบนพื�นดินเพื�อใชำ้เอง
ภายในองค์กรได้เชำ�นกัน ปัจจุบัน บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลก้ค้าจำานวนมาก ที�เลือกใหุ้้บรษัิทเปน็ผ้ด้ำาเนนิ
โครงการดังกล�าวใหุ้ ้โดยมกีลุ�มลก้ค้าที�หุ้ลากหุ้ลาย อาทิ กลุ�มการไฟฟ้า อุต่สาหุ้กรรมโรงงาน หุ้้างสรรพสินค้า 
โรงพิมพ์ บริษัทเอกชำน และ โรงพยาบาล เป็นต้่น โดยขนาดกำาลังการผลิต่ที�บริษัทใหุ้้การบริการมีจำานวนรวม
กว�า 99,998.64 kWp

1.3 โริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบลอ็ยนำ�� (Floating Solar Farm)
บริษัทได้ศกึษาและนำาความเชำี�ยวชำาญและประสบการณ์ในธุุรกิจ มาออกแบบและดำาเนินธุุรกิจการผลิต่ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิต่ย์แบบลอยนำา ซ่ึ�งเป็นการติ่ดตั่�งแผงโซ่ลาร์เซ่ลล์บนผืนนำา นอกเหุ้นือจากติ่ดตั่�งบนพื�นดินและ
หุ้ลังคา ซึ่�งเทคโนโลยีที�ก้าวหุ้น้าในปัจจุบนั ทำาใหุ้้สามารถืนำาแผงโซ่ลาร์เซ่ลล์และระบบผลิต่ไฟฟ้าไปติ่ดตั่�งบนผืนนำาได้ 
สามารถืทนต่�อการเปลี�ยนแปลงของระดับนำาและแรงลมได้ต่ามชำนิดของทุ�นที�นำามาใชำ้ โดยการผลิต่ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิต่ย์แบบลอยนำาดังกล�าว ไม�มีผลกระทบต่�อระบบผลิต่กระแสไฟฟ้าและคำานึงถึืงมาต่รฐานความ
ปลอดภัย อีกทั�งยงัสามารถืชำ�วยลดการระเหุ้ยของนำาได้ ซึ่�งเหุ้มาะกับบ�อเก็บนำาที�ต้่องการกักเก็บนำาต่ลอดทั�งปี และ
การระเหุ้ยของนำายงัชำ�วยระบายความรอ้นใต้่แผงโซ่ลารเ์ซ่ลล์ ทำาใหุ้ป้ระสทิธุภิาพการผลิต่ไฟฟา้ขอแผงโซ่ลารเ์ซ่ลล์
ดีขึ�นด้วย สำาหุ้รบัแหุ้ล�งนำาที�เหุ้มาะสมควรจะเปน็อ�างเก็บนำา เขื�อน หุ้รอืบ�อเก็บนำาทั�วไป เปน็การนำาพื�นที�เหุ้นือแหุ้ล�งนำา
มาใชำ้ใหุ้้เกิดประโยชำน์และลดการใชำ้ที�ดินที�สามารถืนำามาพัฒนาอย�างอื�นได้อีกทางหุ้นึ�ง

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์แบบติ่ดตั่�งบนนำาแล้ว จำานวน 2 โครงการ  
ได้แก�  โครงการของการไฟฟ้าฝ่�ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย (กฟผ.) เขื� อนสิรินธุร และ โครงการของ  
บรษัิท ปราจีนบุรกีล๊าซ่ อินดัสทรี จำากัด ขนาดกำาลังการผลิต่รวม 952.8 kWp ซ่ึ�งได้เปดิดำาเนนิการเชิำงพาณิชำยแ์ล้ว
ทั�งหุ้มด

อีกทั�ง บรษัิทได้จัดตั่�งบรษัิทย�อยภายใต้่แบรนด์ GRoof ในป ี2562 เพื�อต่อบสนองและทำาการต่ลาดสำาหุ้รบัลก้ค้า
กลุ�มบ้านพักที�อย้�อาศัย (Residential Solar Rooftop) โดยเฉพาะ เนื�องจากบริษัทเล็งเห็ุ้นถึืงการเติ่บโต่ของ
ต่ลาดของกลุ�มล้กค้าดังกล�าวที�มีความต้่องการส้งขึ�น รวมทั�งต้่นทุนการติ่ดตั่�งระบบผลิต่ไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิต่ยที์�ลดลงต่�อเนื�องและความเข้าใจในระบบ Solar Rooftop ที�เพิ�มขึ�น บริษัทจึงเชำื�อมั�นว�า ต่ลาดสำาหุ้รับ
ล้กค้ากลุ�มบ้านพักที�อย้�อาศัย (Residential Solar Rooftop) เป็นต่ลาดที�มีโอกาสเติ่บโต่ส้ง โดยปัจจุบัน บริษัท
มีการนำาเสนอ Package ใหุ้้ผ้้สนใจเลือกติ่ดตั่�งตั่�งแต่� 2 กิโลวัต่ต์่ขึ�นไป มีทั�งแบบ On-grid และแบบ Hybrid ที�
ติ่ดตั่�งระบบ Battery 

ภ�พแสดงโคริงกั�ริโริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบติดตั�งบนนำ�� เข่่อ็นสิริินธุริ ขน�ด 256 กัิโลวัตต์

ภ�พแสดงโคริงกั�ริโริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์แบบติดตั�งบนนำ�� บริิษััท ปริ�จิีนบุริีกัล๊�ส อ็ินดัสทริี จิำ�กััด  
ขน�ด 696.80 กัิโลวัตต์
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2. โริงไฟฟ้�พลังง�นลม (Wind Farm)
พลังงานลม เป็นพลังงานต่ามธุรรมชำาติ่ ซ่ึ�งเกิดจากความแต่กต่�างของอุณหุ้ภ้มิ ความกดดันของบรรยากาศและ
แรงจากการหุ้มุนของโลก สิ�งเหุ้ล�านี�เปน็ปจัจัยที�ก�อใหุ้เ้กิดความเร็วลมและกำาลังลม ในปจัจุบนั จึงได้ใหุ้ค้วามสำาคัญ
และนำาพลังงานจากลมมาใชำป้ระโยชำนม์ากขึ�น เนื�องจากพลังงานลม เปน็พลังงานที�สะอาด ไม�มต้ี่นทุนทางด้านพลังงาน 
จึงถืก้นำามาใช้ำเป็นพลังงานทางเลือกในหุ้ลายประเทศ รวมทั�งประเทศไทย แม้ว�าประเทศไทยอย้�ใกล้เขต่เส้นศน้ย์สต้่ร
ทำาใหุ้ค้วามเรว็ลมเฉลี�ยอย้�ในระดับต่ำาจนถึืงปานกลาง แต่�ประเทศไทยยงัคงใหุ้ค้วามสำาคัญกับการพฒันาพลังงานลม 
โดยการสำารวจหุ้าแหุ้ล�งพลังงานลมที�มีศักยภาพ อีกทั�งทำาการวิจัยและพัฒนากังหัุ้นลมความเร็วต่ำาใหุ้้เหุ้มาะกับ
ศักยภาพลมของประเทศและส�งเสริมการใชำ้กังหุ้ันลมประสิทธุิภาพส้งจากทั�งในและต่�างประเทศ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ภายใต้่แผน PDP 2018 REV.1 ซ่ึ�งกำาหุ้นดเป้าหุ้มายส�งเสริม
การผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานลมใหุ้ม�จำานวน 1,485 เมกะวัต่ต์่ เปลี�ยนแปลงกำาหุ้นดการรบัซ่ื�อไฟฟา้จากพลังงานลม
เร็วขึ�นจากเดิมเริ�มรับซ่ื�อปี 2577 เป็นปี 2565 โดยในชำ�วงปี 2565-2567 ปีละ 90 เมกะวัต่ต์่

ด้วยนโยบายของรัฐที�สรา้งความมั�นคงด้านพลังงาน ควบค้�กับยุทธุศาสต่ร์การเติ่บโต่บนคุณภาพชีำวิต่ที�เปน็มติ่รต่�อ
สิ�งแวดล้อม (Green Growth) บริษัท ต่ระหุ้นักถึืงการมีส�วนร�วมพัฒนาโครงการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อเป็นส�วนหุ้นึ�งที�ร�วมสร้างความมั�นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ที�เป็นมิต่รต่�อสิ�งแวดล้อม และชำ�วย
ลดการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจก โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที�กลุ�มบริษัทยื�นขอจำาหุ้น�ายไฟฟ้าต่�อ กฟภ. 
และ กฟผ. มีจำานวน 4 โครงการ ได้แก� โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำากัด  
บรษัิท กรโีนเวชำั�น เพาเวอร ์จำากัด และ บริษัท โคราชำวินด์ เอ็นเนอรย์ ีจำากัด ขนาดกำาลังการผลิต่รวม 170 เมกะวัต่ต์่ 
สรุปได้ดังนี�

โครงกัาร ขนาด้ 
(เมูกัะวัตต์)

ทีต้ั่งโครงกัาร 
(ทีย่้่นขออนุญาต)

กัำาหนด้จัำาหน่ายไฟฟ้า 
เชงิพาณิ์ชยต์ามูสำญัญาซื้้้อขายไฟฟ้า

1. บรษัิัท พัฒนาพลัังงานลัมู จัำากััด้ “WED” (เป็ีนบรษัิัทยอ่ย โด้ยบรษัิัทถ้อหุน้รอ้ยลัะ 99.99 ของทนุจัด้ทะเบยีน)

1 2.0 ต่ำาบลหุ้้วยบง อำาเภอด�านขุนทด จังหุ้วัดนครราชำสีมา มีนาคม 2559

8.0 ต่ำาบลหุ้้วยบง อำาเภอด�านขุนทด จังหุ้วัดนครราชำสีมา มีนาคม 2559

2 50.0 ต่ำาบลหุ้้วยบง อำาเภอด�านขุนทด จังหุ้วัดนครราชำสีมา ธุันวาคม 2559

60.0

บรษัิัท กัรโีนเวชั�น เพาเวอร ์“GNP” (เป็ีนบรษัิัทยอ่ย โด้ยบรษัิัทถ้อหุน้รอ้ยลัะ 99.99 ของทนุจัด้ทะเบยีน)

3 60.0 ต่ำาบลหุ้้วยบง อำาเภอด�านขุนทด จังหุ้วัดนครราชำสีมา มีนาคม 2561

60.0

บรษัิัท โคราชวินด์้ เอ็นเนอรย์ ีจัำากััด้ “KWE” (เป็ีนบรษัิัทยอ่ย โด้ยบรษัิัทถ้อหุน้รอ้ยลัะ 99.99 ของทนุจัด้ทะเบยีน)

4 50.0 ต่ำาบลหุ้นองนำาใส อำาเภอสีคิ�ว จังหุ้วัดนครราชำสีมา มิถืุนายน 2561

50.0

รวมู 170

ทั�งนี� โครงการดังกล�าวข้างต้่น ได้รบับัต่รส�งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นติิ่บุคคลสำาหุ้รับ
กำาไรสุทธิุที�ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ป ีนบัแต่�วันที�เริ�มมรีายได้และภายหุ้ลังจากระยะเวลาดังกล�าว 
กิจการจะได้รับการลดหุ้ย�อนภาษีเงินได้นิติ่บุคคลในอัต่ราร้อยละ 50 ของอัต่ราปกติ่ เป็นระยะเวลา 5 ปี  
ซ่ึ�งอัต่ราภาษีที�จะต้่องชำำาระเป็นดังนี�

ปีี
อัตราภาษีั (รอ้ยลัะ)

ภาษีัที�ได้้รบักัารยกัเว้น ภาษีัเงินได้้นิติบุคคลัที�ต้องชำาระ

ปีที� 1- ปีที� 8 100 0

ปีที� 9- ปีที� 13 50 10

ตั่�งแต่� ปีที� 13 ขึ�นไป 0 20

3. ธุุริกัิจิกั�ริให้บริิกั�ริเดินเคริ่่อ็งและบำ�ริุงริักัษั�โริงไฟฟ้� (Operating and  
Maintenance)

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากล้กค้าภายนอกและกลุ�มพันธุมิต่ร ใหุ้้เป็นผ้้ใหุ้้บริการด้านปฏิิบัติ่การและด้แลบำารุง
รกัษาโรงไฟฟา้ (Operation and Maintenance Agreement) ภายหุ้ลังการก�อสรา้งโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ย์
เสร็จสิ�น ซ่ึ�งจะชำ�วยใหุ้้สามารถืควบคุมการเดินเครื�องการผลิต่และด้แลประสิทธุิภาพในการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคาและพื�นดิน โดยปัจจุบันบริษัทได้ใหุ้้บริการบำารุงรักษาโรงไฟฟ้า
จำานวน 90 บริษัท 112 โครงการ รวมทั�งสิ�น 240.635 เมกะวัต่ต์่

ภ�วะอ็ตุส�หกัริริม กั�ริตล�ดและกั�ริแข่งขัน
ภ�พริวมริะบบไฟฟ้�ขอ็งปริะเทศไทย

อุต่สาหุ้กรรมผลิต่ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของประเทศไทยมีร้ปแบบโครงสร้างแบบ Enhanced Single-Buyer 
Model (ESB) กล�าวคือ กฟผ. (Electricity Generating Authority of Thailand หุ้รือ EGAT) เป็นทั�งผ้้ผลิต่และ
ผ้้รับซ่ื�อไฟฟ้าที�จ�ายเข้าระบบเพียงรายเดียว และมีผ้้เกี�ยวข้องในส�วนอื�นดังนี�

1.  ผูผ้ลิัตไฟฟ้า

ผ้ผ้ลิต่ไฟฟา้ในระบบไฟฟา้ของประเทศไทย สามารถืแบ�งได้เปน็ 6 กลุ�ม ได้แก� กฟผ. ผ้ผ้ลิต่ไฟฟา้รายใหุ้ญ� (IPP) 
ผ้ผ้ลิต่ไฟฟา้รายเล็ก (SPP) ผ้ผ้ลิต่ไฟฟา้รายเล็กมาก (VSPP) ผ้ผ้ลิต่อื�น ๆ  รวมทั�งหุ้น�วยงานภาครฐั เชำ�น กรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึ�งมีการผลิต่ไฟฟ้าจากเขื�อนพลังนำาขนาดเล็ก และการนำาเข้าไฟฟ้า 
จากต่�างประเทศ

ทั�งนี� กฟผ. ทำาหุ้นา้ที�เปน็ทั�งผ้ผ้ลิต่รายใหุ้ญ�ที�สดุในประเทศและเปน็ผ้ร้บัซ่ื�อไฟฟา้ทั�งหุ้มดที�ถืก้ผลิต่โดยผ้ผ้ลิต่ใน
กลุ�มอื�น รวมถึืงการสั�งซ่ื�อไฟฟ้าจากประเทศเพื�อนบ้านซ่ึ�งได้แก� สาธุารณรัฐประชำาธิุปไต่ยประชำาชำนลาวและ
มาเลเซ่ยี รวมทั�งผก้ขาดระบบสายส�งไฟฟา้ (Transmission System) และกำาหุ้นดปรมิาณไฟฟา้ที�โรงไฟฟา้แต่�ละ
แหุ้�งจะต้่องจ�ายเขา้ระบบส�งไฟฟา้ของประเทศเพื�อใหุ้ส้อดคล้องกับความต้่องการใชำไ้ฟฟา้ในแต่�ละชำ�วงเวลา

2. ผูจั้ัด้จัำาหน่ายไฟฟ้า

กฟผ. จะดำาเนินการจัดจำาหุ้น�ายไฟฟ้าใหุ้้กับหุ้น�วยงานรัฐวิสาหุ้กิจอีก 2 แหุ้�งได้แก� กฟน. (Metropolitan  
Electricity Authority หุ้รือ “MEA”) และ กฟภ. (Provincial Electricity Authority หุ้รือ “PEA”) ซ่ึ�งเป็น 
ผ้ร้บัผดิชำอบในการจัดจำาหุ้น�ายไฟฟา้ใหุ้แ้ก�ภาคอุต่สาหุ้กรรม ภาคธุุรกิจและภาคครวัเรอืนต่ามพื�นที�ต่�าง ๆ  ของ
ประเทศต่�อไป และ กฟผ. ยังมีการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าโดยต่รงใหุ้้แก�ล้กค้าบางรายอีกด้วย
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ในขั�นต่อนการส�งผ�านไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าส้� กฟน. และ กฟภ. นั�น จะต้่องมีการปรับเปลี�ยนแรงดันใหุ้้เหุ้มาะสม
เพื�อลดการส้ญเสียจากการส�งผ�านไฟฟ้าในระยะทางไกล จากนั�น กฟน. และ กฟภ. จะส�งไฟฟ้าไปส้�ผ้้ใชำ้โดย
ผ�านระบบจำาหุ้น�ายแรงดันเพื�อแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าใหุ้้ลดต่ำาลงในระดับที�ผ้้ใชำ้ไฟฟ้าสามารถืนำาไปใชำ้งาน
ได้ โดย กฟน. เป็นผ้้รับผิดชำอบการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าในเขต่พื�นที�กรุงเทพมหุ้านคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
ส�วน กฟภ. เป็นผ้้รับผิดชำอบการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าในพื�นที�จังหุ้วัดอื�น ๆ นอกเหุ้นือจาก 3 จังหุ้วัดข้างต้่น

3. ผูใ้ช้ไฟฟ้า

ประกอบด้วยผ้้ใชำ้ไฟฟ้าประเภทต่�าง ๆ เชำ�น ภาคอุต่สาหุ้กรรม ภาคธุุรกิจ บ้านที�อย้�อาศัย เป็นต้่น

โดยทิศท�งกั�ริเติบโตขอ็งอ็ุตส�หกัริริมผิลิตไฟฟ้�ข้�นอ็ย่่กัับปัจิจิัยหลักัดังนี�

1. ความูต้องกัารใช้ไฟฟ้าซื้่�งผันแปีรโด้ยตรงตามูภาวะเศรษัฐกิัจั โดยการประกาศโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพเิศษภาคต่ะวันออก (EEC) ในป ี2560 ส�งเสรมิใหุ้เ้กิดการลงทนุในโครงสร้างพื�นฐานจากภาครัฐเปน็
จำานวนมาก เชำ�น การสรา้งระบบรถืรางไฟฟา้ความเรว็สง้ การก�อสรา้งถืนนมอเต่อรเ์วย ์เพื�อเชำื�อมต่�อพื�นที�โรงงาน
อุต่สาหุ้กรรมกับเส้นทางการขนส�ง เป็นต้่น ซ่ึ�งจะก�อใหุ้้เกิดการกระจายความเจริญและการลงทุนในโรงงาน
อุต่สาหุ้กรรมที�ตั่�งอย้�ในจุดยุทธุศาสต่ร์ที�เหุ้มาะสมกับการขนส�ง ส�งผลโดยต่รงใหุ้้มีแนวโน้มความต้่องการใช้ำ
พลังงานไฟฟ้ามากขึ�น 

ทั�งนี� ในปี 2564 ความต้่องการพลังไฟฟ้าส้งสุดของระบบเกิดขึ�น ในเดือนเมษายน  30,135.30 เมกะวัต่ต์่ และ
มีปริมาณการใชำ้ไฟฟ้าปี 2564 เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.8 (ข้อม้ลถึืงปีเดือนพฤศจิกายน 2564) โดยการใชำ้ไฟฟ้า 
ภาคธุุรกิจลดลงร้อยละ 5.8 โดยมีผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกที� 3 ภาคครัวเรือนเพิ�มขึ�น
รอ้ยละ 2.8 ภาคอุต่สาหุ้กรรมการใช้ำไฟฟา้เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 5.4 จากฐานการขยายตั่วที�ต่ำาผดิปกติ่ในชำ�วงเดียวกัน
ของปีก�อนที�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกแรกในเดือนเมษายน 2563 ประกอบกับ
การขยายตั่วของการส�งออกสินค้า ต่ามการฟ้� นตั่วของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์จากประเทศค้�ค้า

แผนภาพปีรมิูาณ์กัารใช้ไฟฟ้า
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โดยภาคเอกชำนไทยมีบทบาทในการผลิต่ไฟฟ้าเพิ�มขึ�นเปน็ลำาดับ สะท้อนจากปี 2564 (ข้อมล้ถึืงเดือนพฤศจิกายน) 
ผ้้ผลิต่ภาคเอกชำนมีสัดส�วนการผลิต่รวมกันร้อยละ 57 ของกำาลังการผลิต่ต่ามสัญญาในระบบไฟฟ้า เพิ�มขึ�น
จากร้อยละ 56 ในปี 2563  แบ�งเป็น IPP ร้อยละ 30 SPP ร้อยละ 19 และ VSPP ร้อยละ 8 ขณะที� กฟผ. ผลิต่
และนำาเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื�อนบ้านมีสัดส�วนรวมกันร้อยละ 43

ที�มา: สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ปีี 2564*

ปีระเภท อัตรากัารเติบโต (รอ้ยลัะ) สำดั้สำว่น (รอ้ยลัะ)

ครัวเรือน 2.8 29

ธุุรกิจ 5.8 22

อุต่สาหุ้กรรม 5.4 45

องค์กรไม�แสวงหุ้ากำาไร** 1.9 0.1

เกษต่รกรรม*** 3.3 0.2

อื�น ๆ**** 1.7 2

ไฟฟ้าไม�คิดม้ลค�า 5.7 2

ที�มา: สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานหุ้มายเหุ้ตุ่

     * ข้อม้ลเดือน ม.ค.-พ.ย. 2564
   ** ตั่�งแต่�เดือน ต่.ค. 2555 เป็นต้่นไป ผ้้ใชำ้ไฟฟ้าที�เป็นหุ้น�วยงานราชำการจะถ้ืกจัดเข้าประเภทธุุรกิจ/กิจการ 
 ขนาดเล็ก แล้วแต่�กรณี
  *** การใชำ้ไฟฟ้าในสาขาเกษต่รกรรม ได้แก� การใชำ้ไฟฟ้าในการส้บนำาเพื�อการเกษต่ร
**** อื�นๆ ได้แก� ไฟฟ้าชำั�วคราว และอื�นๆ

2. นโยบายภาครฐั ตามูแผน PDP 2018 REV.1 ได้้ใหค้วามูสำำาคัญใน 3 ด้้านดั้งนี�

1. ด้านเศรษฐกิจ ส�งเสริมการผลิต่ไฟฟ้าที�มีต้่นทุนเหุ้มาะสมเพื�อลดภาระผ้้ใชำ้ไฟฟ้า กระตุ่้นใหุ้้เกิดการ 
สร้างงาน สร้างรายได้ และไม�เป็นอุปสรรคต่�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

2. ด้านความมั�นคงทางพลังงาน เพื�อใหุ้้เกิดการพัฒนาครอบคลุมระบบผลิต่ไฟฟ้า ระบบส�งไฟฟ้า และระบบ
จำาหุ้น�ายไฟฟ้าเพื�อต่อบสนองความต้่องการไฟฟ้า ลดการพึ�งพาการนำาเข้าพลังงานจากต่�างประเทศ  
เพื�อสร้างความมั�นคงด้านพลังงานในระดับที�เหุ้มาะสม สร้างคุณภาพชำีวิต่ที�ดีจากการมีพลังงานไฟฟ้า 
เพียงพอในการดำาเนินชำีวิต่

3. ด้านสิ�งแวดล้อม สนบัสนนุการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและเพิ�มประสทิธุภิาพ
ในระบบไฟฟา้ เพื�อลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมโดยประเทศไทยพรอ้มยกระดับการแก้ไขปัญหุ้าภม้อิากาศ 
เพื�อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน และจะปลดปล�อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์สุทธุิเป็นศ้นย์ (Carbon 
Neutrality) ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหุ้มายการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกสุทธุิเป็นศ้นย์ (Net Zero  
Emission) ในปี 2608

สำาหุ้รับค�าพยากรณ์ความต้่องการไฟฟ้าที�ใชำ้ในการจัดทำาแผน PDP 2018 REV.1 ในชำ�วงปี 2561 – 2580 โดยใชำ้
สมมติ่ฐานประมาณการ แนวโน้มการขยายตั่วทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2560 – 2580 มีค�าเฉลี�ย 
ร้อยละ 3.8 ต่�อปี ใชำ้อัต่ราการเพิ�มของประชำากรเฉลี�ยร้อยละ -0.02 ต่�อปีของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหุ้�งชำาติ่ (สคชำ.) พบว�าค�าพยากรณค์วามต้่องการพลังงานไฟฟา้รวมสทุธุ ิ(Energy) ของระบบ 3 การไฟฟา้ 
และพลังไฟฟ้าสง้สุดสุทธิุ (Peak) ในปี 2580 มคี�าประมาณ 367,458 ล้านหุ้น�วย และ 53,997 เมกะวัต่ต์่ ต่ามลำาดับ

ปีี

PDP 2015 PDP 2018 REV.1 เปีลัีย่นแปีลัง

พลัังงาน
ไฟฟ้าสำงูสำดุ้ 
(เมูกัะวัตต์)

พลัังงาน
ไฟฟ้า  

(ล้ัานหน่วย)

พลัังงาน
ไฟฟ้าสำงูสำดุ้ 
(เมูกัะวัตต์)

พลัังงาน
ไฟฟ้า  

(ล้ัานหน่วย)

พลัังงาน
ไฟฟ้าสำงูสำดุ้ 
(เมูกัะวัตต์)

พลัังงาน
ไฟฟ้า  

(ล้ัานหน่วย)

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 - -

ที�มา : สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
แผน PDP 2018 REV.1 จะมีกำาลังผลิต่ไฟฟ้าในระบบ 3 การไฟฟ้าในปลายปี 2580 รวมสุทธิุ 77,211 เมกะวัต่ต์่  
โดยประกอบด้วยกำาลังผลิต่ไฟฟ้า
ณ สิ�นปี 2560 เท�ากับ 46,090 เมกะวัต่ต์่ โดยเป็นกำาลังผลิต่ของโรงไฟฟ้าใหุ้ม�รวม 56,431 เมกะวัต่ต์่ และมีการปลด 
กำาลังผลิต่โรงไฟฟ้าเก�าที�หุ้มดอายุในชำ�วงเดียวกัน จำานวน 25,310 เมกะวัต่ต์่

กัำ�ลังผิลิตไฟฟ้�ในช่วงปี 2561 - 2580
- กำาลังผลิต่ไฟฟ้า ณ ธุันวาคม 2560 46,090 เมกะวัต่ต์่

- กำาลังผลิต่ไฟฟ้าใหุ้ม� ในชำ�วงปี 2561 - 2580 56,431 เมกะวัต่ต์่

- กำาลังผลิต่ไฟฟ้าที�ปลดออกจากระบบ ในชำ�วงปี 2561 - 2580 (25,310) เมกะวัต่ต์่

- รวมกำาลังผลิต่ไฟฟ้าทั�งสิ�น ณ สิ�นปี 2580 77,211 เมกะวัต่ต์่

กำาลังผลิต่ไฟฟ้าใหุ้ม� ในชำ�วงปี 2561 - 2580 เท�ากับ 56,431 เมกะวัต่ต์่ แยกต่ามประเภทโรงไฟฟ้า ดังนี�

โรงไฟฟ้าพลังงานหุ้มุนเวียน 18,833 เมกะวัต่ต์่

โรงไฟฟ้าชุำมชำน 1,933 เมกะวัต่ต์่

โรงไฟฟ้าพลังนำาแบบส้บกลับ 500 เมกะวัต่ต์่

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชำั�น 2,112 เมกะวัต่ต์่

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร�วม 15,096 เมกะวัต่ต์่

โรงไฟฟ้าถื�านหุ้ิน/ลิกไนต์่ 1,200 เมกะวัต่ต์่

ซ่ื�อไฟฟ้าต่�างประเทศ 5,857 เมกะวัต่ต์่

โรงไฟฟ้าใหุ้ม�/ทดแทน 6,900 เมกะวัต่ต์่

มาต่ราการอนุรักษ์พลังงาน 4,000 เมกะวัต่ต์่

 รวมู 56,431 เมูกัะวัตต์

 ที�มา : แผน PDP 2018 REV.1 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

แนวท�งกั�ริจิัดทำ�แผิน PDP 2018 REV.1 ปริะกัอ็บด้วย 4 ส่วนหลักัได้แกั่

1. โรงไฟฟา้ต่ามนโยบายการส�งเสรมิของภาครฐั : ส�งเสรมิการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานหุ้มนุเวียน ได้แก� ขยะชุำมชำน
และโรงไฟฟ้าชำีวมวลประชำารัฐ 3 จังหุ้วัดชำายแดนภาคใต้่ เป็นต้่น

2. โรงไฟฟ้าหุ้ลักประเภทเชำื�อเพลิงฟอสซ่ิล ประกอบด้วย โรงไฟฟ้า กฟผ. IPP SPP และรับซ่ื�อไฟฟ้าจาก 
ต่�างประเทศ โดย (1) จัดสรรโรงไฟฟ้าหุ้ลักเพื�อความมั�นคงรายภ้มิภาคแบ�งเป็น 7 ภ้มิภาค ได้แก� ภาคเหุ้นือ  
ภาคต่ะวันออกเฉียงเหุ้นือ ภาคต่ะวันออก ภาคต่ะวันต่ก ภาคกลาง ภาคใต้่ และเขต่นครหุ้ลวง (2) จัดสรร 
โรงไฟฟ้าหุ้ลัก ต่ามความจำาเป็นและเพียงพอต่�อการรักษาความมั�นคงของระบบไฟฟ้ารายภ้มิภาค ทั�งนี� กฟผ. 
ยังเป็นผ้้ด้แลรักษาความมั�นคงของระบบไฟฟ้า

3. โรงไฟฟ้าพลังงานหุ้มุนเวียนต่ามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) ประกอบด้วย ชำีวมวล ก๊าซ่ชีำวภาพ 
พลังงานแสงอาทิต่ย ์พลังงานแสงอาทิต่ยท์ุ�นลอยนำาร�วมกับโรงไฟฟ้าพลังนำา และพลังงานหุ้มุนเวียนอื�น ๆ  โดย
มเีป้าหุ้มายการรับซื่�อเป็นรายปีต่ามนโยบายการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียน และรับซ่ื�อด้วยราคาไม�เกินกว�า 
Grid Parity เพื�อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม�ใหุ้้ส้งขึ�น

4. นโยบายอนุรักษ์พลังงานภายใต้่แผนอนุรักษ์พลังงานที�สามารถืพิส้จน์ความเชำื�อมั�นด้วยคุณภาพและสามารถื
แข�งขันด้วยราคาไม�เกินกว�า Grid Parity

ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงแผน PDP 2018 REV.1 โดยได้รับความเหุ้็นชำอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
พลังงานแหุ้�งชำาติ่ และคณะรัฐมนต่รี เมื�อวันที� 19 มีนาคม 2563 และวันที� 20 ตุ่ลาคม 2563 ต่ามลำาดับ  
ซ่ึ�งมีความแต่กต่�างจากฉบับเดิม ดังนี�

1) ปรับลดการรับซ่ื�อไฟฟ้าจากโครงการโซ่ล�าร์ประชำาชำน 

2) สนับสนุนนโยบาย Energy for All ในการพิจารณารับซ่ื�อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุำมชำนในชำ�วงปี 2563 – 2567

3) โครงการโรงไฟฟ้าชำีวมวลประชำารัฐ 3 จังหุ้วัดชำายแดนภาคใต้่มีความล�าชำ้าไปจากแผน จึงปรับเลื�อน 
วันกำาหุ้นดเริ�มต้่นซ่ื�อขายไฟฟ้าจากปี 2564 และ 2565 ปริมาณปีละ 60 เมกะวัต่ต์่ เป็นปี 2565 และ 2566 
ปริมาณปีละ 60 เมกะวัต่ต์่ พร้อมทั�งปรับเปลี�ยนประเภทผ้้ผลิต่จาก SPP และ VSPP

4) ปรับเพิ�มเป้าหุ้มายการผลิต่ไฟฟ้าจากก๊าซ่ชำีวภาพจากแผน PDP 2018 REV.1 ที� ณ สิ�นปี 2580  
มีกำาลังผลิต่ไฟฟ้าต่ามสัญญารวม 546 เมกะวัต่ต์่ เพิ�มเป็น 1,183 เมกะวัต่ต์่ พร้อมทั�งแยกประเภท 
เชำื�อเพลิงใหุ้้ชำัดเจนระหุ้ว�างจากนำาเสีย/ของเสีย กับพืชำพลังงาน

5) เลื� อนกำาหุ้นดวันเริ�มต้่นซ่ื� อขายไฟฟ้าและเปลี�ยนชำนิดเชำื� อเพลิงของโรงไฟฟ้าเอกชำนขนาดใหุ้ญ�  
บริษัท บ้รพา พาวเวอร์ เจนเนอร์เรชำั�น จำากัด (ชำื�อเดิม เนชำั�นแนล พาวเวอร์ ซ่ัพพลาย จำากัด) ต่ามกำาหุ้นด 
วันเริ�มต้่นซ่ื�อขายไฟฟ้าและประเภทเชำื�อเพลิงที�ทางบริษัทได้ลงนามในสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้า

6) เพิ�มความมั�นคงในระบบไฟฟ้าของพื�นที�ภาคเหุ้นือต่อนบน บริเวณจังหุ้วัดเชีำยงใหุ้ม� จังหุ้วัดเชีำยงราย  
จังหุ้วัดพะเยาและจังหุ้วัดลำาพ้น ด้วยการลดความเสี�ยงในกรณีที�กำาลังการผลิต่ไฟฟ้าที�จ�ายไฟฟ้า 
ผ�านระบบส�งไฟฟ้า ด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าแม�เมาะเครื�องที� 9 กำาลังการผลิต่ไฟฟ้าต่ามสัญญา  
270 เมกะวัต่ต์่ ออกไปอีก 3 ปีจากกำาหุ้นดเดิมปลดปี 2565 เลื�อนกำาหุ้นดปลดเป็นปี 2568

7) ลดต้่นทุนการผลิต่ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศด้วยการยืดอายุโรงไฟฟ้าที�มีต้่นทุนต่ำา ได้แก� โรงไฟฟ้า
แม�เมาะเครื�องที� 12-13 ซ่ึ�งเดิมมีกำาหุ้นดปลดในปี 2568 เลื�อนออกไปอีก 1 ปี เป็นปลดในปี 2569

นโยบ�ยพลังง�นหมุนเวียนต�มแผินพัฒน�พลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเล่อ็กั 
(Alternative Energy Development Plan - AEDP)

1) โริงไฟฟ้�ต�มนโยบ�ยกั�ริส่งเสริิมขอ็งภ�คริัฐ

การส�งเสริมการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียนของภาครัฐมุ�งเน้นไปที�การแก้ไขปัญหุ้าสังคมส�วนรวม ได้แก� 
ปญัหุ้าขยะชุำมชำน รวมถึืงการส�งเสรมิการผลิต่ไฟฟา้จากชำวีมวล และก๊าซ่ชำวีภาพในพื�นที�พเิศษ 3 จังหุ้วัดชำายแดน
ภาคใต้่ เป็นต้่น ซ่ึ�งเป็นการบ้รณาการการทำางานร�วมกันระหุ้ว�างภาครัฐ ชุำมชำนและเอกชำน ต่อบสนองเป้าหุ้มาย 
การสรา้งความเจรญิเติ่บโต่ในท้องถิื�น ส�งผลต่�อความมั�นคง กระจายรายได้ และสรา้งงานในพื�นที� มกีารใชำท้รัพยากร
ในท้องถิื�นใหุ้้เกิดประโยชำน์ส้งสุด การดำาเนินการมีวัต่ถืุประสงค์ ดังนี�

- สรา้งระบบบ้รณาการและการมีส�วนร�วมครอบคลุมทั�งภาครัฐ ชุำมชำน และเอกชำนส�งผลต่�อความมั�นคง กระจาย
รายได้และการจ้างงานส้�ชุำมชำนในพื�นที�

- สร้างความเจริญเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความมั�งคั�งใหุ้้กับชุำมชำน
- เสริมสร้างความมั�นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
- ส�งเสริมการใชำ้ทรัพยากรในท้องถิื�นใหุ้้เกิดประโยชำน์อย�างเต็่มที�
- กระจายอำานาจ (Decentralization) จากส�วนกลางส้�ท้องถิื�น/ภ้มิภาค
- สร้างใหุ้้ชุำมชำนในพื�นที�มีความร้้สึกเป็นเจ้าของและรักษาระบบส�ง-จ�ายไฟฟ้า 

โดยมีการกำาหุ้นดเป้าหุ้มายการส�งเสริมพลังงานหุ้มุนเวียนต่ามศักยภาพพื�นที�ซึ่�งพิจารณาข้อม้ลจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ทั�งนี� มีเป้าหุ้มายรวม 520 เมกะวัต่ต์่ ประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัต่ต์่
- โรงไฟฟ้าชำีวมวลประชำารัฐในพื�นที� 3 จังหุ้วัดชำายแดนภาคใต้่ 120 เมกะวัต่ต์่

2) โริงไฟฟ้�พลังง�นหมุนเวียนใหม่และม�ตริกั�ริอ็นุริักัษั์พลังง�น

โรงไฟฟา้พลังงานหุ้มนุเวียน จะพจิารณาจัดหุ้ากำาลังผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานหุ้มนุเวียนเพื�อใหุ้้สอดคล้องกับศักยภาพ
พลังงานหุ้มนุเวียนคงเหุ้ลือของประเทศ และรองรบัพฤติ่กรรมของผ้ใ้ชำไ้ฟฟา้ที�เปลี�ยนแปลงไปรวมถึืงการเปลี�ยนแปลง
ของ Disruptive Technology ด้านพลังงานไฟฟ้าที�จะเกิดขึ�น และยังคงสอดคล้องกับข้อต่กลงของ COP21  
ประกอบด้วย ชำีวมวล ก๊าซ่ชำีวภาพ พลังงานแสงอาทิต่ย์ พลังงานแสงอาทิต่ย์ทุ�นลอยนำาร�วมกับโรงไฟฟ้าพลังนำา 
และพลังงานหุ้มุนเวียนอื�น ๆ โดยมีเป้าหุ้มายการรับซ่ื�อเพื�อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม�ใหุ้้ส้งขึ�น ทั�งนี�ยังได้
คำานึงถึืงมาต่รการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต่ที�จะมีความเชำื�อถืือได้และมีต้่นทุนที�สามารถืแข�งขันกับโรงไฟฟ้า
พลังงานหุ้มุนเวียนได้อีกด้วย

พลัังงานหมูุนเวยีน/อนุรกััษ์ัพลัังงาน
กัำาลัังผลิัตตามูสำญัญา 

(เมูกัะวัตต์)
กัำาลัังผลิัตทีเ่ช้่อถ้อได้้

(เมูกัะวัตต์)

พลังงานแสงอาทิต่ย์* 10,000 4,250

ชำีวมวล 3,376 2,296

ก๊าซ่ชำีวภาพ 546 325
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พลัังงานหมูุนเวยีน/อนุรกััษ์ัพลัังงาน
กัำาลัังผลิัตตามูสำญัญา 

(เมูกัะวัตต์)
กัำาลัังผลิัตทีเ่ช้่อถ้อได้้

(เมูกัะวัตต์)

พลังงานแสงอาทิต่ย์ทุ�นลอยนำาร�วมกับ  
โรงไฟฟ้าพลังนำา

2,725 1,158

พลังงานลม 1,485 189

ขยะอุต่สาหุ้กรรม 44 26

มาต่รการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า - 4,000

รวมู ณ์ ปีี 2580 18,176 12,244

หมูายเหต*ุ 1. ทั�งนี�จะมีการดำาเนินโครงการพลังงานแสงอาทิต่ย์ (โซ่ลาร์ภาคประชำาชำน) ปีละ 100 เมกะวัต่ต์่ 
 เป็นระยะเวลา 10 ปี

 2. ควรดำาเนินการจัดหุ้าพลังงานหุ้มุนเวียนบนพื�นฐานของการแข�งขันที�ไม�เกินอัต่ราเฉลี�ยขายส�ง  
 (Grid Parity)

นโยบ�ยกั�ริอ็นรุิกััษัพ์ลงัง�นด�้นไฟฟ�้ต�มแผินอ็นรุิกััษัพ์ลงัง�น (Energy Efficiency 
Plan - EEP)
การนำาแผนอนรุกัษ์พลังงานด้านไฟฟา้มาพิจารณาประกอบการจัดสรรกำาลังผลิต่ไฟฟ้าในแผน PDP โดยจะพจิารณา
เสมือนแหุ้ล�งผลิต่ไฟฟ้าประเภทหุ้นึ�ง และพิจารณาเฉพาะการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าที�สามารถืพิส้จน์ความ
เชำื�อมั�นได้ และสามารถืแข�งขันด้านราคาไม�เกินกว�า Grid Parity เท�านั�น มีศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานประมาณ 
4,000 เมกะวัต่ต์่ แบ�งการดำาเนินการเป็น 3 กลยุทธุ์ ประกอบด้วย ภาคบังคับ ภาคสนับสนุน และภาคส�งเสริม  
สรุปได้ดังนี�

มูาตรากัาร/โครงกัาร ผลัปีระหยดั้ (เมูกัะวัตต์)

(1)   กัลัยุทธ์ีภาคบงัคับ 3,745

- ปรับปรุง ปรับเปลี�ยน เครื�องจักร/อุปกรณ์ 2,476

- โครงการศกึษามาต่รฐานประสทิธุภิาพพลังงานของโรงงานอุต่สาหุ้กรรม 
(Factory Energy Code: FEC)

44

- มาต่รการบังคับใชำ้เกณฑ์์มาต่รฐานด้านพลังงานสำาหุ้รับอาคาร  
(Building Energy Code: BEC)

800

- โครงการขยายผลมาต่รการการลดการใช้ำพลังงานไฟฟา้และประสทิธุภิาพ
การใชำ้พลังงาน

425

มูาตรากัาร/โครงกัาร ผลัปีระหยดั้ (เมูกัะวัตต์)

(2)   กัลัยุทธ์ีภาคสำนับสำนุน 256

- พลังงานความร้อนร�วม (Combined Heat and Power) 226

- มาต่รการทางด้านการเงิน 30

(3)   กัลัยุทธ์ีภาคสำง่เสำรมิู -

- บริหุ้ารจัดการด้านพลังงาน -

- โครงการศึกษาการพิส้จน์ผลมาต่รการการลดการใชำ้พลังงานไฟฟ้าและ
ประสิทธุิภาพการใชำ้พลังงาน

-

- โครงการนำาร�องการพิสจ้น์ผลมาต่รการการลดการใช้ำพลังงานไฟฟ้าและ
ประสิทธุิภาพการใชำ้พลังงาน

-

- การพัฒนาระบบฐานข้อม้ลและการจัดการด้วย Big Data -

- การสร้างจิต่สำานึกด้านพลังงาน -

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน -

รวมู 4,001

ภ�พริวมธุุริกัิจิผิลิตและจิำ�หน่�ยไฟฟ้�จิ�กัพลังง�นทดแทนในปริะเทศไทย
ภาพรวมของการใชำ้พลังงานทดแทนเพื�อการผลิต่ไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มคงที� เนื�องด้วยภาครัฐมีการประกาศที�
จะหุ้ยุดรบัซ่ื�อไฟฟา้จากพลังงานทดแทนเป็นระยะเวลา 8 ป ีเนื�องด้วยเหุ้ตุ่ผลจากความไม�พรอ้มทางด้านศกัยภาพ
ของสายส�ง รวมทั�งยังคงมีโครงการที�ยังไม�ได้จำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์คงค้างอย้�จำานวนมาก แต่�อย�างไรก็ต่าม 
ภาครฐัก็ยงัคงสนบัสนนุการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานทดแทนต่ามแผน PDP 2018 REV.1 ซ่ึ�งคงมกีารกำาหุ้นดสดัส�วน
การรับซ่ื�อไฟฟ้าแยกต่ามแต่�ละประเภทของเทคโนโลยี ซึ่�งในชำ�วงแรกจะเปิดรับซื่�อจากกลุ�มโรงไฟฟ้าภาคชุำมชำน
เป็นหุ้ลัก โดยส�งเสริมใหุ้ชุ้ำมชำนมีรายได้จากการผลิต่ไฟฟา้จำาหุ้น�ายใหุ้กั้บการไฟฟ้า ได้แก� โรงไฟฟ้าขยะชุำมชำน และ
โรงไฟฟ้าชำีวมวลประชำารัฐ 3 จังหุ้วัดชำายแดนภาคใต้่ แต่�ราคารับซ่ื�อไฟฟ้าก็จะต้่องไม�ส้งไปกว�าอัต่ราเฉลี�ยขายส�ง 
ณ ปัจจุบัน เพื�อไม�ใหุ้้กระทบกับโครงสร้างของราคาไฟฟ้าในประเทศ นอกจากนี�รัฐบาลพยายามที�ผลักดันและ 
ส�งเสริมการนำาพลังงานไฟฟ้าทดแทนมากกว�าหุ้นึ�งเทคโนโลยีมาผสมผสานกันในการผลิต่ไฟฟ้า (Hybrid) เชำ�น  
การผลิต่พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์แบบทุ�นลอยนำาผสมผสานกับกังหัุ้นลม เป็นต้่น รวมทั�งใหุ้้ 
นำาเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานมาใชำ ้(Energy Storage) เพื�อสามารถืนำาไฟฟา้ส�วนเกินไปใชำใ้นชำ�วงเวลาอื�น ๆ ได้

แนวโน้มธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับธุุรกิจอุปกรณส์ำาหุ้รบัพลังงานทดแทน โดยจะต้่องพึ�งพาการส�งเสรมิการลงทนุจากทางภาครฐัเปน็หุ้ลัก เนื�องจาก
โดยปกติ่แล้วการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั�น ต้่นทุนในการผลิต่ไฟฟ้าจะสง้กว�าเมื�อเทียบกับการผลิต่ไฟฟ้า
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ด้วยเชำื�อเพลิงชำนิดอื�น ๆ  (ยกเว้น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์)  ทำาใหุ้้การลงทุนในการผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าในเชิำงพาณิชำย์
ด้วยพลังงานทดแทนนั�นมกีารคืนทนุชำา้และผลต่อบแทนต่ำา ดังนั�นการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอดีต่ส�วนใหุ้ญ� 
จึงเป็นลักษณะการผลิต่จากเศษวัสดุเหุ้ลือทิ�ง เชำ�น ขยะ แกลบ หุ้รือชำานอ้อย ที�มีต้่นทุนถื้กกว�า และผลิต่ด้วยกำาลัง
ไฟฟา้ที�ไม�สง้มากเพื�อใชำกั้นภายในอุต่สาหุ้กรรมที�เกี�ยวขอ้ง ไม�ได้มกีารผลิต่ในเชำงิพาณชิำยส์ำาหุ้รบัจำาหุ้น�ายแต่�อย�างใด 
แต่�อย�างไรก็ต่ามจากการสนับสนุนจากภาครัฐในปัจจุบันแม้จะมีการเปลี�ยนแปลงอัต่รารับซ่ื� อจากระบบ  
Adder เดิมเป็น Feed in Tariff ก็ต่าม สำาหุ้รับไฟฟ้าที�ผลิต่จากพลังงานหุ้มุนเวียนยังคงทำาใหุ้้ผ้้ผลิต่ไฟฟ้าและกลุ�ม
ธุุรกิจต่�าง ๆ มีความสนใจในการลงทุนผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียน หุ้รือพลังงานทดแทนต่�าง ๆ มากขึ�น  
โดยมีวัต่ถืุประสงค์ที�จะลงทุนผลิต่เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐซ่ึ�งรับซ่ื�อต่ามเป้าหุ้มายในการผลิต่ไฟฟ้า
จากพลังงานหุ้มุนเวียน

สำาหุ้รับธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์มีแนวโน้มเติ่บโต่อย�างต่�อเนื�องในอนาคต่ จากการ
สนับสนุนของภาครัฐ ดังเหุ้็นได้จากเป้าหุ้มายการผลิต่ไฟฟ้าต่ามแผน PDP 2018 REV.1 เป็นการผลิต่ไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิต่ย์ถึืงร้อยละ 55 (โครงการพลังงานแสงอาทิต่ย์ภาคประชำาชำน ปีละ 100 เมกะวัต่ต์่ เป็น 
ระยะเวลา 10 ป ีรวมเท�ากับ 10,000 เมกะวัต่ต์่) การผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานหุ้มุนเวียนและมาต่รการอนุรกัษ์พลังงาน
เท�ากับ 18,176 เมกะวัต่ต์่ กอปรกับศกัยภาพในการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิต่ยข์องประเทศไทยค�อนขา้งสง้ 
เนื�องจากประเทศไทยอย้�ใกล้เขต่ศน้ยส์ต้่ร ทำาใหุ้พ้ื�นที�ส�วนใหุ้ญ�ในประเทศได้รบัแสงอาทิต่ยอ์ย�างต่�อเนื�องต่ลอดทั�งปี 
การผลิต่ไฟฟ้าจึงมีประสิทธุิภาพดี

ต่ามแผน PDP 2018 REV.1 ภาครัฐมีเปิดรับซ่ื�อไฟฟ้า แบ�งออกเป็น 3 ส�วน ได้แก�

1. รับซ่ื� อพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื� อนบ้าน โดยรับซ่ื� อจากสาธุารณรัฐประชำาธิุปไต่ยประชำาชำนลาว  
9,000 เมกะวัต่ต์่ รบัซ่ื�อจากสาธุารณรัฐแหุ้�งสหุ้ภาพเมียนมา และราชำอาณาจักรกัมพช้ำา ยงัไม�ระบุปริมาณรับซ่ื�อ

2. รบัซื่�อพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียน โดยรับซ่ื�อไฟฟ้าต่ามนโยบายการส�งเสริมจากภาครัฐ 520 เมกะวัต่ต์่ 
และรับซ่ื�อพลังงานไฟฟ้าต่ามแผนพลังงานหุ้มุนเวียนใหุ้ม�และแผนอนุรักษ์พลังงาน 18,176 เมกะวัต่ต์่

3. การอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าต่ามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ประกอบไปด้วยภาคบังคับ ภาคสนับสนุน  
และภาคส�งเสริม รวม 4,000 เมกะวัต่ต์่

นอกจากนี� แผน PDP 2018 REV.1 ยังมุ�งเน้นส�งเสริมใหุ้้มีการใชำ้พลังงานทดแทนในกลุ�มของโซ่ลาร์ร้ฟท็อป 
ภาคประชำาชำนมากขึ�น และด้วยต้่นทุนในการติ่ดตั่�งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์บนหุ้ลังคาและบนพื�นมีม้ลค�าที�
ลดลงจนมีราคาต้่นทุนการผลิต่ไฟฟ้าต่�อหุ้น�วยเมื�อเปรียบเทียบกับการซื่�อไฟฟ้าจาก กฟภ. และ กฟน. ได้โดย
ประมาณรอ้ยละ 12 – 30 จึงส�งผลใหุ้เ้กิดอุปสงค์ของการติ่ดตั่�งระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ยแ์บบบนหุ้ลังคามจีำานวน
เพิ�มขึ�นตั่�งแต่�ป ี2560 เป็นต้่นมา โดยเฉพาะจากภาคเอกชำนที�มคีวามประสงค์จะปรับปรุงโครงสร้างการใช้ำพลังงาน
ของธุุรกิจโดยมุ�งใหุ้้บริษัทนำาเสนอการใหุ้้บริการในหุ้ลายร้ปแบบเชำ�น

1. กำาหุ้นดใหุ้้บริษัทเป็นผ้้ลงทุนติ่ดตั่�งและทำาหุ้น้าที�เป็นผ้้จำาหุ้น�ายไฟฟ้าที�ผลิต่ได้จากการติ่ดตั่�งระบบโซ่ล�าร์ 
บนหุ้ลังคาของล้กค้า โดยกำาหุ้นดอัต่ราส�วนลดในการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าและระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการ
เพื�อเป้าประสงค์ปลายทางจากโอนสินทรัพย์ดังกล�าวใหุ้้กับล้กค้าเมื�อสิ�นสุดโครงการ

2. กำาหุ้นดใหุ้้บริษัทเป็นผ้้ใหุ้้บริการรับเหุ้มาติ่ดตั่�งระบบผลิต่ไฟฟ้าจากแผงโซ่ล�าประเภทติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา  
โดยล้กค้าเป็นผ้้ออกเงินลงทุนในส�วนนี�เองทั�งหุ้มด

ด้วยบริษัทมุ�งมั�นที�จะเป็นผ้้นำาด้านพลังงานสะอาด  จึงขยายธุุรกิจไปในต่ลาดการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิต่ยที์�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา (Private PPA) โดยในปี 2564 บริษัทได้มกีารเซ็่นต์่สญัญาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิต่ย์แบบติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคากับภาคเอกชำนไปแล้วหุ้ลายโครงการ ซึ่�งได้ดำาเนินการก�อสร้างแล้วเสร็จและ 
อย้�ระหุ้ว�างก�อสร้าง รวมจำานวน 82,141.88 กิโลวัต่ต์่ และในปี 2565 บริษัทตั่�งเป้าหุ้มายจะมีการลงทุนก�อสร้าง 
โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์เพื�อขายใหุ้้ภาคเอกชำนเพิ�มมากขึ�น โดยทางบริษัทคาดหุ้วังใหุ้้เพิ�มขึ�นปีละ 100 
เมกะวัต่ต์่ ในส�วนของโครงการ Built to suit ได้ทำาโครงการร�วมกับเทสโก้โลตั่ส ปัจจุบันดำาเนินการเสร็จสิ�นไป
ทั�งหุ้มด 4 โครงการ คาดว�าในอนาคต่ข้างหุ้น้าจะมีล้กค้ารายอื�นเข้ามาใหุ้้ความสนใจเพิ�มขึ�นอีกด้วย

สำาหุ้รับธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายไฟฟ้าจากพลังงานลมในปัจจุบัน บริษัทได้ดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวมกำาลังการผลิต่ 170 เมกะวัต่ต์่ และอย้�ในแผนอีกประมาณ 90 เมกะวัต่ต์่ 
นอกจากนี�ยังมีแผนการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศซ่ึ�งมีศักยภาพเรื�องลมที�ดี เชำ�น
ประเทศเวียดนาม โดยกำาลังอย้�ในระหุ้ว�างการก�อสรา้ง สามารถืนำากำาลังการผลิต่มาสนบัสนนุธุุรกิจของทางบริษัท
ได้เป็นอย�างมาก 

บรษัิทมีเป้าหุ้มายที�จะขยายธุุรกิจการลงทนุโรงไฟฟา้พลังงานทดแทนประเภทอื�น ๆ  นอกเหุ้นอืจากการผลิต่ไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทิต่ย์และพลังงานลม และด้วยศักยภาพของชำีวมวลในประเทศไทยที�มีศักยภาพเพียงพอใน
การผลิต่ไฟฟ้าจากชีำวมวล กอรปกับแผน PDP 2018 REV.1 ของรัฐบาลที�มีความต้่องการพลังงานไฟฟ้าจาก 
กลุ�มชำวีมวลถึืง 3,376 เมกะวัต่ต์่ ซ่ึ�งถืือว�าเป็นอันดับที� 2 รองลงมาจากพลังงานจากแสงอาทิต่ย ์ดังนั�นบรษัิทจึงเล็งเหุ้น็
ถึืงชำ�องทางในการขยายธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ที�คาดว�าจะมีการเติ่บโต่ส้งขึ�น ปัจจุบันการรับซื่�อ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีำวมวลได้ปรับเปลี�ยนร้ปแบบจากเดิมที�อย้�ในร้ปแบบของค�าไฟฟ้าส�วนเพิ�ม หุ้รือ 
Adder ที� 30 สต่างค์ต่�อหุ้น�วย เป็นร้ปแบบของ Fit-in-Tariff และจะต้่องมีการประม้ลราคาส�วนลดค�าไฟฟ้า โดย 
ผ้ที้�เสนอราคาส�วนลดที�ถืก้ที�สดุจะได้รบัการพจิารณาเปน็ผ้ช้ำนะการประมล้ โดยที�ผ�านมาการประมล้ราคาส�วนลด
ค�าไฟฟ้ามีการแข�งขันส้ง มีผ้้เสนอราคาส�วนลดเกินกว�าร้อยละ 80 ส�งผลใหุ้้ราคารับซื่�อไฟฟ้าแบบ FiT รวมแล้ว 
ต่ำากว�า 3 บาทต่�อหุ้น�วย ทำาใหุ้ร้ะยะเวลาการคืนทุนของโรงไฟฟา้ชีำวมวลเพิ�มขึ�น แต่�อย�างไรก็ต่ามการบริหุ้ารจัดการ
โรงไฟฟา้ชำวีมวล ยงัมคีวามท้าทายเรื�องความเพยีงพอของวัต่ถืดิุบที�ปอ้นเข้าส้�โรงไฟฟา้ การแข�งขันเรื�องของราคา
และปรมิาณรับซ่ื�อในบางพื�นที� และการขนส�งจากแหุ้ล�งวัต่ถืดิุบไปยังโรงไฟฟ้าชีำวมวล ดังนั�นบริษัทจึงต้่องใช้ำระยะ
เวลาในการศึกษาและวิจัยหุ้าพืชำพลังงานที�เหุ้มาะสม เพื�อสร้างพื�นที�เพาะปลก้ขึ�นมาเองและลดความเสี�ยงจากการ
พึ�งพาวัต่ถืุดิบจากแหุ้ล�งอื�น เพื�อสร้างความคุ้มค�าและความได้เปรียบในการแข�งขัน

นอกจากนี�บริษัทยังมีนโยบายที�ชำัดเจนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในต่�างประเทศ เพื�อใหุ้้ได้มาซ่ึ�งสัญญา 
ซ่ื�อขายไฟฟ้าเพิ�มขึ�น โดยคำานงึถึืงผลต่อบแทนในการลงทนุและความมั�นคงของรายได้ในระยะยาว เชำ�น การลงทนุ
ในพลังงานไฟฟา้แสงอาทิต่ยใ์นประเทศญี�ปุ�น มาเลเซ่ยี และเวียดนาม และบรษัิทมีความเชำื�อมั�นว�าการลงทนุด้าน
พลังงานทดแทนในต่�างประเทศ จะเพิ�มขึ�นอย�างมีนัยสำาคัญ ภายใน 3 ปีข้างหุ้น้า เพื�อใหุ้้บรรลุเป้าหุ้มายการเป็น
เจ้าของโรงไฟฟ้าในต่�างประเทศไม�น้อยกว�า 400-500 เมกะวัต่ต์่ภายใน 3 ป ีทั�งนี�บริษัทตั่�งเปา้หุ้มายจะมีกำาลังการ
ผลิต่ไฟฟ้าเพิ�มเป็น 1,000 เมกะวัต่ต์่ภายในปี 2566
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ภาพรวมระบบไฟฟ้าของประเทศญี่่�ป่�น
ในเดืือนตุุลาคม พ.ศ. 2563 รััฐบาลญี่่�ปุุ่�นได้ืปุ่รัะกาศท่ี่�จะลดืการัปุ่ล่อยก๊าซเรัือนกรัะจกเพื�อบรัรัลุเปุ่้าความเปุ่็น 
กลางที่างคารั์บอน (Carbon Neutral) อยา่งไรัก็ตุามตุามข้้อมูล ณ ปุ่ี พ.ศ. 2562 ญี่่�ปุุ่�นยังคงพ่�งพาพลังงานจาก
ฟอสซลิเปุ่น็หลัก หรัอืกว่าร้ัอยละ 88 ข้องพลังงานเชื้ื�อเพลิงหลักตุามท่ี่�แสดืงในแผนภาพท่ี่� 1 ดัืงนั�นการัท่ี่�จะสามารัถ
บรัรัลุเปุ้่าหมายดัืงกล่าว รัฐับาลได้ืกำาหนดืแผนด้ืานพลังงานท่ี่�มเ่ปุ้่าหมายท่ี่�จะเพิ�มสดัืสว่นการัผลิตุไฟฟ้าจากพลังงาน
ที่ดืแที่นใหส้ดัืสว่นถ่งรัอ้ยละ 22-24 หรัอืคิดืเปุ่น็รัอ้ยละ 13-14 ข้องพลังงานเชื้ื�อเพลิงหลัก ภายในปุ่พี.ศ.2573 ตุาม
ท่ี่�แสดืงในแผนภาพท่ี่� 2 โดืยจะม่กำาลังการัผลิตุหลักจากพลังงานแสงอาทิี่ตุย์หรัือมากกว่า 60 กิกะวัตุต์ุ ซ่�งจะ 
เพิ�มข้่�นมากกว่ารั้อยละ 20 ข้องข้้อมูล ณ ปุ่ี พ.ศ. 2562 ท่ี่�กำาลังการัผลิตุ 50 กิกะวัตุต์ุ ตุามท่ี่�แสดืงในแผนภาพท่ี่� 3

แผนภาพท่� 1 อัตราส่่วนการใช้้พลัังงานเช้้�อเพลัิงหลัักจนถึึงปี พ.ศ. 2562

ท่ี่�มา: รัายงานสถานะพลังงานในและนอกปุ่รัะเที่ศ กันยายน

พลังงานแสงอาทิี่ตุย์ท่ี่�ไมใ่ชื้แ่บบท่ี่�อยูอ่าศัย
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แผนภาพท่� 2 แผนการเพิ�มขึ�นของการใช้้พลัังงานทดแทนในการผลัิตไฟฟ้าแลัะส่ัดส่่วนต่อพลัังงาน 
เช้้�อเพลัิงหลัักภายในปี พ.ศ. 2573

กราฟ 1 ปรมิาณกำาลัังการผลิัตที่่�จำำาหน่่ายไฟแล้ัวจำำาแน่กตามเวลัา

กราฟ 2 สถาน่ะโรงไฟฟ้าจำำาแน่กตามกำาลััง

ท่ี่�มา: สมุดืปุ่กข้าวพลังงาน 2562

ท่ี่�มา: International Energy Agency (IEA)
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ภ�พริวมธุุริกัิจิผิลิตและจิำ�หน่�ยไฟฟ้�จิ�กัพลังง�นทดแทนในปริะเทศญี่ปุ�น
การดำาเนินธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้าในประเทศญี�ปุ�นโดยเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ยจ์ะมีความท้าทายมากยิ�งขึ�น
เนื�องจาก 2 ปัจจัยหุ้ลัก คือ 

1. การปรับเปลี�ยนราคารับซ่ื�อจากระบบ FiT เป็นระบบประม้ลราคา กล�าวคือ รัฐบาลญี�ปุ�นได้ปรับลดราคา FiT 
ลงอย�างต่�อเนื�องจากราคาที�สง้ถึืง 40 เยน/กิโลวัต่ต์่ชัำ�วโมงในปีงบประมาณ 2555 จนกระทั�งปงีบประมาณ 2560 
รฐับาลได้เปลี�ยนแปลงวิธุกีารกำาหุ้นดราคารับซ่ื�อจากที�รฐับาลเป็นผ้้กำาหุ้นด เป็นการประมล้ราคาโดยผ้้ประกอบ
การโครงการที�มขีนาดใหุ้ญ�กว�า 250 กิโลวัต่ต์่ เพื�อใหุ้ร้าคาซ่ื�อลดลงสอดคล้องกับต้่นทุนการผลิต่ไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิต่ย์ที�ลดลง รายงานผลราคาประม้ลรับซ่ื�อเฉลี�ย ต่ามข้อม้ลผลการประม้ลครั�งล�าสุด (ครั�งที� 10) ในปี 
พ.ศ. 2564 เพดานราคาได้ถื้กกำาหุ้นดไว้ที� 10.5 เยน/กิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง โดยมีราคาเสนอขายเฉลี�ยของผ้้ชำนะการ
ประมล้อย้�ที� 10.31 เยน/กิโลวัต่ต์่ชัำ�วโมง ซ่ึ�งเหุ้น็ได้ว�าราคาประมล้มแีนวโนม้ลดลงอย�างต่�อเนื�องจากการประมล้
ครั�งที� 1 ในปี พ.ศ. 2560 ที�อย้�ในชำ�วงราคา 17.2-20 เยน/กิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง ด้วยข้อจำากัดหุ้ลาย ๆ ประการ เชำ�น 
การแข�งขันทางราคาที�มากขึ�นและสภาพภ้มิประเทศที�ยากลำาบากต่�อการพัฒนาโครงการซึ่�งจำาเป็นต้่องใช้ำ 
เงินลงทุนส้ง บริษัทเล็งเหุ้็นว�านโยบายการประม้ลราคารับซ่ื�อจะส�งผลกระทบต่�อการหุ้าโครงการใหุ้ม�เพื�อเข้า
ลงทุนเนื�องจากผลต่อบแทนจากการลงทุนไม�เป็นไปต่ามนโยบายการลงทุนของบริษัท

2. มาต่รการกระตุ่้นโครงการที�ยงัอย้�ระหุ้ว�างการพฒันาโดยเฉพาะโครงการที�ได้รบัใบอนญุาต่ก�อนปงีบประมาณ 
2558 ทำาใหุ้้บริษัททำาการขายโครงการที�อย้�ระหุ้ว�างพัฒนาและก�อสร้างจำานวน 2 โครงการ เพื�อลดความเสี�ยง
จากความล�าชำา้ในขั�นต่อนการพฒันาโครงการและการก�อสรา้ง อันอาจเปน็เหุ้ต่ใุหุ้ร้ะยะเวลาในการขายไฟฟา้
ลดลงจากเดิมที�ได้ประมาณการไว้

อย�างไรก็ต่าม รัฐบาลญี�ปุ�นยังคงมีนโยบายการสนับสนุนการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะโครงการ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ขนาดใหุ้ญ�และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที�มีร�างกฎหุ้มายเพื�อแก้ไขพระราชำบัญญัติ่
การประกอบกิจการไฟฟ้า (Electricity Business Act) และกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้องเพื�อริเริ�มการใช้ำระบบ  
Feed-In-Premium (FIP) ที�นอกจากผ้ป้ระกอบการจะได้รบัรายได้จากการขายไฟฟา้แล้วยงัจะได้รบัเงินสนบัสนนุ
เพิ�มเติ่มต่ลอดระยะเวลา FIP อีกด้วย ทั�งนี�ยงัจะต้่องมกีารพจิารณาโดยคำานงึถึืงสถืานการณต์่ลาดและปจัจัยอื�น ๆ  
ร�วมด้วยเพื�อกำาหุ้นดกฎเกณฑ์์ต่�าง ๆ  รวมถึืงมาต่รฐานการคำานวณราคาอ้างอิงของระบบต่�อไป โดยการร�างกฎหุ้มาย
ดังกล�าวเมื�อผ�านมติ่เหุ้็นชำอบแล้วจะมีผลบังคับใชำ้ตั่�งแต่�วันที� 1 เมษายน พ.ศ.2565 

ด้วยเหุ้ตุ่นี� บริษัทยังคงมองหุ้าโอกาสในการลงทุนในประเทศญี�ปุ�น เนื�องจากบริษัทมีความเชำี�ยวชำาญในสภาพ
แวดล้อมการประกอบธุุรกิจ โดยบริษัทได้เริ�มพิจารณาทางเลือกในการลงทุนในพลังงานทดแทนด้านอื�น ๆ โดย
พิจารณาจากนโยบายรัฐบาลเป็นหุ้ลักพร้อมกับการพิจารณาการลงทุนในประเทศอื�นด้วย

ภ�พริวมริะบบไฟฟ้�ขอ็งปริะเทศม�เลเซึ่ีย
เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซ่ียในตั่�งแต่�ชำ�วงปี 2563 ที�ต้่องเผชำิญกับความไม�แน�นอนของสถืานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 ทำาใหุ้้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศเป็นอย�างมาก โดยนักวิเคราะห์ุ้มองว�าผลกระทบดังกล�าว
มีโอกาสทำาใหุ้้ปริมาณการใช้ำไฟฟ้าน้อยลงกว�าที�คาดการณ์ในอดีต่ และทำาใหุ้้ GDP ในชำ�วงระยะเวลาสั�น ๆ ใน
สถืานการณป์จัจุบนัมกีารเติ่บโต่อย้�ในระดับกลาง เมื�อเปรยีบเทียบกับ GDP ระดับโลก แต่�อย�างไรก็ต่ามหุ้ากเปรยีบ
ความต้่องการใชำ้ไฟฟ้าตั่�งแต่�ปี 2558 จนถึืง 2563 ประเทศมาเลเซ่ียมีการใชำ้ไฟฟ้าเพิ�มขึ�นจาก 16,822 เมกะวัต่ต์่ 
ไปเป็น 18,808 เมกะวัต่ต์่ ซ่ึ�งเติ่บโต่ถึืงร้อยละ 2.3 ต่�อปี โดยในเดือนพฤศจิกายนปี 2564 ประเทศมาเลเซ่ียมีการ
ใชำ้ไฟฟ้าถึืง 13,968 กิกะวัต่ต์่ต่�อชำั�วโมง ดังแสดงในภาพด้านล�าง
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จากเศรษฐกิจที�ค�อย ๆ  เติ่บโต่ขึ�น ถึืงแมจ้ะมกีารชำะลอตั่วจากสถืานการณโ์รคระบาด COVID-19 รฐับาลจึงมแีผนการ
พัฒนาการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในระยะยาว เพื�อใหุ้้มีแหุ้ล�งผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นสัดส�วน
ร้อยละ 31 ภายในปี 2568 ซ่ึ�งในการที�จะทำาใหุ้้ประเทศมาเลเซ่ียมีสัดส�วนการใชำ้พลังงานทดแทนถึืงร้อยละ 31 
จำาเปน็จะต้่องมีกำาลังผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนถึืง 1,178 เมกะวัต่ต์่ โดยประกอบไปด้วยพลังงานแสงอาทิต่ย์ 
1,098 เมกะวัต่ต์่ และพลังงานทดแทนอื�น ๆ  80 เมกะวัต่ต์่ ดังแสดงในภาพด้านล�าง นอกจากนี�ในระยะยาวภายใน
ปี 2578 ประเทศมาเลเซ่ียตั่�งเป้าหุ้มายระยะยาวที�จะเพิ�มแหุ้ล�งผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นสัดส�วน 
ร้อยละ 40 ซ่ึ�งเป็นปริมาณเพิ�มเติ่มถึืง 2,414 เมกะวัต่ต์่ โดยคาดการณ์ว�าแหุ้ล�งผลิต่ไฟฟ้าภายในปี 2578 จะเป็น
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ถึืงร้อยละ 30 ของความต้่องการไฟฟ้าส้งสุด

ภ�พริวมธุุริกัิจิผิลิตและจิำ�หน่�ยไฟฟ้�จิ�กัพลังง�นทดแทนในปริะเทศม�เลเชีย
นับแต่�ปี 2560 ประเทศมาเลเซ่ียมีนโยบายส�งเสริมการใชำ้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย�างยิ�งประเภทโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิต่ย ์เนื�องด้วยรัฐบาลมาเลเซี่ยเล็งเห็ุ้นศกัยภาพพื�นที�ของประเทศ ประกอบกับต้่นทนุการก�อสรา้ง
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยที์�ลดลงมาก ทำาใหุ้ต้้่นทนุการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิต่ยต์่�อหุ้น�วยลดลง
ในระดับแข�งขันได้เมื�อเปรียบเทียบกับการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานประเภทอื�น ส�งผลใหุ้้รฐับาลมาเลเซี่ยมุ�งส�งเสริม
การผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์มากขึ�น ทั�งการเพิ�มขนาดของโรงไฟฟ้า และจำานวนผ้้ที�ได้รับอนุญาต่ยื�น
ขอสญัญาซ่ื�อขายไฟฟา้ โดยรฐับาลมาเลเซ่ยีตั่�งเป้าหุ้มายที�จะลดการปล�อยก๊าซ่คารบ์อนไดออกไซ่ต์่ในใหุ้หุ้้มดสิ�น
ภายในปี 2593 โดยมีแผนเป้าหุ้มายในการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใหุ้้ได้ถึืง 8.3 กิกะวัต่ต์่ ภายในปี 2573 
จากปัจจุบันที�มีการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย้�แล้ว 3.4 กิกะวัต่ต์่ ณ เดือนมิถืุนายน 2564 (ที�มา: 
BloombergNEF) ดังกราฟด้านล�าง
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ที�มา: Report on Peninsular Malaysia Generation Development Plan 2020 (2021 – 2039)

ประเทศมาเลเซ่ียเป็นประเทศที�รัฐบาลใหุ้้การสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิต่ย์เป็น
อย�างมาก รัฐบาลมาเลเซี่ยเปิดโอกาสใหุ้้ภาคเอกชำนเข้าร�วมเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์
ขนาดใหุ้ญ� (Large Scale Solar หุ้รือ LSS) โดยการเข้าร�วมประม้ลต่ามเงื�อนไขที�หุ้น�วยงานภาครัฐกำาหุ้นด ซ่ึ�งใน
ปัจจุบันประกอบด้วยโครงการ LSS1 LSS2 และ LSS3 สำาหุ้รับโครงการ LSS1 มี 19 บริษัทที�ชำนะการประม้ลรวม
เป็น 451 เมกะวัต่ต์่ในเดือนธุันวาคม 2559 และ LSS2 มีจำานวนเมกะวัต่ต์่รวม 562 เมกะวัต่ต์่ในเดือนธุันวาคม 
2560 ส�วนโครงการ LSS3 นั�นทางรัฐบาลมาเลเซี่ยเปิดใหุ้้ร�วมประม้ลกว�า 500 เมกะวัต่ต์่ในชำ�วงธุันวาคม 2562 
โดยราคาค�าไฟต่ำาสดุต่�อหุ้น�วยที�รฐับาลประกาศสำาหุ้รบัภาคเอกชำนที�ชำนะการประมล้คือ 0.178 มาเลเซ่ยีรงิกิต่ต่�อ
กิโลวัต่ต์่ชำั�วโมง  

ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนด้านอื�น ๆ รัฐบาลได้สนับสนุนการผลิต่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์บนหุ้ลังคา 
รวมทั�งโรงไฟฟ้าพลังงานนำาขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชำวีภาพ และโรงไฟฟ้าชำวีมวล โดยมีการใหุ้้สทิธุปิระโยชำน์ทางด้าน
ภาษีกับผ้้ประกอบการในด้านพลังงานทดแทนดังกล�าว ซ่ึ�งรัฐบาลมาเลเซี่ยตั่�งเป้าหุ้มายปริมาณไฟฟ้าที�ผลิต่จาก
พลังงานทดแทนเป็นสัดส�วนร้อยละ 20 ของพลังงานที�นำามาผลิต่ไฟฟ้าทั�งหุ้มดภายในปี 2568

ที�มา: Tenaga Nasional Berhad Analyst Briefing Presentation – ไต่รมาส 2 2021, BloombergNEF

บรษัิทได้ร�วมกับพนัธุมติ่รซ่ึ�งเปน็นกัลงทนุในประเทศร�วมกันพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย ์Large 
Scale Solar PV (LSSPV) ขนาด 29.99 เมกะวัต่ต์่ ในประเทศมาเลเซ่ีย ซ่ึ�งปัจจุบันโครงการดังกล�าวก�อสร้างแล้ว
เสร็จและดำาเนินการจ�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์แล้ว ตั่�งแต่�วันที� 31 ธุันวาคม 2563

ที�มา : www.bot.or.th, www.eppo.go.th, www.egat.com, http://www.drborworn.com/
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ภ�พริวมริะบบไฟฟ้�ขอ็งปริะเทศเวียดน�ม
ประเทศเวียดนามมีอัต่ราการขยายตั่วทางเศรษฐกิจอย�างต่�อเนื�อง โดยผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ (GDP) ตั่�งแต่�
ปี 2558-2562 เฉลี�ยร้อยละ 6.9 และถึืงแม้ภายในปี 2564 จะได้รับผลกระทบอย�างหุ้นักจากการระบาดของไวรัส 
COVID-19 ประเทศเวียดนามยังมีอัต่ราการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.58 และคาดว�าในปี 2565 อัต่ราการ
เติ่บโต่ทางเศรษฐกิจจะเพิ�มขึ�นถึืงกว�าร้อยละ 6.6 (ที�มา: IMF) 

ในขณะที�ปริมาณความต้่องการการใชำพ้ลังงานของประเทศเวียดนาม ณ สิ�นป ี2562 อย้�ที� 240.1 พนัล้าน กิโลวัต่ต์่
ชำั�วโมง เพิ�มขึ�น 9.1% จากปี 2561 ในขณะที�ค�าพลังงานส้งสุด (maximum load) อย้�ที� 38,249 เมกะวัต่ต์่ (วันที� 
21 มิถืุนายน 2562) ในขณะที�ในปี 2563 กำาลังการผลิต่ติ่ดตั่�งรวมทั�งประเทศเท�ากับ 69,297 เมกะวัต่ต์่ หุ้รือเพิ�ม
ขึ�นร้อยละ 25.75 เมื�อเทียบกับปี 2562 โดยเป็นสัดส�วนการใชำ้พลังงานจากแสงอาทิต่ย์อย้�ที� 8,871 เมกะวัต่ต์่  
(คิดเป็นสัดส�วนร้อยละ 12.80) และพลังงานลม 518 เมกะวัต่ต์่ (คิดเป็นร้อยละ 0.75)

ต�ริ�งกัำ�ลังกั�ริผิลิตติดตั�งแบ่งแยกัต�มปริะเภท

Installed capacity by fuel types

Power source
2019 2020

MW (%) MW (%)

Hydropower 20,283 36.81 20,774 29.98

Coal fired 19,744 35.83 21,554 31.10

Gas fired + oil fired 8,857 16.07 8,858 12.78

Wind 369 0.67 518 0.75

Solar 4,669 8.47 8,871 12.80

Rooftop solar 320 0.58 7,785 11.23

Biomass 293 0.53 365 0.53

Imported 572 1.04 572 0.83

Total 55,107 100.00 69,297 100.00

ที�มา: 2021 Annual Report, Vietnam Electricity (EVN)

รฐับาลเวียดนามมีนโยบายในการผลักดันพลังงานทดแทนทั�งจากพลังงานแสงอาทิต่ย ์พลังงานลม และอื�น ๆ  อย�าง
ต่�อเนื�อง โดยนโยบายการรับซ่ื�อไฟจากภาคเอกชำนที�ได้รับอนุญาต่เป็นระบบ Feed In Tariff (FiT) โดยค�าไฟแบ�ง
ต่ามประเภทและวันที�เริ�มจ�ายไฟดังนี� 

ปีระเภทโรงไฟฟ้าแสำงอาทิตย์
(หน่วย: US cent/ กิัโลัวัตต์ชั่วโมูง) 

จ่ัายไฟก่ัอน  
30 มูิถนุายน 2562

จ่ัายไฟก่ัอน  
31 ธัีนวาคมู 2563

โซ่ล�าร์ฟาร์ม 9.35 7.09

โซ่ล�าร์ร้ฟ - 8.38

โฟลทติ่�ง โซ่ล�าร์ - 7.69

ปีระเภทโรงไฟฟ้าพลัังงานลัมู
(หน่วย: US cent/ กิัโลัวัตต์ชั่วโมูง)

จ่ัายไฟก่ัอน  
31 ตลุัาคมู 2564

จ่ัายไฟระหว่างวันที ่ 
1 พฤศจิักัายน 2564 ถ่ง 

31 ธัีนวาคมู 2566

โรงไฟฟ้าพลังงานลมบนชำายฝ่ั� ง 8.5 ยังไม�ประกาศ

โรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชำายฝ่ั� ง 9.8 ยังไม�ประกาศ

โดยนโยบายจากทางรัฐบาลหุ้ลังจากสิ�นสุดระบบ FiT รอบนี�ยังไม�ชำัดเจนว�ารัฐบาลยังจะคงระบบ FiT ไว้หุ้รือว�าจะ
เปลี�ยนเป็นร้ปแบบการประม้ลราคาซ่ื�อขายไฟ (Bidding)

ภ�พริวมธุุริกัิจิผิลิตและจิำ�หน่�ยไฟฟ้�จิ�กัพลังง�นทดแทนในปริะเทศเวียดน�ม
บริษัทใหุ้้ความสนใจธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศเวียดนามโดยเน้นไปที� พลังงานแสงอาทิต่ย์
และพลังงานลม ซ่ึ�งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที�บริษัทมีความเชำี�ยวชำาญในการพัฒนาและก�อสร้าง ในปัจจุบนั
นี�รฐับาลเวียดนามประเมนิว�าอัต่ราการใชำพ้ลังงานในประเทศจะเพิ�มขึ�นเปน็ 234.6 เทราวัต่ต์่ในป ี2020 และ เพิ�ม
ขึ�นเปน็ 506 เทราวัต่ต์่ ภายในปี 2030 โดยมีการวางแผนจะมีกำาลังการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิต่ยจ์ำานวน 
17,240 เมกะวัต่ต์่ในปี 2025 และ 18,640 เมกะวัต่ต์่ ในปี 2030 พลังงานลมจำานวน 11,320 เมกะวัต่ต์่ในปี 2025 
และ 18,010 เมกะวัต่ต์่ในปี 2030

กัารแข่งขัน

ภาวการณแ์ข�งขนัของธุุรกิจผลิต่ไฟฟา้มแีนวโนม้รุนแรงขึ�น จากการลงทนุต่�อเนื�องของบรษัิทผ้ผ้ลิต่ไฟฟา้รายใหุ้ญ� 
เนื�องจากแผน PDP ล�าสุด กำาหุ้นดใหุ้้ต้่องมีโรงไฟฟ้าหุ้ลักในภาคที�มีความพร้อมด้านสายส�งไฟฟ้า และเปิดโอกาส
รบัซ่ื�อไฟฟา้จากภาคเอกชำนโดยเฉพาะเชำื�อเพลิงจากพลังงานหุ้มุนเวียน ส�งผลใหุ้ผ้้ป้ระกอบการรายใหุ้ญ� (กลุ�ม IPP/
SPP) ที�มศีกัยภาพด้านการเงินและเทคโนโลยมีแีนวโนม้ขยายกำาลังการผลิต่และลงทนุโรงไฟฟา้ใหุ้ม� จากพลังงาน
หุ้มนุเวียน ขณะที�กลุ�มผ้ป้ระกอบการรับเหุ้มาก�อสรา้งงานวิศวกรรม/จัดหุ้าออกแบบและก�อสรา้ง ซึ่�งมคีวามชำำานาญ
งานด้านติ่ดตั่�งระบบไฟฟา้ และ กลุ�มผ้ผ้ลิต่อุปกรณ/์เทคโนโลยโีซ่ล�ารเ์ซ่ลล์ ต่�างมแีผนเขา้มาลงทนุผลิต่ไฟฟา้จาก
พลังงานหุ้มุนเวียนเชำ�นกัน ทำาใหุ้้การแข�งขันมีแนวโน้มส้งขึ�น ทั�งนี�อนาคต่ของธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้ายังมีความท้าทาย
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จากการใช้ำนวัต่กรรม/เทคโนโลยีการผลิต่เพื�อพัฒนาโรงไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียนชำนิดต่�าง ๆ  อาทิ แสงอาทิต่ย์ 
ลม และ Hybrid ทั�งด้านประสิทธุิภาพการผลิต่ การเป็นมิต่รต่�อสิ�งแวดล้อม และด้านต้่นทุน

นอกจากนี� นโยบายที�เปิดกว้างใหุ้้ภาคเอกชำนผลิต่ไฟฟ้าได้มากขึ�น ในร้ปแบบสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้าระหุ้ว�างเอกชำน
กับเอกชำน (Private Power Purchase Agreement) ทำาใหุ้ผ้้บ้รโิภคสามารถืผลิต่และขายไฟฟา้เอง โดยเฉพาะการ
ผลิต่ไฟฟ้าจากแสงอาทิต่ย์ ซ่ึ�งต้่นทุนการผลิต่ในปัจจุบันลดลงอย�างมาก จึงคาดว�าจะจ้งใจใหุ้้ผ้้บริโภคหุ้ันมาผลิต่
ไฟฟ้าใชำ้เองมากขึ�น 

อย�างไรก็ต่ามด้วยบริษัทเป็นผ้้ผลิต่และจำาหุ้น�ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ต่ลอดจนเป็นผ้้ใหุ้้บริการด้านการติ่ดตั่�ง
และการบำารุงรักษาแบบครบวงจรและมีประสิทธุิภาพด้านต้่นทุนรวมถึืงคุณภาพ จึงส�งผลใหุ้้บริษัทยังมีความ
สามารถืส้งและได้เปรียบในการแข�งขันกับค้�แข�งในต่ลาดเดียวกัน

2. กลุ่มธุุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey แบบครบวงจร
ลักัษัณ์ะกั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจิ
1. ก่ัอสำรา้งโรงไฟฟ้าพลัังงานทด้แทน (Renewable Energy Power Plant Construction)

จากนโยบายส�งเสริมการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของหุ้น�วยงานภาครัฐ ประกอบกับประสบการณ์ใน
ธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการเป็นผ้้จำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์ที�ใชำ้ในโรงไฟฟ้าและใหุ้้บริการด้าน
วิศวกรรม ทำาใหุ้บ้รษัิทสามารถืต่�อยอดส้�การทำาธุุรกิจก�อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอย�างครบวงจร โดยใหุ้้
บรกิารเป็นที�ปรกึษาด้านวิศวกรรม การออกแบบ และการก�อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซ่ึ�งปจัจุบนั บรษัิท
ได้ดำาเนินธุุรกิจก�อสร้างโรงไฟฟ้าใหุ้้แก�บริษัทร�วม บริษัทย�อย และบริษัทอื�น ๆ รวมทั�งที�ดำาเนินการเสร็จสิ�น
สมบ้รณ์แล้วและอย้�ระหุ้ว�างก�อสร้าง รวมจำานวนกว�า 372.06 เมกะวัต่ต์่ ทั�งนี� การผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในประเทศไทยนั�นยังอย้�ในชำ�วงเริ�มต้่น จึงมีแนวโน้มเติ่บโต่ต่�อเนื�องและเป็นโอกาสในการขยายธุุรกิจ
ของบริษัท

2. ก่ัอสำรา้งโรงไฟฟ้าพลัังงานทด้แทน ก่ัอสำรา้งสำถานไีฟฟ้า ระบบสำายสำง่ ระบบไฟฟ้าลังดิ้น (Construction 
of Renewable Energy Power Plant, Substation, Transmission System and Underground System)

บริษัทดำาเนินธุุรกิจรับเหุ้มาก�อสร้างระบบไฟฟ้าผ�านบริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (“GPD”) 
และ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำากัด (“FEC”) ซ่ึ�งเป็นบริษัทย�อยซ่ึ�งบริษัทถืือหุุ้้นในในสัดส�วน
ร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ต่ามลำาดับ โดยการใหุ้้บริการแสดงได้ต่ามกรอบเส้นประต่ามแผนภาพด้าน
ล�างนี� ทั�งนี� GPD ได้ประกอบกิจการรับงานก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา (Solar PV 
Rooftop) เพื�อใชำ้ภายในธุุรกิจของล้กค้า

โคริงสริ้�งริะบบส�ยส่งและริะบบจิำ�หน่�ยไฟฟ้�

ในปี 2564 GPD ได้ก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ติ่ดตั่�งบนหุ้ลังคา (Solar PV Rooftop) ใหุ้้กับล้กค้า
ในภาครัฐวิสาหุ้กิจจำานวน 2 โครงการ และ ภาคเอกชำนเป็นจำานวนทั�งสิ�น 95 โครงการ และ FEC ได้ก�อสร้าง
สายส�ง (Transmission Line) สถืานีไฟฟ้า (Sub-Station) รวมทั�งงานระบบไฟฟ้าใต้่ดิน ใหุ้้กับการไฟฟ้า 
ส�วนภ้มิภาค การไฟฟ้านครหุ้ลวง และหุ้น�วยงานเอกชำน รวม 34 โครงการ
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3. จััด้หา แลัะใหบ้รกิัาร ติด้ตั�งสำายเคเบลิัใต้นำาตลัอด้จันอุปีกัรณ์์ ที�เกัี�ยวข้องสำายเคเบลิัใต้นำาทกุัชนิด้
สบืเนื�องจากนโยบายของภาครัฐและ กฟภ. มแีผนงานดำาเนินโครงการต่�าง ๆ  ไปส้�ภม้ภิาคเพื�อกระจายความเจริญ 
ใหุ้้มีความเป็นอย้�และมีคุณภาพชำีวิต่ที�ดี โดยการพัฒนาระบบไฟฟ้าบนพื�นที�เกาะที�มีราษฎรอาศัย จำานวน 61 
เกาะ และมีกระแสไฟฟ้าใชำ้แล้วจำานวน 41 เกาะ แบ�งเป็นการติ่ดตั่�งโรงจักรไฟฟ้าดีเซ่ล จำานวน 5 เกาะ การ
เชำื�อมโยงระบบไฟฟา้จากแผ�นดินใหุ้ญ� โดยวิธุปัีกเสาพาดสายจำานวน 13 เกาะ และการเชำื�อมโยงด้วยสายเคเบลิ
ใต้่นำาจำานวน 23 เกาะ จะเห็ุ้นได้ว�าการใหุ้บ้รกิารกระแสไฟฟ้าบางเกาะยงัมปีญัหุ้าเรื�องความไม�เพยีงพอ กฟภ. 
จึงมีความต่ระหุ้นักในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อใหุ้้พื�นที�ทั�วประเทศมีระบบไฟฟ้าใชำ้อย�างเพียงพอ ในการนี�
โครงการก�อสร้างสายเคเบิลใต้่นำา จึงเป็นโครงการหุ้นึ�งที�ได้รับการส�งเสริมใหุ้้ดำาเนินการเพื�อทดแทนและเพิ�ม
ความสามารถืในการจ�ายไฟฟ้าไปยังเกาะต่�าง ๆ เพื�อเป็นการแก้ไขปัญหุ้าระบบจ�ายไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
ขัดข้องบนเกาะ พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อเพิ�มขีดความสามารถื เพิ�มความมั�นคงในการจ�ายไฟฟ้า และรองรับ
ความต้่องการใชำ้ไฟฟ้าที�เพิ�มขึ�นของเกาะต่�าง ๆ ซ่ึ�งเป็นแหุ้ล�งท�องเที�ยวที�สำาคัญและมีการอัต่ราการขยายตั่ว
ทางเศรษฐกิจค�อนขา้งสง้ ซึ่�งปจัจุบนับริษัทได้ดำาเนินการก�อสรา้งแล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก�โครงการซ่�อมบำารุง
เคเบลิใต้่นำาระบบ 22 เควี เกาะสชีำงั จ.ชำลบุร ีและ โครงการก�อสรา้งสายเคเบลิใต้่นำา 33 เควี ไปยงัเกาะพระทอง 
จ.พังงา

4. รบัออกัแบบ จััด้หา แลัะให้บรกิัารติด้ตั�งระบบไมูโครกัรดิ้ ระบบกัักัเก็ับพลัังงาน แลัะอุปีกัรณ์์ไฟฟ้าอัจัฉรยิะ
เกัี�ยวข้อง
เนื�องด้วยนโยบายของภาครัฐ และแผนพัฒนาโครงข�ายพลังงาน ที�สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ฉบบัที� 11 ที�เน้นสร้างความมั�นคงด้านพลังงาน ควบค้�กับยุทธุศาสต่ร์การเติ่บโต่ของคุณภาพชีำวิต่ที�เป็นมิต่รต่�อ
สิ�งแวดล้อม (Green Growth) บริษัทได้เล็งเห็ุ้นโอกาสต่�อยอดธุุรกิจพลังงานทดแทนในเรื�องของการบริหุ้าร
จัดการพลังงานทดแทนใหุ้เ้หุ้มาะสม จึงได้เข้าร�วมพฒันาและชำนะการประมล้โครงการพฒันาระบบไฟฟา้แบบ
โครงข�ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ของการไฟฟ้าส�วนภมิ้ภาค ที� อ.แม�สะเรียง จ.แม�ฮ�องสอน มล้ค�างาน 
132.90 ล้านบาท ระยะเวลาก�อสร้าง 360 วัน ถืือเป็นโครงการนำาร�องโครงการแรกของประเทศไทยอีกด้วย

ภ�พแสดงผิังริะบบควบคุมไฟฟ้�อ็ัจิฉริิยะโคริงกั�ริพัฒน�ริะบบไฟฟ้�แบบโคริงข่�ยไฟฟ้�ขน�ดเล็กัม�กั  
(Microgrid) อ็.แม่สะเริียง จิ.แม่ฮ่่อ็งสอ็น ขอ็งกั�ริไฟฟ้�ส่วนภ่มิภ�ค

ภ�พแสดงอ็ุปกัริณ์์คุมริะบบไฟฟ้�อ็ัจิฉริิยะ (Microgrid Controller) โคริงกั�ริพัฒน�ริะบบไฟฟ้�แบบโคริงข่�ยไฟฟ้�
ขน�ดเล็กัม�กั (Microgrid) อ็.แม่สะเริียง จิ.แม่ฮ่่อ็งสอ็น ขอ็งกั�ริไฟฟ้�ส่วนภ่มิภ�ค
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ภ�วะอ็ตุส�หกัริริม กั�ริตล�ดและกั�ริแข่งขัน
ธุุริกัิจิกั่อ็สริ้�งโริงไฟฟ้�พลังง�นทดแทน

จากนโยบายของรฐับาลในการส�งเสรมิการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานทดแทน รวมถึืงศกัยภาพของประเทศไทยที�จะ
ผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั�น ทำาใหุ้้มีบริษัททั�งในและต่�างประเทศใหุ้้ความสนใจลงทุนทำาธุุรกิจผลิต่ไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน ซ่ึ�งธุุรกิจก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทจะมีอัต่ราการเติ่บโต่ต่ามขนาดและ
จำานวนของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที�เพิ�มขึ�น และต่ามที�ได้กล�าวมาในข้างต้่นว�า การผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในประเทศไทยนั�นยังสามารถืที�จะเติ่บโต่อีกมากในอนาคต่ และนอกจากนี�ทางบริษัท มีศักยภาพในงาน
รับเหุ้มาก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แบบ EPC (Engineering, Procurement and Construction) แบบ
ครบวงจร และมีแผนพัฒนาธุุรกิจต่�อเนื�องทั�งในประเทศและต่�างประเทศ

โดยปัจจุบัน กลุ�มบริษัทมีปริมาณงานในมือ (backlog) ประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยในปีนี�มีเป้าหุ้มายงานสะสม
เป็น 10,000 ล้านบาท และจะทยอยรับร้้รายได้ปีนี� 2,500 ล้านบาท เพราะโครงการต่�าง ๆ  ของภาครัฐที�เกิดขึ�น ไม�
ว�าจะเป็นการขยายเมือง การนำาสายไฟลงใต้่ดิน

กัารแข่งขัน

ปัจจุบัน บริษัทรับเหุ้มาก�อสร้างหุ้ลายรายทั�งในประเทศและต่�างประเทศเข้ามาร�วมประม้ลแข�งขันในโครงการ
ก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน อย�างไรก็ต่าม เนื�องจาก กลุ�มบริษัทมีประสบการณ์ในการก�อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิต่ย์ เป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย และการมีโรงไฟฟ้าเป็นของต่นเอง กลุ�มบริษัทจึงมีอำานาจ
ในการต่�อรองกับผ้้ผลิต่แผงโซ่ลาร์เซ่ลล์ กังหุ้ันลม แล อุปกรณ์อื�น ๆ  ที�ใชำ้ในโรงไฟฟ้าค�อนข้างส้ง อีกทั�งกลุ�มบริษัท
ยังได้พัฒนาผลิต่ภัณฑ์์และอุปกรณ์ที�ใชำ้ในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในโรงงานของกลุ�มบริษัทเองด้วย กอปรกับ
กลุ�มบรษัิทสามารถืใหุ้้บรกิารด้านการขออนุญาต่ต่�าง ๆ  สำาหุ้รบัการก�อสรา้งโรงไฟฟ้า เชำ�น BOI, รง 4, การประสานงาน

กับหุ้น�วยงานการไฟฟา้และหุ้น�วยงานราชำการที�เกี�ยวข้อง ฯลฯ แก�เจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ทำาใหุ้เ้จ้าของ
โรงไฟฟ้ามคีวามไว้ใจและเลือกใช้ำบรกิารกับบริษัท ซึ่�งปจัจัยดังกล�าวทำาใหุ้้บรษัิทมคีวามได้เปรียบค้�แข�งรายอื�นใน
การก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ในปี 2564 บริษัทได้รับงานก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ติ่ดตั่�ง
บนหุ้ลังคาใหุ้้กับล้กค้าภาคเอกชำนเพิ�มมากขึ�น 

3. กลุ่มธุุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
ลักัษัณ์ะกั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจิ
1. ธุีรกิัจัผลิัต จััด้หา แลัะจัำาหน่ายอุปีกัรณ์์สำำาหรบัระบบไฟฟ้าทั�งในปีระเทศแลัะต่างปีระเทศ

ภ�พแสดงอ็ุปกัริณ์์กัักัเกั็บพลังง�น (Battery Energy 
Storage system) ขน�ด 3 เมกัะวัตต์/2.2 MWh 
โคริงกั�ริพัฒน�ริะบบไฟฟ้�ขน�ดเล็กัม�กั  
(microgrid) ที่ อ็.แม่สะเริียง จิ.แม่ฮ่่อ็งสอ็น  
ขอ็งกั�ริไฟฟ้�ส่วนภ่มิภ�ค

กลุ�มบริษัท โดยบริษัท จี.เค.แอสเซ่็มบลี� จำากัด (GKA) บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำากัด (GKP) และ บริษัท 
เค.เอ็น.พ.ีซ่พัพลาย จำากัด ซ่ึ�งเปน็บริษัทย�อยของบรษัิทดำาเนนิธุุรกิจผลิต่ จัดหุ้า และจัดจำาหุ้น�ายอุปกรณส์ำาหุ้รบั
ระบบไฟฟ้าซ่ึ�งครอบคลุมอย้�ในทุกขั�นต่อนของระบบการส�งและจำาหุ้น�ายไฟฟ้าตั่�งแต่�โรงไฟฟ้าไปจนถึืงผ้้ใชำ้
ไฟฟ้า กลุ�มบริษัท ถืือได้ว�าเป็นหุ้นึ�งในผ้้นำาในธุุรกิจดังกล�าว โดยเฉพาะในด้านความหุ้ลากหุ้ลายของประเภท
สนิค้า ดังจะเห็ุ้นได้จากการ มจีำานวนสนิค้าที�จัดจำาหุ้น�ายกว�า 5,000 รายการ เพื�อต่อบสนองความต้่องการและ
ลักษณะการใช้ำงานที�แต่กต่�างกันของล้กค้ากลุ�มต่�าง ๆ ทั�งสินค้าที�ทำาการผลิต่จากโรงงานของกลุ�มบริษัทและ
สินค้าที�กลุ�มบริษัท จัดหุ้าจากผ้้ผลิต่ที�ได้รับการยอมรับในเรื�องคุณภาพและมาต่รฐานของสินค้า ทั�งจากใน
ประเทศและต่�างประเทศ เชำ�น สหุ้รฐัอเมรกิา เยอรมนั เกาหุ้ลี สวีเดน ญี�ปุ�น และสาธุารณรฐัประชำาชำนจีน เปน็ต้่น
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ทั�งนี� สามารถืแบ�งได้เป็น 5 ประเภท ต่ามลักษณะการใชำ้งาน ดังนี� 

1. ผลิต่และจำาหุ้น�ายอุปกรณป้์องกันและตั่ดต่�อระบบไฟฟา้ สำาหุ้รบัระบบจำาหุ้น�ายและสายส�ง แรงดันกลาง ถึืง
แรงดันส้ง ขนาด 115kV เชำ�น สวิต่ซ่์เปิดได้เมื�อมีโหุ้ลดชำนิดก๊าซ่ SF6 สามารถืใชำ้การควบคุมระยะไกล  
(SF6Load Break Switch, Surge Arrester หุ้รอื Remote Controlled Switch) สวิต่ซ่ตั์่ดต่�อ (Disconnecting 
Switch) ฟวิสคั์ทเอาส ์(Fuse Cutout) แอรเ์บรกสวิต่ซ่ ์ (Air Break Switch) หุ้มอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer) 
เป็นต้่น

2. ผลิต่และจำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์ อุปกรณร์ะบบกราวด์ (Grounding) และอุปกรณป้์องกันฟา้ผ�า (LPS) หุ้รอืล�อฟา้ 
เพื�อป้องกันอันต่รายจากกระแสไฟฟ้ารั�ว หุ้รือแรงดันกระแสไฟฟ้าเกินจากภายนอกเชำ�น Air Terminal, 
Exothermic Welding เป็นต้่น

3. อุปกรณ์ส�องสว�างและมาต่รวัดพลังงานไฟฟ้า เชำ�น มาต่รวัด Smart Meter ชุำดโคมไฟถืนน สวิต่ซ่์ควบคุม
พลังแสง (Photo Control Switch) และรีเลย์ควบคุมไฟถืนน (Street Lighting Control Relay) เป็นต้่น

4. ผลิต่และจำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์ อุปกรณ์ Hardware และโครงสร้างสำาหุ้รับการติ่ดตั่�ง ซ่�อมบำารุง หุ้รอืการขยาย
ระบบจำาหุ้น�ายและสายส�งไฟฟา้และสถืานีไฟฟา้ (Substation) แรงดันกลางถึืงแรงดันสง้ขนาด 115kV เพื�อ
ใหุ้้พลังงานไฟฟ้าเข้าถึืงผ้้บริโภคได้ เชำ�น อุปกรณ์เชำื�อมสายเคเบิล, อุปกรณ์ต่�อสาย, อุปกรณ์สำาหุ้รับครอบ
ส�วนมีไฟฟ้า (Live Part)  ตั่วจับยึดสาย (Preformed) เคเบิลสเปเซ่อร์ (Cable Spacer) อุปกรณ์ประเภท
คอนเน็คเต่อร์ (Connector) อุปกรณ์หุ้ัวสายเคเบิล (Cable Termination) ชุำดเชำื�อมต่�อสายเคเบิล (Cable 
Splicing) ล้กถ้ืวยไฟฟ้า (Insulator) และโรงเรือนเพาะปล้กกัญชำง พร้อมโต๊่ะสำาหุ้รับ ใชำ้ในการเพาะปล้ก
ต้่นกัญชำง แบบสำาเร็จร้ป รวมถึืงอุปกรณ์ในการเพาะปล้ก กระถืางปล้กกัญชำง

โรงเรอ้นกััญชง

โต๊ะปีลักูั พรอ้มูกัระถาง

2. ธุีรกิัจัผลิัต จััด้หา แลัะจัำาหน่ายผลิัตภัณ์ฑ์์ปีระหยดั้พลัังงาน รวมูถ่งพลัังงานทางเล้ัอกัที�เหมูาะสำมู

1. บริษัททำาการผลิต่ ประกอบ จัดหุ้า และจัดจำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์ส�องสว�างประเภทหุ้ลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี 
(LED) ทั�งแบบติ่ดตั่�งใชำ้งานภายในอาคาร  ภายนอกอาคาร รวมถึืงโคมไฟถืนน โคมไฟสาดแสง แบบติ่ดตั่�ง 
โดยใช้ำแหุ้ล�งพลังงานจากระบบโซ่ล�ารเ์ซ่ลล์ และแบต่เต่อรี�, BIPV Glass, Flexible Solar PV ซ่ึ�งเหุ้มาะสำาหุ้รับ
งานด้านสถืาปตั่ยกรรมหุ้รอืปรบัปรุงภม้ทัิศน,์ งานปรบัปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคารสำานกังานหุ้รอืโรงงาน 
งานใหุ้้คำาปรึกษาในการจัดการระบบพลังงานทางเลือกที�เหุ้มาะสมใหุ้้กับล้กค้า รวมถึืงงาน Engineering, 
Procurement และ Commissioning  ระบบไฟฟา้ หุ้รอื โรงไฟฟา้ อาทิเชำ�น Solar Rooftop, Solar Floating, 
Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หุ้รือระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) สำาหุ้รับ Waste 
Heat Recovery เป็นต้่น โดยดำาเนินงานภายใต้่บริษัท กันกุล เอ็นเนอร์จี โซ่ล้ชำั�น แอนด์  ไลท์ติ่�ง จำากัด 
(GUNKUL ENERGY SOLUTION & LIGHTING : GES) ซ่ึ�งเปลี�ยนชำื�อจากบรษัิท กันกลุ แอลอีดี ไลท์ติ่�ง จำากัด 
ในปี 2561 เพื�อใหุ้้เกิดภาพลักษณ์ที�ชำัดเจนและชำ�วยสนับสนุนธุุรกิจรองรับการขยายต่ลาด และฐานกลุ�ม
ลก้ค้าที�เป็นกลุ�มผ้้ใชำไ้ฟฟา้ที�มคีวามต้่องการประหุ้ยดัพลังงาน หุ้รอืปรบัปรุงประสทิธุภิาพ ระบบไฟฟา้ของ
กิจการ ในเชำิงกว้างและเชำิงลึกเพิ�มมากขึ�น

5. ผลิต่และจำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์เครื�องมือชำ�าง และอุปกรณ์ป้องกันส�วนบุคคล (Tool & Personal Safety 
Equipment) เพื�อใหุ้้ผ้้ที�ปฎิบัติ่งานได้ทำางานอย�างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เชำ�น เข็มขัดปีนเสา (Safety 
Belt), อุปกรณชุ์ำดชำอร์ต่กราวด์ (Shorting Circuit Earthing set)ระบบ 22kV, 33kV, 115kV, ไม้ชำกัฟวิสแ์รงสง้ 
(Disconnect Sticks) ถืงุมือยางกันไฟฟ้า ถืงุมืออุต่สาหุ้กรรม หุ้มวกนิรภัย อุปกรณ์เครื�องมือวัดและทดสอบ 
เป็นต้่น

6. การควบคุมการทดสอบโดยระบบการปฎิบัติ่การหุ้้องทดสอบ ต่ามมาต่รฐานสากล ซ่ึ�งได้รับการรับรองการ
ทดสอบอุปกรณ์ High Voltage ภายใต้่มาต่รฐานการรับรองหุ้้องทดสอบ ISO/IEC 17025 จากสถืาบันการ
รับรองมาต่รฐานอุต่สาหุ้กรรมแหุ้�งชำาติ่
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ด้วยการผลิต่สินค้าที�ได้มาต่รฐานสากลและมีคุณภาพส้ง จึงได้รับการต่อบรับเป็นอย�างดี จากกลุ�มล้กค้า
หุ้ลากหุ้ลาย ทั�งล้กค้างานโครงการ อาทิเชำ�น กลุ�มโรงงานนำาต่าล กลุ�มโรงงานผลิต่เหุ้ล็ก กลุ�มโรงพยาบาล 
กลุ�มธุนาคาร และกลุ�มผ้้ใหุ้้บริการเชำ�าคลังสินค้า รวมถึืงกลุ�มล้กค้างานราชำการ มหุ้าวิทยาลัย และกลุ�ม
ตั่วแทนจัดจำาหุ้น�ายทั�งในกรุงเทพ และต่�างจังหุ้วัดทั�วประเทศ

บรษัิทมุ�งเนน้ที�จะพฒันา และเพิ�มศักยภาพทางการแข�งขนั โดยมุ�งเนน้การใหุ้บ้รกิารกับลก้ค้าแบบครบวงจร 
โดยมุ�งเน้นในเรื�องของการประหุ้ยัดพลังงาน ซ่ึ�งควบคุมด้แลคุณภาพโดยทีมวิศวกรผ้้ชำำานาญการ และ 
ชำ�างผ้้เชำี�ยวชำาญที�มีประสบการณ์ส้ง เพื�อใหุ้้ล้กค้ามั�นใจได้ว�า บริษัทสามารถืส�งมอบสินค้า และบริการที�มี
ความน�าเชำื�อถืือ ซ่ึ�งสามารถืไว้วางใจได้ในมาต่รฐานที�เป็นสากล พร้อมคุณภาพส้งสุดที�มีมอบใหุ้้ล้กค้า

2. ผลิต่และจำาหุ้น�ายแผงโซ่ล�าร์เซ่ลล์ รวมทั�งจัดหุ้าอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับระบบการผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิต่ย์

การผลิิตแผงโซล่ิารเ์ซลิส์์ ตามมาตรฐาน มอก. 61215 แลิะ มอก. 2580

บรษัิทได้เพิ�มประสทิธุภิาพและเทคโนโลยกีารผลิต่แผงโซ่ล�ารเ์ซ่ลล์ใหุ้ม้กีำาลังไฟฟา้สง้ขึ�นถึืง 320Watt ต่�อแผง และ
มกีารพัฒนาอย�างต่�อเนื�องเพื�อใหุ้เ้พิ�มกำาลังไฟฟา้ต่�อแผงมากขึ�นในอนาคต่ โดยการผลิต่ทางบริษัทได้ทำาการควบคุม
คุณภาพต่ามมาต่รฐานสากลและมีการใชำ้เทคโนโลยีการผลิต่แบบจักรกลออโต้่ ยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบาย
ภายรัฐที�จะทำาการขับเคลื�อนประเทศไปส้้ Thailand 4.0 ทางด้านพลังงานทดแทน และใหุ้้ประชำาชำนได้มีไฟฟ้า 
ใชำ้งานได้อย�างต่�อเนื�อง พร้อมทั�งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายขับเคลื�อนพลังงานในประเทศไทย

ภ�วะอ็ตุส�หกัริริม กั�ริตล�ดและกั�ริแข่งขัน
ภ�พริวมขอ็งธุุริกัิจิ

1. ธุีรกิัจัผลิัต จััด้หา แลัะจัำาหน่ายอุปีกัรณ์์สำำาหรบัระบบไฟฟ้า

แนวโนม้การเติ่บโต่ของธุุรกิจ มคีวามสมัพนัธุโ์ดยต่รงกับธุุรกิจผลิต่ไฟฟา้ ซ่ึ�งมทิีศทางการเติ่บโต่ไปในแนวทาง
เดียวกับความต้่องการใชำไ้ฟฟา้และปรมิาณการผลิต่ไฟฟา้ในประเทศ การขยายตั่วของระบบสายส�งและระบบ
จำาหุ้น�ายไฟฟ้า รวมถึืงนโยบายภาครัฐในการพัฒนากำาลังการผลิต่ไฟฟ้าของประเทศ โดยหุ้น�วยงานต่�าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง อาทิ การไฟฟา้ฝ่�ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย และสำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
จะมีการคาดการณ์ความต้่องการใชำ้ไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต่ และกำาหุ้นดกรอบของแผนพัฒนากำาลัง
ผลิต่ไฟฟา้ เพื�อใช้ำเปน็ขอ้มล้ในการวางแผนการลงทนุโครงการพัฒนาต่�าง ๆ  เพื�อรองรับความต้่องการไฟฟ้าที�
เพิ�มมากขึ�นในอนาคต่ จากข้อม้ลแผนการพัฒนาและขยายระบบไฟฟ้าต่�าง ๆ ในแผน PDP 2018 REV.1 ของ
การไฟฟ้าทั�ง 3 หุ้น�วยงานได้แก� กฟผ. กฟน. และ กฟภ. มแีผนการลงทุนก�อสร้างพัฒนาระบบสายส�งและสถืานี
ไฟฟ้า แผนปรับปรุงและขยายระบบจำาหุ้น�ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึืงแผนงานเปลี�ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้่ดินในพื�นที�กรุงเทพมหุ้านคร และต่ามหัุ้วเมืองใหุ้ญ�ในต่�างจังหุ้วัด นอกจากนี�ยังมีแผนการ
พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื�อรองรับการจัดตั่�งเขต่เศรษฐกิจพิเศษทั�ง 2 ระยะ ใน 10 พื�นที�จังหุ้วัดชำายแดน, แผน
พฒันาระบบเคเบิ�ลใต้่ทะเลไปยงับรเิวณอำาเภอเกาะสมยุ จังหุ้วัดสุราษฎรธ์ุาน ีเพื�อเสรมิความมั�นคงระบบไฟฟา้ 
โครงการระบบส�งไฟฟ้าเพื�อรองรับโครงการเพิ�มปริมาณนำาต้่นทุนใหุ้้เขื�อนภมิ้พล รวมถึืงโครงการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าต่ามแผนแม�บทการพัฒนาระบบโครงข�ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศไทย (Smart Grid) ซ่ึ�งมีม้ลค�า
การลงทุนรวมกว�าแสนล้านบาท เอื�อใหุ้้ภาคเอกชำนขยายกำาลังการผลิต่และเพิ�มการลงทุน ประกอบกับการ
สนบัสนุนของภาครัฐในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานด้านการขนส�ง และระบบขนส�งสาธุารณะในเขต่เมือง 
ได้แก� โครงการก�อสรา้งรถืไฟฟา้ในกรุงเทพมหุ้านครและปรมิณฑ์ล ภายใต้่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหุ้�ง
ชำาติ่ ฉบับที� 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก็เป็นส�วนส�งเสริมใหุ้้แนวโน้มของธุุรกิจอุปกรณ์สำาหุ้รับระบบไฟฟ้าใน
ประเทศไทยเติ่บโต่ต่�อเนื�อง 

2. ธุีรกิัจัผลิัต จััด้หา แลัะจัำาหน่ายอุปีกัรณ์์สำำาหรบัระบบพลัังงานทด้แทน

ธุุรกิจผลิต่ จัดหุ้า และจำาหุ้น�ายอุปกรณ์สำาหุ้รับระบบพลังงานทดแทน มแีนวโน้มขยายตั่วต่�อเนื�องโดยมีภาครัฐ
เป็นผ้้นำาและใหุ้้การสนับสนุนการลงทุน ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังต่�อไปนี�
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1. จากแผน PDP 2018 REV.1 กำาหุ้นดใหุ้้มีการรับซ่ื�อไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียนโดยแบ�งเป็นโรงไฟฟ้าขยะ 
จำานวน 400 เมกะวัต่ต์่ โรงไฟฟ้าชำีวมวลประชำารัฐใน 3 จังหุ้วัดชำายแดนภาคใต้่ จำานวน 120 เมกะวัต่ต์่ และ
โรงไฟฟ้าพลังงานหุ้มุนเวียนจากเชำื�อเพลิงชีำวมวล ก๊าซ่ชำีวภาพ Solar Hybrid และพลังงานลม ต่ามแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP20218) ร�วมกับการกำาหุ้นดใหุ้้สามารถืติ่ดตั่�งระบบ
โซ่ลารร้์ฟท็อปเพื�อใชำจ้�ายใหุ้กั้บโรงงานหุ้รือกิจการตั่วเองได้ หุ้รือใหุ้ส้ามารถืลงทนุระบบโซ่ลารร้์ฟท็อปและ
จำาหุ้น�ายไฟฟ้าใหุ้้กับเอกชำนได้อย�างเสรี และแผนการรับซื่�อไฟฟ้าจากพลังงานหุ้มุนเวียนในอนาคต่เพิ�มเติ่ม
สำาหุ้รับกลุ�มโรงไฟฟ้าจาก ชำีวมวล ก๊าซ่ชีำวภาพ พลังงานแสงอาทิต่ย์ พลังงานแสงอาทิต่ย์แบบทุ�นลอยนำา 
และโรงไฟฟ้าพลังงานนำา จะเป็นปัจจัยหุ้นุนใหุ้้มีการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเพิ�มขึ�น ส�งผลโดยต่รงต่�อ
การเติ่บโต่ของธุุรกิจอุปกรณ์สำาหุ้รับระบบพลังงานทดแทน

2. คณะกรรมการส�งเสรมิการลงทนุหุ้รือ BOI ได้ประกาศมาต่รการส�งเสรมิการลงทนุเพื�อปรบัปรุงประสทิธุภิาพ
การผลิต่ ต่ามประกาศคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนที� 9/2560 ว�าด้วยการลงทุนเพื�อการประหุ้ยัดพลังงาน 
การใชำ้พลังงานทดแทน หุ้รือลดผลกระทบต่�อสิ�งแวดล้อม โดยใหุ้้สิทธุิประโยชำน์ทางภาษีจ้งใจแก�กลุ�มที�มี
สทิธุไิด้รบัผลประโยชำนต์่ามระเบยีบของประกาศ เชำ�น กลุ�มโรงงานอุต่สาหุ้กรรม คลังสนิค้า และอาคารขนาด
ใหุ้ญ� เป็นต้่น ตั่วอย�างโครงการ เชำ�น โรงงานอุต่สาหุ้กรรมที�ติ่ดตั่�งแผงโซ่ลาร์เซ่ลล์บนหุ้ลังคา และนำาไฟฟ้า
ที�ผลิต่ได้ไปใชำ้ในโรงงานของตั่วเองเพื�อลดการใชำ้ไฟฟ้าเดิมจากการไฟฟ้าฯ ซ่ึ�งปัจจุบันมีกลุ�มโรงงาน
อุต่สาหุ้กรรมและคลังสินค้าจำานวนมากที�มีความสนใจเข้าร�วมโครงการดังกล�าว 

กัารแข่งขัน

กลุ�มบริษัทมีกลุ�มลก้ค้ากลุ�มเป้าหุ้มายหุ้ลัก อันได้แก� ภาครฐั รฐัวิสาหุ้กิจ และบรษัิทเอกชำน ซ่ึ�งโดยทั�วไปลก้ค้ากลุ�ม
ดังกล�าวจะมีการกำาหุ้นดคุณสมบัติ่ของผ้้ประกอบการที�จะเข้าร�วมการประกวดราคาต่ลอดจนพิจารณาถึืงศักยภาพ
และประสบการณข์องผ้เ้ขา้ร�วมประมล้ในแต่�ละรายในการเปน็ผ้จั้ดหุ้าอุปกรณส์ำาหุ้รบัโครงการต่�าง ๆ  โดยผ้ป้ระกอบ
การที�นับเป็นค้�แข�งในการประม้ลงานกับกลุ�มบริษัทมีทั�งสิ�นประมาณ 8-10 ราย ซ่ึ�งผ้้ประกอบการบางรายก็มีการ
จำาหุ้น�ายสินค้าหุ้ลายกลุ�ม แต่�อย�างไรก็ดี ในปัจจุบันยังไม�มีผ้้ประกอบการรายใดที�สามารถืนับได้ว�าเป็นค้�แข�งที�มี
การจำาหุ้น�ายสนิค้าครบในทกุหุ้มวดสนิค้าเชำ�นเดียวกับกลุ�มบรษัิท  และเนื�องจากกลุ�มบรษัิทเปน็ผ้จั้ดหุ้าและจำาหุ้น�าย
สินค้าที�หุ้ลากหุ้ลาย ดังนั�น ผ้้ประกอบการในกลุ�มสินค้าต่�าง ๆ จึงมีสถืานะเป็นค้�ค้าขอกลุ�มบริษัทด้วย

นอกจากนี� จากการที�ระบบไฟฟ้านั�นนับเป็นหุ้นึ�งในระบบสาธุารณ้ปโภคพื�นฐานของประเทศซ่ึ�งภาครัฐใหุ้้ความ
สำาคัญต่�อการลงทุนอย�างต่�อเนื�องทุกปี ส�งผลใหุ้้ม้ลค�าต่ลาดรวมของธุุรกิจที�เกี�ยวข้องมีการเติ่บโต่อย�างต่�อเนื�อง
ต่ามนโยบายการลงทนุของภาครฐั ในขณะที�จำานวนผ้ป้ระกอบการรายใหุ้ม�ที�จะเขา้ส้�ธุุรกิจนั�นมไีม�มากนกัเนื�องจาก
ต้่องอาศยัเงินทนุและความสามารถืในการจัดหุ้าสนิค้าที�ต่รงต่ามขอ้กำาหุ้นดด้านคณุภาพและมาต่รฐานต่ามที�ลก้ค้า
ต้่องการ ดังนั�น การแข�งขันในธุุรกิจดังกล�าวจึงยังคงไม�มีความรุนแรงมากนัก 

สำาหุ้รับกลุ�มบริษัท มีจุดเด�นในเรื�องของคุณภาพและความหุ้ลากหุ้ลายของสินค้า ประกอบกับการดำาเนินธุุรกิจที�
ยาวนานมากว�า 39 ป ีส�งผลใหุ้้กลุ�มบริษัทมคีวามชำำานาญในการจัดหุ้าสินค้าคณุภาพจากพนัธุมติ่รทางการค้าต่�าง ๆ  
ทั�งในประเทศและต่�างประเทศ ประกอบกับการมโีรงงานผลิต่เปน็ของกลุ�มบริษัทเอง ซ่ึ�งชำ�วยในการควบคมุคณุภาพ
และต้่นทุนของชำิ�นส�วนอุปกรณบ์างอย�างได้ดีกว�าผ้ป้ระกอบการซึ่�งไม�มโีรงงานผลิต่เปน็ของต่นเอง รวมทั�งมคีวาม
ยดืหุ้ยุ�นในการจัดเต่รียมสนิค้าไว้พรอ้มขายใหุ้แ้ก�ลก้ค้าได้มากกว�า นอกจากนี� จากการที�กลุ�มบรษัิทเปน็ผ้ป้ระกอบ
การซ่ึ�งมุ�งเน้นในเรื�องของคุณภาพสินค้าและมีการวิจัยพัฒนาอย�างต่�อเนื�อง เพื�อต่อบสนองความต้่องการที�หุ้ลาก
หุ้ลายของลก้ค้าใหุ้้ได้ครบถ้ืวนมาเป็นเวลานาน โดยผลิต่ภัณฑ์์ที�ผลิต่โดยโรงงานของกลุ�มบริษัทได้รบัการจดทะเบียน

ผลิต่ภัณฑ์์ไว้กับกระทรวงอุต่สาหุ้กรรมและได้รบัการรับรองมาต่รฐานอุต่สาหุ้กรรมด้วย ส�งผลใหุ้้กลุ�มบริษัทมีความ
สัมพันธุ์ที�ดีและได้รับความเชำื�อถืือจากกลุ�มล้กค้าในการกลับมาใชำ้บริการกับกลุ�มบริษัทอย�างต่�อเนื�องเสมอมา 

สำาหุ้รับการแข�งขันใน ต่ลาด Residential Solar Rooftop นั�น เนื�องด้วยระบบ Solar Rooftop สามารถืผลิต่ไฟฟ้า
ได้นานถึืง 25 ปี ผ้้ซ่ื�อส�วนใหุ้ญ�มองหุ้าบริษัทที�มีประสบการณ์ในเรื�องระบบ Solar Rooftop ที�ยาวนานและมีความ
มั�นคงส้งและสามารถืใหุ้้บริการแบบ One-Stop-Service ได้ ทำาใหุ้้บริษัทมองว�าการแข�งขันยังสามารถืดำาเนินการ
ได้อย�างมีประสิทธุิภาพ

4. กลุ่มธุุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovation
ลักัษัณ์ะกั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจิ
บริษัทต่ระหุ้นักดีว�าพลังงานเป็นสิทธิุขั�นพื�นฐานของทุกคน และทุกคนต้่องสามารถืเข้าถึืง เข้าใจ กำาหุ้นดและเลือก
พลังงานที�เหุ้มาะสมกับตั่วเองได้ บริษัทจึงจัดตั่�งหุ้น�วยธุุรกิจใหุ้ม�ในชำื�อ “Gunkul Spectrum” เมื�อวันที� 3 กันยายน 
2563 เพื�อสร้างธุุรกิจดิจิทัลด้านพลังงานร้ปแบบใหุ้ม�ที�เกี�ยวข้องกับอุต่สาหุ้กรรมพลังงาน เชำ�น การพัฒนาระบบ
การซ่ื�อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P Energy Trading Platform) ระบบต่รวจสอบแผงโซ่ลาร์เซ่ลล์โดย
อากาศยานไร้คนขับ แพลต่ฟอร์มอีคอมเมิร์ซ่ซ่ื�อขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าพร้อมค้นหุ้าชำ�างผ้้ใหุ้้บริการ และ ธุุรกิจ
ติ่ดตั่�งและบริการสถืานชีำารจ์รถืยนต์่ไฟฟา้ (EV Charger Station)  พร้อมพนัธุกิจหุ้ลักในการสร้างสรรค์นวัต่กรรม
แหุ้ล�งพลังงานแหุ้�งอนาคต่ที�ไม�ต่ายตั่วเพื�อเป็นสะพานเชำื�อมพาทุกคนก้าวข้ามส้�ชำีวิต่ที�ดีกว�า สร้าง Ecosystem ที�
แข็งแกร�ง และนำาพาใหุ้้บริษัทก้าวขึ�นเป็นผ้้สร้างเทรนด์พลังงานรายแรกของประเทศ 

ธุุรกิจร้ปแบบใหุ้ม�ภายใต้่หุ้น�วยงาน Gunkul Spectrum จะพฒันาต่�อยอดจากธุุรกิจเดิมของบรษัิท พรอ้มทั�งแสวงหุ้า
โอกาสทางธุุรกิจเพิ�มเติ่มและขยายฐานลก้ค้า จากเดิมที�บริษัทเน้นทำาธุุรกิจในร้ปแบบ B2B (Business-to-Business) 
และ B2G (Business-to-Government) เปน็หุ้ลัก ขยายเพิ�มเขา้ส้�ต่ลาด B2C (Business-to-Consumer) หุ้รอืต่ลาด
ผ้้ใชำ้ไฟฟ้า ซ่ึ�งสอดคล้องกับแนวโน้มของอุต่สาหุ้กรรมพลังงานที�กำาลังเริ�มปรับเปลี�ยนจากระบบรวมศ้นย์กลาง 
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(Centralized) เป็นระบบกระจายศ้นย์ (Decentralized) Gunkul Spectrum มีหุ้น้าที�ในการศึกษาความเป็นไปได้
ของเทคโนโลยีนวัต่กรรมด้านพลังงาน และนำานวัต่กรรมที�ดีเหุ้มาะสมมาใหุ้้คนไทยได้ร้้จัก ได้ใชำ้ประโยชำน์ บริษัท
จะขยับจากบทบาทผ้้ใหุ้้บริการเป็นผ้้สร้างนวัต่กรรมด้านพลังงาน

หลัักักัารพัฒนาของ GUNKUL SPECTRUM แบง่ออกัเป็ีน 3 แกัน ค้อ

1. Performance Enhancement เป็นการนำานวัต่กรรมมาเพิ�มประสิทธุิภาพการทำางานขององค์กร

2. Market Expansion การขยายธุุรกิจพลังงานไปในต่ลาดที�กว้างขึ�นเชำ�น ธุุรกิจแพลต่ฟอร์มดิจิทัล

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

โดยมีเปา้หุ้มายในการร�วมศกึษาเทคโนโลยทีี�มบีทบาทในแขนงอุต่สาหุ้กรรมอื�นเพื�อพฒันาผลิต่ภัณฑ์์นวัต่กรรม 
(Product Innovation) ที�สามารถืเป็นเครื�องมือในการเจาะต่ลาดใหุ้ม� โดยการนำา  Blockchain, AI, Social 
Commerce, และ IOT มาเป็นส�วนหุ้นึ�งในการสร้างนวัต่กรรม โดย Gunkul Spectrum มุ�งเน้นการทำางานร�วม
กับพนัธุมติ่รทางธุุรกิจที�มคีวามแขง็แกร�งและเปน็ผ้น้ำาในหุ้ลายอุต่สาหุ้กรรม เชำ�น SCB10X , AIS  SGtech (จาก
มหุ้าวิทยาลัยนเรศวร) และล�าสดุได้ผนกึกำาลังกับอสงัหุ้ารมิทรพัยอ์ย�าง Origin Property เพื�อต่�อยอดผลิต่ภัณฑ์์
ด้านพลังงานที�เป็น Living solution

โคริงกั�ริเชิงพ�ณ์ิชย์ที่พัฒน�และดำ�เนินกั�ริอ็ย่่ ณ์ ปัจิจิุบัน
1. VOLT ENERGY MARKETPLACE

แพลต่ฟอร์มอีคอมเมิร์ซ่เป็นอีกวิธุีที�จะขยายต่ลาดเพิ�มความสามารถืในการแข�งขัน และสามารถืสร้าง Unfair 
Advantage ใหุ้้บริษัท ได้ในยุคที�การซ่ื�อขายของออนไลน์ที�เติ่บโต่ขึ�นเรื�อย ๆ จากเดิมที� VOLT ENERGY  
MARKETPLACE เป็นแพลต่ฟอร์มรวบรวมผ้้ติ่ดตั่�งโซ่ล�าร์ร้ฟท๊อปมืออาชำีพที�มีอย้�ทั�วประเทศไทย ใหุ้้อย้�ในร้ป
แบบออนไลน์และใหุ้้บริการจับค้�กับล้กค้าที�สนใจอยากติ่ดตั่�งระบบโซ่ลาร์ร้ฟท๊อปอย�างทั�วถึืง และทำาใหุ้้เรื�อง
การติ่ดตั่�งระบบโซ่ลาร์จากเรื�องที�ยุ�งยากเป็นเรื�องที�ง�าย สะดวก และปลอดภัย มุ�งเน้นทำาต่ลาดโซ่ลาร์ร้ฟเพื�อใหุ้้
บริการแก�บ้านเรือนไปจนถึืง SME ที�มีขนาดติ่ดตั่�ง 3 กิโลวัต่ต์่ ไปจนถึืง 100 กิโลวัต่ต์่ หุ้รือผ้้ใชำ้ไฟที�มีค�าไฟฟ้า
รายเดือน ตั่�งแต่� 3,000 บาทต่�อเดือนที�มีอย้�ทั�วประเทศ ปัจจุบัน VOLT ได้ขยายร้ปแบบธุุรกิจใหุ้้ครอบคลุมไป
ถึืงบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอื�น ๆ อาทิ บริการระบบไฟฟ้าทั�วไป และบริการชำ�างติ่ดตั่�งเครื�องชำาร์จรถืยนต์่
ไฟฟ้า เพื�อเพิ�มความสามารถืใหุ้้กับแพลต่ฟอร์มและก้าวส้�การเป็นสังคมชำ�างไฟฟ้าคุณภาพที�แท้จริง

โดยการใหุ้้บริการของแพลต่ฟอร์ม VOLT ยังครอบคลุม

(1) คำานวณการใชำ้ไฟฟ้าของล้กค้าและแนะนำาโซ่ล�าร์ร้ฟท๊อปที�เหุ้มาะสมใหุ้้ในเบื�องต้่น 

(2) เปรียบเทียบผ้้ใหุ้้บริการในพื�นที�ในทุกรายละเอียด (เชำ�น เทียบ ราคา คุณภาพสินค้า การรับประกัน)

(3) ประสานงานเป็นตั่วกลางในการชำำาระเงิน (Secured payment)

(4) มีบริการต่รวจสอบคุณภาพการติ่ดตั่�ง

ริ่ปแบบกั�ริให้บริิกั�ริขอ็ง Volt E-marketplace

การบริการของแพลต่ฟอร์ม VOLT ไม�ได้มุ�งเน้นการใหุ้้บริการแก�ล้กค้าเท�านั�น แต่�รวมถึืงใหุ้้บริการอย�างเป็น
ธุรรมแก�ผ้้ติ่ดตั่�ง (Installer/EPC contractor) ใหุ้้ได้รับความสะดวกสะบายในการทำางานด้วย เชำ�น 

(1) เพิ�มชำ�องทางการขายและทำาการต่ลาดในสื�อออนไลน์ 

(2) ลดต้่นทนุใหุ้แ้ก�ผ้้ติ่ดตั่�งโซ่ลาร์ร้ฟด้วยการลดขั�นต่อนและสนับสนุนผ้ติ้่ดตั่�งในเรื�องการขายและการต่ลาด 

(3) ประสานงานต่อบข้อสงสัยใหุ้้กับล้กค้า 

(4) รับชำำาระเงินค�าบริการลดความเสี�ยงใหุ้้ผ้้ติ่ดตั่�ง
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2. แพลตฟอ็ริ์มกั�ริข�ยสินค้�ริ�ค�ส่ง GodungFaifaa.com

Gunkul Spectrum ได้ร�วมมือกับ SCB10X เพื� อพัฒนา Marketplace ที�ชำื� อว�า “โกัดังไฟฟ้�” 
(www.GodungFaifaa.com) ในร้ปแบบ Marketplace ครบวงจร เชำื�อมโยงผ้้ซ่ื�ออุปกรณ์ไฟฟ้า (เชำ�น ร้านค้า
อุปกรณไ์ฟฟา้ และผ้ร้บัเหุ้มา) ได้เจอกับผ้ผ้ลิต่อุปกรณทั์�งในและต่�างประเทศได้อย�างง�ายดาย  สรา้งระบบขนส�ง 
ระบบชำำาระเงินใหุ้้หุ้ลากหุ้ลาย และใหุ้้บริการแบบ end-to-end เพื�อใหุ้้เกิด Ecosystem ที�ยั�งยืน ลดข้อจำากัดใน
ขั�นต่อนได้อย�างมีประสิทธิุภาพและเกิดการซ่ื�อขายได้ทั�วประเทศ  เป็นแพลต่ฟอร์ม Wholesale online  
platform ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าแหุ้�งแรกในเอเชำีย

ผลัปีระกัอบกัารโกัดั้งไฟฟ้าปีี 2564

แพลต่ฟอร์มโกดังไฟฟ้าสร้างรายได้หุ้ลังเปิดตั่วเพียง 6 เดือน โดยมี รายได้รวม 57.3 ล้านบาท ในปี 2564 ด้วย
จำานวนผ้้เข้าชำมเวปไซ่ต์่เฉลี�ยเดือนละไม�ต่ำากว�า 4,000 คน สร้างรายได้เติ่บโต่ส้งถึืงร้อยละ 360 โดยมีผ้้สมัครใชำ้
บรกิารเป็น บริษัทผ้ป้ระกอบการด้านโซ่ลาร์ มุ�งเน้นทำาต่ลาดติ่ดตั่�งอุปกรณ์โซ่ลาร์ขนาดครัวเรือนและธุุรกิจ (Solar 
Rooftop 3 กิโลวัต่ต์่ – 20 กิโลวัต่ต์่) 

เป้�หม�ยขอ็งแพลตฟอ็ริ์มโกัดังไฟฟ้� มีเป้�หม�ย ดังนี�ค่อ็ 

1. โกดังไฟฟ้าคัดสรรแบรนด์ผ้้ผลิต่อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซ่ลาร์ชำั�นนำาจากทั�วโลกมาไว้ในที�เดียว

โดยแบ�งหุ้มวดหุ้ม้�สินค้ายอดนิยม 4 หุ้มวดใหุ้ญ�ด้วยกันคือ

– แผงโซ่ลาร์เซ่ลล์ 
– อินเวอร์เต่อร์ 
– แบต่เต่อรี� 
– ปั� มนำาโซ่ลาร์เซ่ลล์ 

2. ทำาราคาโครงการไม�นานอีกต่�อไป ขอใบเสนอราคาออนไลน์ทันที ไม�ต้่องรอแอดมิน

3. ขนส�งสะดวกมั�นใจ เลือกได้หุ้ลากหุ้ลายวิธุี มีประกันจัดส�ง

4. ชำำาระเงินง�ายปลอดภัย แถืมยังมีผ�อนร้อยละ 0

แพลตฟอ็ริ์มโกัดังไฟฟ้� มีกั�ริว�งกัลยุทธุหลักัในปี 2565 ไว้ 4 หลักักั�ริค่อ็ 

(1) เป็นผ้้ใหุ้้บริการจัดหุ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโซ่ลาร์และไฟฟ้าที�ครบวงจรอันดับ 1 ในประเทศ

(2) สร้างรายได้เติ่บโต่ร้อยละ 800 หุ้รือเป็นเงิน 400 ล้านบาทในปี 2565

(3) เป็นผ้้นำาเข้าและจัดจำาหุ้น�ายแผงโซ่ลาร์เซ่ลที�ใหุ้ญ�ที�สุดในประเทศไทย

(4) สร้าง Ecosystem เพื�อพัฒนาธุุรกิจโซ่ลาร์และไฟฟ้าในทุกมิติ่ ใหุ้้เติ่บโต่ทั�วประเทศ

มุ�งส้�เป้า 400 ล้านบาท ในปี 2565 โกดังไฟฟ้ามีจำานวนรายการสินค้าอื�นอีกไม�ต่ำากว�า 5,000 รายการ แม้กลุ�ม 
อุปกรณ์โซ่ลาร์จะเป็นกลุ�มหุ้ลักของ แพลต่ฟอร์มในปี 2566 จะขยายประเภทสินค้ากลุ�มอุปกรณ์ไฟฟ้า อื�น ๆ เพื�อ
ต่อบโจทยค์วามต้่องการใช้ำงานโครงการที�แต่กต่�างออกไป และ พฒันาบริการที�มอีย้�ในปจัจุบนัไม�ว�าจะเปน็บรกิาร
ลก้ค้าสัมพันธ์ุ บริการขนส�งหุ้รือบรกิารด้านการเงินอื�น ๆ  โดยเน้นการอำานวยความสะดวกและมอบบริการทางการ
เงินอื�น ๆ โดยเน้นความสะดวกและมอบประสบการณ์ซ่ื�ออุปกรณ์ไฟฟ้าและโซ่ลาร์บนโลกออนไลน์ที�สร้างความ
มั�นใจใหุ้้ทุกการซ่ื�อสินค้าของล้กค้า
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นอกจากเป้าหุ้มายด้านธุุรกิจแล้ว โกดังไฟฟ้ามีความตั่�งใจที�จะสร้างคอมม้นิตี่�การเรียนร้้เพื�อสร้างความเข้าใจใน
การเลือกซ่ื�อสินค้าที�มคีณุภาพและนำาไปใช้ำได้อย�างเต็่มประสิทธิุภาพผ�านพาร์ต่เนอร์ชำั�นนำาระดับโลกอย�าง HUAWEI 
และ SIEMENS โดยในส�วนของ HUAWEI ล้กค้าจะได้พบกับอินเวอร์เต่อร์อัจฉริยะและแบต่เต่อรี�คุณภาพหุ้ลาก
หุ้ลายรุ�นในราคาที�ดี ซ่ึ�งเชำื�อว�าจะเปน็การยกระดับระบบผลิต่พลังงานแสงอาทิต่ยแ์ละเพิ�มการเข้าถึืงพลังงานสะอาด
ใหุ้้กับทุกครัวเรือนในฐานะแบรนด์อินเวอร์เต่อร์ที�ได้รับความนิยมมากที�สุดในโลก ในส�วนของ SIEMENS ซ่ึ�งเข้า
มาเติ่มเต็่มเพิ�มความหุ้ลากหุ้ลายของกลุ�มสินค้าโดยเฉพาะกลุ�มอุปกรณ์ต่้้คอนซ้่มเมอร์ย้นิต่หุ้รือต้้่ไฟฟ้า เบรกเกอร์ 
อุปกรณ์ชำาร์จรถืยนต์่ไฟฟ้า ใหุ้้กับของโกดังไฟฟ้าดอทคอมจะทำาใหุ้้แพลต่ฟอร์มเติ่บโต่และสามารถืรองรับกลุ�ม
ชำ�างไฟและผ้้ประกอบการโซ่ลาร์มากยิ�งขึ�น ทั�งผ้้รับเหุ้มาขนาดเล็กไปถึืงขนาดใหุ้ญ�

แพลตฟอ็ริ์มโกัดังไฟฟ้� มีกั�ริว�งกัลยุทธุหลักั ไว้ 4 หลักักั�ริค่อ็ 

(1) Best Price Offer 

(2) Real Time Process

(3) After Sale Service and Warranty

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

ขอ้ดีของแพลต่ฟอรม์ ในมุมมองของผ้้ขายคือ การชำ�วยบรหิุ้ารจัดการความยุ�งยากที�ผ้ข้ายรายใหุ้ญ�มกัประสบปญัหุ้า
ในการดำาเนนิธุุรกิจกับผ้้ซื่�อรายย�อย เชำ�น การชำี�แจงรายละเอียดสนิค้า การติ่ดต่�อสอบถืามและการเจรจาเรื�องราคา 
และ การออกเอกสารต่�าง ๆ  และในมุมของของผ้้ซ่ื�อ คือการทำาใหุ้ผ้้ซ้่ื�อมั�นใจ ว�าสนิค้ามาจากผ้้ผลิต่หุ้รือตั่วแทนอย�าง
เปน็ทางการ และได้ซ่ื�อผลิต่ภัณฑ์์ที�ราคาใกล้เคียงกับราคาจากโรงงาน หุ้รอืเปน็ราคาที�ถ้ืกที�สดุที�หุ้าได้ในท้องต่ลาด

ปัจจุบันแพลต่ฟอร์มเริ�มเปิดดำาเนินการแล้ว โดยมี 
ผ้้ขายสินค้าแบรนด์หุ้ลัก หุ้ลากหุ้ลายยี�หุ้้อ อย�างเชำ�น 
Huawei และ Siemens และอีกมากกว�า 200 รายการ 
เขา้ร�วมนำาสนิค้ามาจำาหุ้น�ายในแพลต่ฟอร์ม และบริษัท
มแีผนเพิ�มจำานวนผ้้ขายใหุ้ม้ากขึ�น เพื�อต่อบโจทยล์ก้ค้า
ใหุ้้สามารถืหุ้าซ่ื�อสินค้าได้ง�ายขึ�น สะดวกขึ�น ในราคา
ที�เหุ้มาะสม

3. Drone Thermal Scan

Drone Thermal Scan คืออุปกรณ์ที�ใชำ้ในการบินเพื�อต่รวจสอบแผงผลิต่พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิต่ย์ เพื�อการ
ด้แลบำารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ใหุ้้อย้�ในสภาพดีอย�างสมำาเสมอมีความสำาคัญอย�างมากต่�อ
รายได้ของโรงไฟฟา้ เพราะชำ�วยใหุ้ป้ระสทิธิุภาพการผลิต่ไฟฟ้าเกิดขึ�นอย�างต่�อเนื�อง สามารถืขายไฟได้มากขึ�น 
และมีอายุการใชำ้งานยาวนานขึ�น

ภ�พเปริียบเทียบกั�ริบำ�ริุงริักัษั�โริงไฟฟ้�พลังง�นแสงอ็�ทิตย์ 
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Gunkul Spectrum นำาเทคโนโลยอีากาศยานไรค้นขบั (Drone) มาผนวกเขา้กับกล้องถื�ายความรอ้น (Thermal 
Scan) มาประยุกต์่ใชำ้ในการต่รวจสอบความผิดปกติ่ของแผงโซ่ลาร์ด้วยภาพถื�ายความร้อน (Thermal Scan) 
เพื�อต่รวจหุ้าแผงที�เกิดปัญหุ้าฮอต่สป็อต่ (Hot Spot) หุ้รือต่รวจจับร้ปแบบความเสียหุ้ายแบบอื�น ๆ ที�อาจจะ
เกิดขึ�นได้ ค้นหุ้าแผงที�ผลิต่พลังงานไฟฟ้าได้ไม�เต็่มประสิทธุิภาพ โดยเครื�องมือ Drone Thermal Scan จะ 
ถื�ายภาพความร้อนของแผงโซ่ลาร์ และ สามารถืนำาไปวิเคราะหุ้์ผลได้อย�างแม�นยำา เป็นการต่รวจค้นพบ 
แผงโซ่ลาร์ที�เริ�มผิดปกติ่ก�อนที�แผงจะเสื�อมสภาพมากจนกระทบการผลิต่ไฟฟ้าอย�างมีนัยสำาคัญ

ภ�พเปริียบเทียบกั�ริทำ�ง�นขอ็งกัล้อ็งถ่�ยคว�มริ้อ็นและกั�ริตริวจิจิับแผิงที่เกัิดปัญห�ได้อ็ย่�งแม่นยำ�

ขั�นตอ็นกั�ริทำ�ง�นขอ็ง Thermal Drone Image Processing

(1) ส�งยานไร้คนขับ (Thermal Drone) ติ่ดกล้องที�ถื�ายภาพความร้อนขึ�นบินเหุ้นือโซ่ลาร์ฟาร์ม เพื�อเก็บภาพ
ความร้อนของแผงโซ่ลาร์

(2) เก็บภาพรายละเอียดและส�งไปประมวลผลภาพถื�าย (Image Processing) อย�างละเอียดโดยผนวกเข้ากับ 
AI เพื�อวิเคราะหุ้์ต่รวจหุ้าแผงโซ่ลาร์ที�เกิดความเสียหุ้ายเชำ�น Hot Spot และความเสียหุ้ายแบบอื�น ๆ  
รวมถึืงคำานวณผลการผลิต่ไฟฟ้าที�ลดลงอย�างแม�นยำา

(3) เก็บข้อม้ลและรายงานประสิทธุิภาพของโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิต่ย์ 

(4) เมื�อทราบถึืงต่ำาแหุ้น�งแผงโซ่ล�าร์ที�เสียหุ้ายแล้วจะสามารถืวางแผนการซ่�อมบำารุง เปลี�ยนแผงส�วนที� 
เสียหุ้ายได้อย�างมีประสิทธุิภาพ

จากเดิมที�การต่รวจสอบความผดิปกติ่ของแผงโซ่ลารส์ามารถืต่รวจจับได้ด้วยกล้องต่รวจจับอุณหุ้ภม้ชิำนดิ
มือถืือ (hand-held thermal camera) แต่�มีข้อจำากัดที�สามารถืทำาได้ชำ้า ทำาใหุ้้การต่รวจสอบแผงโซ่ลาร์
ทุกแผ�นในรอบ 2-3 เดือน ทำาได้ชำ้าหุ้รือสิ�นเปลืองค�าใชำ้จ�ายเป็นจำานวนมาก การเปลี�ยนแปลงระบบการ
ต่รวจสอบเป็น Thermal Drone Image Processing นี�เชำื�อว�าจะชำ�วยลดเวลา ค�าใช้ำจ�าย และเพิ�มประสิทธิุภาพ
ในการต่รวจสอบประสิทธุิภาพแผงโซ่ลาร์เซ่ลล์ ใหุ้้กับธุุรกิจ

4. แพลตฟอ็ริ์มซึ่่�อ็ข�ยไฟฟ้� Peer-to-peer

โซ่ลาร์ร้ฟในปัจจุบันสามารถืเข้าถึืงภาคครัวเรือนได้เพิ�มมากขึ�นในทุก ๆ ปี ประชำาชำนมีความตื่�นตั่วมากขึ�นใน
เรื�องพลังงานสะอาด แต่�อย�างไรก็ต่าม โซ่ลาร์เซ่ลล์สามารถืผลิต่ไฟได้ในต่อนกลางวัน หุ้รอืเฉพาะชำ�วงที�มแีสงแดด
เท�านั�น และเมื�อผลิต่ไฟฟ้าแล้วก็จำาเป็นต้่องใช้ำไฟฟ้าเลย ไม�สามารถืเก็บไว้ใชำ้ในภายหุ้ลังได้ หุ้ากไม�มีระบบ 
กักเก็บพลังงาน ดังนั�นจึงมพีลังงานที�สญ้เปล�าเกิดขึ�นหุ้ากเจ้าของบ้านนั�น ๆ  ใช้ำไฟฟ้านอ้ยกว�าที�ผลิต่ได้ หุ้นึ�งใน
ทางเลือกของการลดปัญหุ้าการส้ญเปล�าและเพิ�มประสิทธุิภาพการใช้ำพลังงานจากระบบโซ่ลาร์เซ่ลล์ คือการ
ขายไฟส�วนเกินไปใหุ้้ผ้้ใชำ้ไฟที�มีความต้่องการใชำ้ไฟฟ้าในขณะนั�น ๆ 

Gunkul Spectrum ได้รับการคัดเลือกใหุ้้เข้าร�วมโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) เพื�อสร้างและทดสอบระบบซ่ื�อขายพลังงาน Peer to Peer (Peer to Peer energy trading) ระยะเวลา
ทดสอบ 18 เดือน เพื�อรวมศึกษาและพัฒนาระบบซ่ื�อขายพลังงานร�วมกับภาครัฐที�เกี�ยวข้อง

โดยล�าสุด Gunkul Spectrum ได้ร�วมมือกับ Origin Property เพื�อต่�อยอดและศึกษาความเป็นไปได้ของธุุรกิจ
ในกลุ�มโครงการบ้านจัดสรรของเครือ Origin ด้วยการติ่ดตั่�ง Solar Rooftop พร้อมวางระบบเชืำ�อมต่�อทั�วทั�ง
โครงการ เพื�อใหุ้ล้ก้บา้นสามารถืประมล้ซ่ื�อขายพลังงานไฟฟา้ระหุ้ว�างกันได้ (Peer-to-peer Energy Trading) 
ในราคาที�ถื้กกว�าอัต่ราค�าไฟฟ้าทั�วไป ทั�งยงัชำ�วยสร้างมล้ค�าใหุ้พ้ลังงานไฟฟ้าส�วนเกินที�อาจเหุ้ลือทิ�งกลับกลาย
เปน็รายได้ส้�ลก้บ้าน

5. แพลตฟอ็ริ์ม Energy living solution for Residential

นอกเหุ้นือจากธุุรกิจซ่ื�อขายพลังงานไฟฟ้าแล้ว Gunkul Spectrum ยังได้ร�วมมือกับ Origin Property ดำาเนิน
กิจการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาดในโครงการที�อย้�อาศัย ในกรอบเวลา 3 ป ี(พ.ศ.2565-2567) เพื�อ
ผลักดันใหุ้้เกิดหุ้ม้�บ้านพลังงานแสงอาทิต่ย์ (โซ่ลาร์ วิลเลจ) อีก 2 ธุุรกิจด้วยกัน

(1) ธุีรกิัจัผลิัตแลัะจััด้จัำาหน่ายไฟฟ้าพลัังงานแสำงอาทิตย ์หรอ้ Private PPA (Power Purchase Agreement) 
โดยจะติ่ดตั่�ง Solar Rooftop พร้อมอุปกรณ์ และบริการด้แลรักษาต่ลอดสัญญา เพื�อผลิต่พลังงานไฟฟ้า
จำาหุ้น�ายภายในพื�นที�ส�วนกลางโครงการคอนโดมิเนียมที�แล้วเสร็จและโครงการบ้านอย้�อาศัยของ  
BRITTANIA ซ่ึ�งจะเอื�อประโยชำน์ลดค�าใชำ้จ�ายใหุ้้กับส�วนกลาง ในอัต่ราค�าไฟที�ประหุ้ยัดยิ�งขึ�น โดยคาดว�า
จะก�อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทดสอบการทำางานของระบบภายในไต่รมาส 1/2565

(2) ธุีรกิัจัติด้ตั�งแลัะบรกิัารสำถานชีารจ์ัรถยนต์ไฟฟา้ (EV Charger Station) สำาหุ้รับโครงการคอนโดมิเนยีม 
ซ่ึ�งเบื�องต้่นกำาลังอย้�ระหุ้ว�างการวางแผนการดำาเนินงานร�วมกัน  โดยวางแผนการติ่ดตั่�งอย้�ที�จำานวน 100 
หุ้วัชำารจ์ภายในป ี2565 และจะเพิ�มจุดชำารจ์ใหุ้ม้ากขึ�น 20% ทกุป ีจนครบ 1,050 หุ้วัชำารจ์ ทลายอุปสรรค
ในด้านของพื�นที�จอดรถืผ้้อย้�อาศัยคอนโดมิเนียมที�จำากัด เพื�อต่อบรับเทรนด์ของรถืยนต์่ไฟฟ้าและเพิ�ม
โอกาสในการเขา้ถึืงพลังงานสะอาดที�มากขึ�นเรื�อย ๆ  เนน้ยำาแนวคิด ENERGY x URBAN LIVING solution 
ที�จะสร้างความยั�งยืนใหุ้้กับการอย้�อาศัยและนำาไปส้�การเป็น Zero-Carbon ecosystem ผ�านมิติ่ของ
พลังงาน
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G.K. Hemp Group Co., ltd
550 mTHB

G.K. Smart Farming Co., Ltd
185 mTHB

G.K. Bio Extraction Co., Ltd
50 mTHB

THCG Group Co., Ltd
260.6 mTHB

Thaistick Herb Co., Ltd
25 mTHB

Import Licenses
Produce (Cultivate) Licenses
Distribute Licenses
Possession of controlled products 
Licenses

•
•
•
•

Export Licenses 
Distribute Licenses 
Possession of controlled 
products Licenses
Extraction Licenses
Factory Establishment License
Laboratory Accreditation certificate

•
•
•

•
•
•

Expansion Plan
Oct 2021 Nov 2021 2022

Expansion 1 site Expansion 2 site

THCG Holding
hold 50% 

ordinary shares

Total Investment 
250 mTHB

THCG 50% 
ordinary shares

THCG 100% 
preferred shares

Existing Asset Expansion

ภ�วะอ็ตุส�หกัริริม กั�ริตล�ดและกั�ริแข่งขัน
ภ�พริวมธุุริกัิจิ

บรษัิทต่ระหุ้นกัดีว�า พนัธุมติ่รทางธุุรกิจและผ้ม้สี�วนได้เสียทกุท�านเปน็ส�วนสำาคัญที�เกื�อกล้ใหุ้ธุุ้รกิจสามารถืเติ่บโต่
ได้อย�างแข็งแกร�งและยั�งยืน จึงเกิดธุุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovation ในลักษณะการสร้าง
เครอืข�าย เสรมิสรา้งซ่ึ�งกันและกัน จากต้่นนำาถึืงปลายนำา ตั่�งแต่�กระบวนการผลิต่ ขนส�ง จัดจำาหุ้น�าย ประชำาสมัพนัธุ์ 
ส�งมอบสนิค้าและบรกิารใหุ้ล้ก้ค้า รวมถึืงบริการหุ้ลังการขาย ซ่ึ�งระบบนเิวศนท์างธุุรกิจนี� จะเปน็การบรหิุ้ารความเสี�ยง
และลดต้่นทนุในการทำาธุุรกิจ และทำาใหุ้เ้กิดศกัยภาพในการแข�งขนั อันเปน็โครงสร้างพื�นฐานในการทำาธุุรกิจร�วมกัน 
ที�สามารถืทำาใหุ้้บริษัท พันธุมิต่รทางธุุรกิจและผ้้มีส�วนได้เสียทุกท�าน เติ่บโต่ไปด้วยกันอย�างยั�งยืน

5. กลุ่มธุุรกิจกัญช้งและกัญช้า
ลักัษัณ์ะกั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจิ
บริษัทต่ระหุ้นักถึืงโอกาสทางธุุรกิจที�สอดคล้องกับแผนยุทธุศาต่ร์ชำาติ่ด้านแผนการลงทุนในกิจการด้แลส�งเสริม
ด้านสุขภาพ ประกอบกับบริษัทมีพื�นที�ซ่ึ�งไม�ได้ใช้ำประโยชำน์จากการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ดังนั�น
ภายหุ้ลังกระทรวงสาธุารณสุขเห็ุ้นชำอบใหุ้้ปลดกัญชำงออกจากยาเสพติ่ด บริษัทจึงเริ�มดำาเนินธุุรกิจการปลก้กัญชำง
และกัญชำา เพื�อการจำาหุ้น�าย รวมถึืงการผลิต่และจำาหุ้น�ายผลิต่ภัณฑ์์ที�ได้จากกัญชำงและกัญชำา ไม�ว�าจะเปน็ผลิต่ภัณฑ์์
ด้านอาหุ้ารและยา ผลิต่ภัณฑ์์เสริมความงาม เครื�องดื�มสมุนไพรเพื�อสุขภาพ เป็นต้่น โดยบริษัทมีความตั่�งใจที�จะ
ร�วมมอืกับพนัธุมิต่รเพื�อก้าวไปส้�การเป็นผ้น้ำาธุุรกิจกัญชำงและกัญชำาครบวงจรตั่�งแต่�ต้่นนำาจนถึืงปลายนำา และสร้าง
ผลต่อบแทน สร้างม้ลค�าเพิ�ม และสร้างอัต่ราการเติ่บโต่ของผลประกอบการของบริษัทอย�างมีนัยสำาคัญ เป็น 
พื�นฐาน เพื�อสร้าง New S-Curve ใหุ้้กับบริษัท

ทั�งนี�บริษัทมีการจัดโครงสร้างและวางแผนกลยุทธุ์สำาหุ้รับดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำาแบบครบวงจร โดยจัดตั่�ง
บริษัท จี.เค. เฮมพ์ กรุ๊ป จำากัด (GKHG) และบริษัทย�อยของ GKGH 2 บริษัทได้แก� บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ�ง 
จำากัด (GKSF) เพื�อดำาเนินการเกี�ยวกับการจัดหุ้า/นำาเข้าเมล็ดพันธุ์ และเพาะปล้ก โดยบริษัทใชำ้ระบบ Smart 
Farming และเพาะปลก้ในโรงเรือนระบบปิด เพื�อใหุ้ไ้ด้ผลผลิต่ที�มมีาต่รฐานและคณุภาพส้ง ส�วน บริษัท จี.เค.ไบโอ 
เอ็กซ่์แทรคชำั�น จำากัด (GKBE) รับผิดชำอบการแปรร้ป เชำ�น การสกัดสาร CBD หุ้รือนำามันจากเม็ดกัญชำง กัญชำา  
ซ่ึ�งเปน็ผลิต่ภัณฑ์์คณุภาพสง้และนำาไปใชำใ้นอุต่สาหุ้กรรมต่�อเนื�อง ทั�งอุต่สาหุ้กรรมยาเพื�อประโยชำน์ทางการแพทย์ 
อาหุ้ารเสริมเพื�อสุขภาพ ผลิต่ภัณฑ์์เพื�อสุขอนามัยส�วนบุคคล อาหุ้ารและเครื�องดื�ม เป็นต้่น ซ่ึ�งขณะนี�อย้�ระหุ้ว�าง
ก�อสร้างโรงงานสกัดกัญชำงและกัญชำา คาดว�าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 โดยประมาณการกำาลังการ
ผลิต่ในชำ�วงแรก 100 – 200 กิโลกรัมดอกแหุ้้งต่�อวัน และตั่�งเป้าเพิ�มกำาลังการผลิต่เป็น 1,000 กิโลกรัมต่�อวันในปี 
2565 นอกจากนี� GKHG ยังได้เข้าถืือหุุ้้นสามัญสัดส�วนร้อยละ 50 และเข้าเพิ�มทุนในหุุ้้นบุริมสิทธุิของบริษัท  
ทีเอชำซ่ีจี กรุ๊ป จำากัด (THCG) เมื�อวันที� 7 ตุ่ลาคม 2564 ด้วยม้ลค�าการลงทุนไม�เกิน 250 ล้านบาท

สำาหุ้รับ THCG ถืือเป็นพันธุมิต่รที�แข็งแกร�งและมีศักยภาพ เนื�องจาก THCG เป็นผ้้นำาในธุุรกิจ ใหุ้้บริการด้านการ
ใหุ้ค้ำาปรึกษาในการดำาเนินธุุรกิจการปลก้ กัญชำง กัญชำา จำาหุ้น�ายกัญชำง กัญชำา  รวมถึืงการผลิต่และจำาหุ้น�ายสนิค้า
ที�ได้จากกัญชำง และกัญชำา และการเปน็ค้�สญัญา กับทางภาครฐัและเอกชำน โดยมโีครงการที�มใีบอนญุาต่และดำาเนนิ
การอย้�ได้แก� โครงการแม�สะเรียง จังหุ้วัดแม�ฮ�องสอน โครงการเขาค้อ จังหุ้วัดเพชำรบ้รณ์ และโครงการหุ้ล�มเก�า 
จังหุ้วัดเพชำรบ้รณ์
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ทั�งนี�การการดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำาของบริษัท มีจุดแข็งหุ้ลายประการ เชำ�น

a. บริษัทมีพื�นที�กว�า 5,000 ไร�ซึ่�งเป็นที�ตั่�งของโครงการพลังงานลมพร้อมสำาหุ้รับการพัฒนาและจัดสรรใหุ้้เกิด
ประโยชำน์

b. ความพร้อมด้านแหุ้ล�งนำาสำาหุ้รับการเพาะปล้ก
c. นวัต่กรรมในระบบการเกษต่ร โดยใช้ำระบบ Smart Farming เพื�อควบคุมคุณภาพของต้่นไม้ใหุ้้ได้มาต่รฐาน 

GAP และ GMP PIC/S ซ่ึ�งเป็นมาต่รฐานในระดับส้ง
d. การใชำ้ไฟฟ้าจากพลังงงานแสงอาทิต่ย์ ในระบบควบคุมอุณหุ้ภ้มิในโรงเรือนแบบปิด ทำาใหุ้้ต้่นทุนพลังงานต่ำา 
e. พันธุมิต่รที�แข็งแกร�ง ร�วมกับความร�วมมือกับผ้้เชำี�ยวชำาญ เชำ�น ที�ปรึกษา นักปล้ก นักเคมี นักสมุนไพรที�มี

ประสบการณ์ยาวนานจากต่�างประเทศ

สำาหุ้รับแผนของธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา บริษัทเต่รียมงบลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทในชำ�วงปี 2564 – 2565 
โดยเปน็งบลงทนุสำาหุ้รบัโรงเรอืน โรงงานสกัด และค�าใชำจ้�ายอื�น ๆ  ดังนั�น บรษัิทจะทยอยรบัร้ร้ายได้จากธุุรกิจกัญชำง
และกัญชำาตั่�งแต่�ปี 2564 และรบัร้ร้ายได้เต็่มปีตั่�งแต่�ปี 2565 เปน็ต้่นไป ซ่ึ�งหุ้ากการดำาเนนิงานเปน็ไปต่ามแผนการ 
กลุ�มธุุรกิจกัญชำงและกัญชำาจะสามารถืสร้างรายได้และกำาไรเพิ�มเติ่มจากธุุรกิจเดิมได้อย�างมีนัยสำาคัญ

ความูค้บหน้าของใบอนุญาตที�เกัี�ยวข้องกัับกัารด้ำาเนินธุีรกิัจักััญชงแลัะกััญชา

ผูร้บัอนุญาต ปีระเภทใบอนุญาต

1 บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ�ง จำากัด ซ่ึ�งเป็นบริษัทย�อยที�บริษัท 
ถืือหุุ้้นร้อยละ 99.99

ใบอนุญาต่นำาเข้ายาเสพติ่ดใหุ้้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชำง เพื�อประโยชำน์
ในเชำิงพาณิชำย์หุ้รืออุต่สาหุ้กรรม โดย
ประเภทของกัญชำงที�ขออนุญาต่นำาเข้า
คือ เมล็ดพันธุุ์จากประเทศ
สหุ้รัฐอเมริกา

2 บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ�ง จำากัด ซ่ึ�งเป็นบริษัทย�อยที�บริษัท 
ถืือหุุ้้นร้อยละ 99.99

ใบอนุญาต่ผลิต่ (ปล้ก) ยาเสพติ่ดใหุ้้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชำง เพื�อ
ประโยชำน์ในเชำิงพาณิชำย์หุ้รือ
อุต่สาหุ้กรรม โดยร้ปแบบการปล้กเป็น
ระบบโรงเรือน (Greenhouse)

ภ�วะอ็ตุส�หกัริริม กั�ริตล�ดและกั�ริแข่งขัน
ภ�พริวมธุุริกัิจิ

กัญชำงได้รับความสนใจเป็นอย�างมากหุ้ลังจากรัฐบาลอนุญาติ่ใหุ้้สามารถืขออนุญาต่ปล้ก ผลิต่ นำาเข้าเมล็ดพันธุุ ์
ครอบครอง และจำาหุ้น�ายได้ ด้วยสรรพคุณและประโยชำน์ที�หุ้ลากหุ้ลาย สามารถืต่�อยอดเป็นสินค้าอุต่สาหุ้กรรมที�
มีม้ลค�าส้ง เชำื�อมโยงไปส้�หุ้�วงโซ่�อุต่สาหุ้กรรมหุ้ลายกลุ�ม เชำ�น เครื�องดื�ม อาหุ้าร ยาและอาหุ้ารเสริม เครื�องแต่�งกาย 
และผลิต่ภัณฑ์์ดแ้ลส�วนบุคคล สร้างมล้ค�าเพิ�มทางเศรษฐกิจได้ ประกอบกับความต้่องการในต่ลาดโลกที�มแีนวโนม้
ส้งมากขึ�น โดยในปี 2563 ต่ลาดกัญชำงโลกมีม้ลค�ากว�า 4.75 พันล้านดอลลาร์สหุ้รัฐ และคาดว�าจะเติ่บโต่ต่�อเนื�อง
เฉลี�ยร้อยละ 21.6 ต่�อปี มาเท�ากับม้ลค�า 1.86 หุ้มื�นล้านดอลลาร์สหุ้รัฐ ในปี 2570 (ที�มา: ศ้นย์วิจัยกรุงศรี)

Cannabis : GUNKUL Keys Competitive Advantages

Source: Allied Market Research, New Frontier, Prohibition Partners, Krungsri Research
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Figure 3: Global Hemp Market Value (USD, bn)
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สำ�หริับปริะเทศไทย ศ่นย์วิจิัยกัริุงศริีปริะม�ณ์กั�ริม่ลค่�อ็ุตส�หกัริริมกััญชงไทย ดังนี�

1. ป ี2564 คาดว�าอุต่สาหุ้กรรมเครื�องดื�มที�มกัีญชำงผสมจะมมีล้ค�า 280 ล้าน บาท รองลงมาเปน็ผลิต่ภัณฑ์์อาหุ้าร
จากกัญชำง 240 ล้านบาท ยาและอาหุ้ารเสริมจากกัญชำง 50 ล้านบาท เครื�องแต่�งกายที�ทำาด้วยใยกัญชำง  
30 ล้านบาท และผลิต่ภัณฑ์์ด้แลส�วนบุคคลประเมินว�ายังอย้�ในชำ�วงการพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์ ทั�งนี� รวมเป็นม้ลค�า
ประมาณ 600 ล้านบาท

2. คาดว�าผลิต่ภัณฑ์์กัญชำงไทยจะเติ่บโต่อย�างมากในชำ�วง 5 ปีแรกหุ้ลังรัฐบาลปลดล็อคการประกอบธุุรกิจ โดย
ต่ลาดกัญชำงไทยจะมีม้ลค�าส้งถึืง 15.8 พันล้านบาท ณ สิ�นปี 2568 หุ้รือเติ่บโต่เฉลี�ย (CAGR) ร้อยละ 126 ต่�อปี

Table 3 : Projection of Economic Gains from Hemp’s Ingredient*

Value (mTHB) CAGR
GrowthEstimate 2021 Forecast 2025

Beverage 280 7,600 128%

Food 240 5,600 120%

Pharmaceutiacls and Supplementary 50 1,240 123%

Apparel and Footwear 30 820 129%

Personal Care Products** 0.0 510 184%

Total 600 15,770 126%

หมูายเหต ุ: * ม้ลค�าอุต่สาหุ้กรรมอย้�ภายใต้่ข้อสมมติ่ฐานที�รัฐบาลอนุญาต่ใหุ้้หุ้น�อยธุุรกิจต่�าง ๆ สามารถื 
 ผลิต่สินค้าและบริการได้ทุกประเภทต่ามต่าราง
** ผลิต่ภัณฑ์์ด้แลส�วนบุคคลคาดว�าจะเริ�มมีม้ลค�าในปี 2565

Source : Euromonitor, Krungsri Research

บริษัทเหุ้็นว�าธุุรกิจดังกล�าวนั�นสอดคล้องกับแผนยุทธุศาสต่ร์ชำาติ่ด้านแผนการลงทุนในกิจการด้แลส�งเสริมด้าน
สุขภาพ อีกทั�งเชำื�อมโยงไปยังอุต่สาหุ้กรรมอื�น ๆ ที�สามารถืต่�อยอดไปเป็นผลิต่ภัณฑ์์ปลายนำา ไม�ว�าผลิต่ภัณฑ์์ด้าน
อาหุ้ารและยา รวมถึืงผลิต่ภัณฑ์์เสรมิความงาม เครื�องดื�มสมนุไพรเพื�อสุขภาพ เปน็ต้่น บรษัิทจึงเขา้ลงทนุในธุุรกิจ
ดังกล�าว โดยบริษัทได้มกีารศึกษาวิจัย วิเคราะห์ุ้ความเสี�ยงและประเมินผลต่อบแทนจากการลงทุนอย�างรอบคอบ 
และคาดว�าโครงการดังกล�าวจะสามารถืสรา้งผลต่อบแทน สรา้งมล้ค�าเพิ�ม และสรา้งอัต่ราการเติ่บโต่ของสนิทรพัย์
และผลกำาไรใหุ้้กับบริษัท และผ้้ถืือหุุ้้นได้อย�างต่�อเนื�อง 

กัารแข่งขัน

จากความน�าสนใจของกัญชำง กัญชำา และชำ�องว�างทางการต่ลาดจากการยังเป็นระยะเริ�มต้่น จึงมีผ้้ประกอบการ
หุ้ลายรายใหุ้้ความสนใจลงทุนในธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา แต่�ด้วยบริษัทมีข้อได้เปรียบด้วยพื�นที�กว�า 5,000 ไร� ที�
พร้อมสำาหุ้รับการพัฒนา มีแหุ้ล�งนำาสำาหุ้รับการเพาะปล้กรวมถึืงนวัต่กรรมในระบบการเกษต่ร โดยใชำ้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิต่ย ์ซ่ึ�งมต้ี่นทนุต่ำา สำาหุ้รับใช้ำในระบบควบคุมแสงและอุณหุ้ภ้มใินโรงเรือนปิด ทำาใหุ้้ต้่นทนุในการ
ผลิต่ต่ำา ทำาใหุ้้บริษัทมีความได้เปรียบด้านการแข�งขันทางธุุรกิจ
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1.2.3 สิทธุิประโยช้น์จากการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุนอนุมัติ่ใหุ้้บริษัทย�อยและบริษัทร�วม ได้รับสิทธิุประโยชำน์หุ้ลายประการในฐานะ 
ผ้ไ้ด้รบัการส�งเสรมิการลงทุนต่ามพระราชำบัญญติั่ส�งเสรมิการลงทุนพ.ศ. 2520 ซ่ึ�งสามารถืสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี�

• ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหุ้รับเครื�องจักรต่ามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ่

• ได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นติิ่บุคคลสำาหุ้รบักำาไรสทุธุเิปน็ระยะเวลาแปดปนีบัแต่�วันที�เริ�มมรีายได้จากการประกอบ
กิจการนั�น และในกรณทีี�กิจการมีผลขาดทนุที�เกิดขึ�นในชำ�วงเวลาดังกล�าวสามารถืนำาไปหัุ้กจากกำาไรสุทธุทีิ�เกิด
ขึ�นหุ้ลังจากชำ�วงเวลาดังกล�าวได้ไม�เกินหุ้้าปีนับแต่�วันพ้นกำาหุ้นดเวลานั�น

• ได้รบัยกเว้นไม�ต้่องนำาเงินปนัผลจากกิจการที�ได้รบัการส�งเสรมิไปรวมคำานวณเพื�อเสยีภาษีเงินได้สำาหุ้รับระยะ
เวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ่บุคคลดังกล�าวข้างต้่น

• ได้รับอนุญาต่ใหุ้้หุ้ักค�าขนส�ง ค�าไฟฟ้าและค�านำาประปาเป็นจำานวนสองเท�าของค�าใชำ้จ�ายดังกล�าว 
เป็นระยะเวลาสิบปี นับแต่�วันที�เริ�มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น

• ได้รับอนุญาต่ใหุ้้หุ้ักเงินลงทุนในการติ่ดตั่�งหุ้รือก�อสร้างสิ�งอำานวยความสะดวกร้อยละยี�สิบหุ้้าของเงินลงทุน 
นอกเหุ้นือจากการหุ้ักค�าเสื�อมราคาต่ามปกติ่

ทั�งนี� บริษัทได้รับสิทธุิประโยชำน์จากการส�งเสริมการลงทุน ต่ามพระราชำบัญญัติ่ส�งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  
แบ�งออกเป็น 2 ร้ปแบบ โดยมีรายละเอียดสิทธุิประโยชำน์ที�สำาคัญและการยกเว้นภาษี ดังนี�

ริ่ปแบบที่ 1 : Adder

ปีี
อัตราภาษีั (รอ้ยลัะ)

ภาษีัทีไ่ด้้รบักัารยกัเว้น ภาษีัเงินได้้นิติบุคคลัทีต้่องชำาระ

ปีที� 1 - ปีที� 8 100 0

ปีที� 9 - ปีที� 13 50 10

ตั่�งแต่� ปีที� 13 ขึ�นไป 0 20

บริษัทย�อยและบริษัทร�วม/การร�วมค้า ที�ได้รับสิทธุิประโยชำน์ในร้ปแบบนี� ได้แก� บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำากัด 
บริษัท กรีโนเวชัำ�น เพาเวอร์ จำากัด บริษัท โคราชำ วินด์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซ่ล�า จำากัด  
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซ่อร์ซ่ จำากัด และ บริษัท กันกุล ช้ำบุ พาวเวอร์เจน จำากัด โดยสถืานะของสิทธุิ�ยังคงได้รับยกเว้น
อัต่ราภาษีที�ร้อยละ 100 ยกเว้น บริษัท กันกุล ช้ำบุ พาวเวอร์เจน จำากัด บริษัท จี-พาวเวอร์ ซ่อร์ซ่ จำากัด และ  
บรษัิท เอ็นเค เพาวเวอร์โซ่ล�า จำากัด ได้สิ�นสุดสิทธุิ�ที�ได้รับยกเว้นอัต่ราภาษีที�ร้อยละ 100 และ ได้รับสิทธุิ�ยกเว้น
อัต่ราภาษีร้อยละ 50 เริ�มต้่นในเดือนพฤศจิกายน 2563 สิงหุ้าคม 2564 และ ธุันวาคม 2564 เป็นต้่นไปต่ามลำาดับ

ริ่ปแบบที่ 2 : Feed in Tariff “FiT”

ปีี
อัตราภาษีั (รอ้ยลัะ)

ภาษีัทีไ่ด้้รบักัารยกัเว้น ภาษีัเงินได้้นิติบุคคลัทีต้่องชำาระ

ปีที� 1 - ปีที� 8 100 0

ตั่�งแต่� ปีที� 8 ขึ�นไป 0 20

บริษัทย�อยและบริษัทร�วม/การร�วมค้า ที�ได้รับสิทธุิประโยชำน์ในร้ปแบบนี� ได้แก� บริษัท รางเงิน โซ่ล้ชำั�น จำากัด  
บริษัท อีโค� ไทยเอ็นเนอร์ยี� จำากัด บริษัท บีเอ็มพี โซ่ล�าร์ จำากัด บริษัท กันกุล โซ่ลาร์ พาวเวอร์ 2 จำากัด  
บริษัท สยาม กันกุล โซ่ลาร ์เอนเนอรย์ี� จำากัด บรษัิท โซ่ลาร ์เอนเนอรย์ี� โซ่ไซ่ตี่� จำากัด บรษัิท กันกุล โซ่ลาร ์ร้ฟ 1 จำากัด 
บริ ษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำากัด บริ ษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ ร้ฟ 1 จำากัด  
บริษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ร้ฟ 3 จำากัด บริษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ร้ฟ 6 จำากัด 
บริษัท ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีนโซ่ล�าร์ร้ฟ 17 จำากัด บริษัทย�อยต่ามที�กล�าวข้างต้่นทุกบริษัทยังคงอย้�ในชำ�วง 
ได้รับสิทธุิ�ยกเว้นอัต่ราภาษีที�ร้อยละ 100
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1.2.4 ทรัพื่ย์สินท่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิจ (รายละเอ่ยดูตามเอกสารแนบ 4)
สัญญ�เช่�ที่สำ�คัญ

สำญัญา คู่สำญัญา ระยะเวลัา รายลัะเอยีด้

สญัญาเชำ�าที�ดิน อาคารและ
สิ�งปล้กสรา้ง เป็น สญัญาเชำ�า
เพื�อใชำ้ทรัพย์สินดังกล�าวใน
การประกอบกิจการ ของ 
บริษัท บริษัทย�อย และ 
บริษัทร�วม/การร�วมค้า

รายละเอียดต่ามเอกสาร
แนบ 4

รายละเอียดต่ามเอกสาร
แนบ 4

- วัต่ถุืประสงค์การเชำ�าเพื�อ
เป็นที�ตั่�งสำานักงานใหุ้ญ� 
สำานกังานสาขา โรงงาน 
คลังเก็บสินค้า คลัง 
เก็บเอกสาร สถืานที� 
ผลิต่กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิต่ยบ์น
พื�นดินและบนหุ้ลังคา 

- อัต่ราค�าเชำ�า การต่�อ
สัญญา การเลิกสัญญา
รายละเอียดต่ามเอกสาร
แนบ 4

ทริัพย์สินไม่มีตัวตนอ็่่น ๆ 
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 สินทรัพย์ไม�มีตั่วต่นและค�าความนิยมต่ามงบการเงินรวมมีจำานวน 3,463.50 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค�าลิขสิทธุิ�ซ่อฟต์่แวร์ 17.22 ล้านบาท สิทธุิในการเชำื�อมโยงระบบจำาหุ้น�ายไฟฟ้า 738.95 ล้านบาท 
สทิธุใินสญัญาซ่ื�อขาย/ประกอบกิจการไฟฟา้ 2,539.14 ล้านบาท ค�าความนยิม 163.48 ล้านบาท และค�าซ่อฟต์่แวร์
ระหุ้ว�างติ่ดตั่�ง 4.71 ล้านบาท

นโยบ�ยกั�ริลงทุนในบริิษััทย่อ็ยและบริิษััทริ่วม
ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย�อย ซ่ึ�งบริษัทเป็นผ้้ถืือหุุ้้นใหุ้ญ� 62 บริษัท และมีบริษัทร�วมจำานวน 10 บริษัท โดยบริษัทมี 
นโยบายในการควบคมุด้แลบรษัิทย�อยโดยการส�งกรรมการและผ้บ้รหิุ้ารของบรษัิทเข้าเปน็กรรมการและผ้บ้รหิุ้าร
ในบริษัทย�อยเพื�อบริหุ้ารงานและควบคุมด้แลบริษัทย�อยดังกล�าว

สำาหุ้รับในอนาคต่ นโยบายการลงทนุของบรษัิทจะพจิารณาลงทนุในธุุรกิจที�เกื�อหุ้นุนและเอื�อประโยชำนต์่�อการทำา
ธุุรกิจของบริษัทหุ้รือเป็นธุุรกิจซึ่�งอย้�ในอุต่สาหุ้กรรมที�มีแนวโน้มเจริญเติ่บโต่หุ้รือเป็นธุุรกิจที�มีความถืนัดและ
ชำำานาญ นอกจากนั�นจะคำานงึถึืงอัต่ราผลต่อบแทนที�ได้รบัจากการลงทุนเป็นสำาคัญ ในกรณีที�บรษัิทมีการลงทุนใน
บริษัทย�อยเพิ�มเติ่ม บริษัทจะควบคุมด้แลโดยส�งกรรมการเข้าเป็นตั่วแทนในบริษัทย�อยต่ามสัดส�วนการถืือหุุ้้น 
สำาหุ้รับบริษัทร�วม บริษัทจะไม�เข้าไปควบคุมด้แลมากนักเพียงแต่�จะส�งตั่วแทนจากบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการใน
บริษัทนั�น ๆ ทั�งนี�จำานวนตั่วแทนจากบริษัทที�เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ�นอย้�กับสัดส�วนการถืือหุุ้้นในแต่�ละบริษัท

1.2.5 งานท่�ยังไม่ส่งมอบ
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษัทย�อยมีงานในกล�มธุุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey แบบครบวงจร ที�อย้�ระหุ้ว�าง
ดำาเนินการและยังไม�ส�งมอบเป็นจำานวนม้ลค�ารวมประมาณ 2,624.75 ล้านบาท

ทริัพย์สินถ�วริหลักั

รายกัาร มููลัค่าสำทุธิี 1) (ล้ัานบาท) ภาระผกูัพัน

ท รั พ ย์ สิ น ถื า ว ร หุ้ ลั ก ที� ใ ช้ำ ใ น ก า ร
ประกอบกิจการของบรษัิท บรษัิทย�อย 
และ บริษัทร�วม/การร�วมค้า ประกอบ
ด้วย ที�ดิน อาคาร และสิ�งปล้กสร้าง 
โรงงาน คลังสินค้า ส�วนปรบัปรุงอาคาร
และสาธุารณ้ปโภค งานระหุ้ว�าง
ก�อสร้าง รวมถึืงเครื�องจักรและอุปกรณ์
โรงงาน เครื� องต่กแต่�ง เครื� องใชำ้
สำานักงาน และ ยานพาหุ้นะ โดยมีทั�ง
ทรัพย์สินที�บริษัท บริษัทย�อย และ
บริษัทร�วม/การร�วมค้า เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธุิ� และ เชำ�าเพื�อใช้ำประกอบ
กิจการ

21,004.04 - ทรัพย์สินที� ใชำ้ในการประกอบ
กิจการ ที�เป็นสำานักงานใหุ้ญ� ของ
บรษัิท บรษัิทย�อย และ บริษัทร�วม/
การร�วมค้า ส�วนใหุ้ญ�อย้�ภายใต้่
สัญญาเชำ�า โดยมีบางแหุ้�งที�บริษัท
ย�อยเป็นเจ้าของกรรมสิทธุิ�

- ทรัพย์สินที� ใชำ้ในการประกอบ
กิจการ ที�เป็นสำานกังานสาขา มทัี�ง
อย้�ภายใต้่สัญญาเชำ�า และเป็น
เจ้าของกรรมสิทธุิ� โดยทรัพย์สิน
ประเภทที�ดินและสิ�งปล้กสร้างที�ใช้ำ
ในการประกอบกิจการโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานทดแทน จะเป็น
กรรมสทิธุิ�ของบรษัิทย�อย โดยส�วน
ใหุ้ญ�จำานองไว้กับสถืาบันการเงิน
เพื�อคำาประกันวงเงินสินเชำื�อ

- ยานพาหุ้นะส�วนใหุ้ญ�อย้�ภายใต้่
สัญญาเชำ�าซ่ื�อ

หมูายเหต ุ 1) เฉพาะทรัพย์สินที�บริษัท บริษัทย�อย บริษัทร�วม/การร�วมค้า เป็นเจ้าของกรรมสิทธุิ�
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1.3.1 โครงสร้างการถุ่อหุ้นของกลุ่มบริษััท

กลุมธุรกิจวิศวกรรม 
และTurnkey

GKG 
49.903%

ผูลงทุนทั่วไป
50.097%

บริษัทยอย บริษัทรวม / การรวมคา

กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน กลุมธุรกิจอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง

กลุมธุรกิจกัญชง
และกัญชา

กลุมธุรกิจกัญชง
และกัญชา

กลุมธุรกิจ
พลังงานทดแทนกลุมธุรกิจอื่น ๆกลุมธุรกิจ Ecosystem Business 

Platform และ Innovation

WED

GNP

KWE

GWP-1

SND

DST

GWP-2 

GWP-3

GWP-4

GWP-5

GPS

GCPG

WHA_GSR-1

KGS

OG

GWP-6

GWP-7

GWP-8

GWP-9

NKP

IAE

GIM

GKMCP-1RNS

GSP-1

GSP-2

GIIS GPD FEC

ECO

BMPS

JV_GKE&GPD

JV_GPD&TEECLKMT

SGAY

FAM

SGYY BKHB

GKVN

BKTN

TYTN

TCEINT

FPC GTRC

GKRE

GGA

GKA

GKP

KNP

GKMY

GSP

GSC

SGSE

SES

GSR-1

GES

GIG

BGP

GOB

OGD

FE

GKB2B

THCG

TSH

GKHG

GKSF

GKBE

JV_FEC&PPB

WHA_GSR-3

WHA_GSR-6

WHA_GSR-17

99.99% 99.99%

99.99% 99.99% 99.99%

99.99% 51.00 %

100.00%

100.00% (ลงทุน)

(ลงทุน)100.00%

99.99% 99.99%

49.99%

99.99%

95.00%

98.97%

99.99% 48.98%

99.99% 99.84%

99.99% 60.00%

99.99%

99.99%

95.93%

99.99%

99.99%99.99%

99.97%

99.99%

99.99%

100.00%

100.00%

51.00%

99.95%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99% 99.99%

99.99%

40.00%

51.00%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

48.77% (หุนสามัญ) / 70.00% (หุนบุริมสิทธิ)

49.99%

99.99%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 99.90%

99.99%

99.99%

99.94%

99.94%

99.99%

74.90%

99.99% 2) 4)

99.99%

1) 3)2)

ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564

1.3 โครงสร้างการถุ่อหุ้นของกลุ่มบริษััท

หมูายเหต ุ 1) จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2563 3) จดทะเบียนชำำาระบัญชำีในปี 2564
   2) จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2564 4) จดทะเบียนชำำาระบัญชำีในปี 2565

    บริษัทในประเทศ           บริษัทในต่�างประเทศ
    บริษัทในประเทศ           บริษัทในต่�างประเทศ
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สัดูส่วนการถุ่อหุ้นของบริษััท
(1) บริิษััทย่อ็ย

บรษัิัท ช้่อยอ่ ปีระเภทธุีรกิัจั สำกัลุัเงิน ทนุจัด้ทะเบยีน
จัำานวนหุน้ที่

จัำาหน่ายแล้ัว
(หุน้)

มููลัค่าทีต่รา
ไว้หุน้ลัะ

จัำานวนหุน้ 
ทีถ้่อ (หุน้)

สำดั้สำว่นกัาร
ถ้อหุน้โด้ย 

GUNKUL (%)

กัลัุ่มูธุีรกิัจัพลัังงานทด้แทน

1. บจก. พัฒนาพลังงานลม WED ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด  
60 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าฝ่� ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย 
และการไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค

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

2. บจก. กรีโนเวชำั�น เพาเวอร์ GNP ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด  
60 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าฝ่� ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย

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

3. บจก. โคราชำ วินด์ เอ็นเนอร์ยี� KWE ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมขนาด  
50 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าฝ่� ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย 

บาท 1,107,000,000.00 11,070,000 100.00 11,069,998 99.99

4. บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 GWP-1 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 99.99

5. บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 2 GWP-2 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 99.99

6. บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 GWP-3 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 99.99

7. บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 4 GWP-4 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 99.99

8. บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 GWP-5 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 2,000,000.00 20,000 100.00 19,997 99.99

9. บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 GWP-6 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 6,000,000.00 60,000 100.00 59,997 99.99

10.  บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 GWP-7 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 6,000,000.00 60,000 100.00 59,997 99.99
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บรษัิัท ช้่อยอ่ ปีระเภทธุีรกิัจั สำกัลุัเงิน ทนุจัด้ทะเบยีน
จัำานวนหุน้ที่

จัำาหน่ายแล้ัว
(หุน้)

มููลัค่าทีต่รา
ไว้หุน้ลัะ

จัำานวนหุน้ 
ทีถ้่อ (หุน้)

สำดั้สำว่นกัาร
ถ้อหุน้โด้ย 

GUNKUL (%)

11.  บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 8 GWP-8 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 99.99

12.  บจก. กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 9 GWP-9 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐ

บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 99.99

13.  บจก. เอ็นเค เพาวเวอร์โซ่ล�า NKP ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 1 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้า
ส�วนภ้มิภาค

บาท 2,600,000.00 หุุ้้นสามัญ
23,060

หุุ้้นบุริมสิทธุิ์

2,940

100.00 หุุ้้นสามัญ
23,058

หุุ้้นบุริมสิทธุิ์

2,940

99.99

14.  บจก. อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ 
เอ็นเนอร์ยี�

IAE ถืือหุุ้้นในบริษัท รางเงิน โซ่ล้ชำั�น จำากัด ในสัดส�วนร้อยละ 99.99  
ซ่ึ�งเป็นบริษัทที�ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิต่ย์แบบติ่ดต้ั่งบนพ้ืนดิน ขนาด 87 เมกะวัต่ต์่  
เพื� อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค 

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

15.  บจก. รางเงิน โซ่ล้ชำั�น RNS ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 87 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการ
ไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค 

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

16.  บจก. อีโค� ไทยเอ็นเนอร์ยี� ECO ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน เพื�อจำาหุ้น�วยใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค 

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

17.  บจก. บีเอ็มพี โซ่ล�าร์ BMPS ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 8.0 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการ
ไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค 

บาท 980,100.00 98,010 10.00 หุุ้้นบุริมสิทธุิ์  
48,010

48.98

18.  บจก. กันกุล โซ่ลาร์ พาวเวอร์ GSP ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

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

19.  บจก. กันกุล โซ่ลาร์ พาวเวอร์ 1 GSP-1 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

บาท 100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถืือหุุ้้นโดย 
GSP 99.99

20.  บจก. กันกุล โซ่ลาร์ พาวเวอร์ 2 GSP-2 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

บาท 100,000,000.00 1,000,000 100.00 999,997 ถืือหุุ้้นโดย 
GSP 99.99
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21.  บจก. กันกุล โซ่ลาร์ คอมม้นิต้ี่ GSC ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

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

22.  บจก. สยาม กันกุล โซ่ลาร์  
เอนเนอร์ยี�

SGSE ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

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

23.  บจก. โซ่ลาร์ เอนเนอร์ยี� โซ่ไซ่ต้ี่ SES ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน 

บาท 750,000,000.00 7,500,000 100.00 7,999,997 99.99

24.  บจก. กันกุล โซ่ลาร์ ร้ฟ 1 GSR-1 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน 

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

25.  บจก. กันกุล เอ็นเนอร์จี โซ่ล้ชำั�น 
แอนด์ ไลท์ต้ิ่ง

GES ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

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

26.  บจก. กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป GIG ดำาเนินกิจการใหุ้้เชำ�า ใหุ้้เชำ�าชำ�วง และจัดการซ่ึ�งทรัพย์สิน
ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครรัฐและเอกชำน

บาท 314,000,000.00 3,140,000 100.00 3,139,997 99.99

27.  บจก. ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ BGP ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้หุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน และลงทุนในบริษัทที�

เกี�ยวเนื�องกับธุุรกิจพลังงานทดแทน

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

28.  บจก. จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี� GOB ลงทุนในบริษัทที�ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานชำีวมวล เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน 

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

29.  บจก. เอาท์โกรว์ ดี 2) 4) OGD ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชำีวมวล 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

บาท 40,000,000.00 400,000 100.00 399,998 ถืือหุุ้้นโดย 
GOB 99.99

30.  Gunkul International  
(Mauritius)

GIM ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอลลาร์
สหุ้รัฐ

109,319,578 109,319,578 1.00 109,319,578 100.00

31.  Gunkul International  
Investment (Singapore) 
Pte. Ltd.

GIIS ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอลลาร์
สิงคโปร์

 348,829.00 348,829  1.00  348,829 ถืือหุุ้้นโดย 
GIM 100.00 
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32.  Gunkul Myanmar Central 
Power 1 Co., Ltd. 2)

GKMCP-1 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน Gas Engine 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับหุ้น�วยงานภาครัฐในสาธุารณรัฐสหุ้ภาพเมียนม�าร์

ดอลลาร์
สหุ้รัฐ

50,000.00 50,000  1.00 25,500 51.00

33.  Sendai Okura GD Daiichi 
Godo Kaisha

SND ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 31.75 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ 
Tohoku Electric Power Co., Inc. ประเทศญี�ปุ� น

เยน เงินลงทุนในบริษัท
ดังกล�าว รวม 

2,264,509,966

สัดส�วนการ
ลงทุน 100%

34.  Kimitsu Mega Solar Godo 
Kaisha

KMT ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 33.50 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ 
TEPCO Energy Partner Co., Inc. ประเทศญี�ปุ� น

เยน เงินลงทุนในบริษัท
ดังกล�าว รวม 

10,897,948,800

สัดส�วนการ
ลงทุน 100%

35.  Future Asset Management 
Kabushiki Kaisha

FAM ดำาเนินธุุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เยน  506,510,000.00 50,651 10,000 50,651 ถืือหุุ้้นโดย 
BGP 100.00

36.  Singapore An Yang Pte. Ltd. SGAY ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอลลาร์
สหุ้รัฐ

 15,079,000 15,079,000 1.00 15,079,000 ถืือหุุ้้นโดย 
BGP 100.00

37.  Singapore Yun Yang Pte. 
Ltd.

SGYY ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอลลาร์
สหุ้รัฐ

 15,049,000 15,049,000  1.022 15,049,000 ถืือหุุ้้นโดย 
BGP 100.00

38.  Gunkul Vietnam Joint Stock 
Company (ชำื�อเดิม: Tri Viet 
Hoa Binh Joint Stock  
Company (TVHB))

GKVN ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอง 309,179,000,000.00 3,091,790 100,000 3,091,790 ถืือหุุ้้นโดย 
SGAY 99.99

39.  Tri Viet Tay Ninh Joint Stock 
Company

TVTN ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 30 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ  
Vietnam Electricity Group ประเทศเวียดนาม

ดอง 244,300,000,000.00 2,443,000 100,000 2,443,000 ถืือหุุ้้นโดย 
GKVN 99.94

40.  Bach Khoa A Chau Hoa Binh 
Joint Stock Company

BKHB ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอง 301,606,000,000.00 3,016,060  100,000 3,016,060 ถืือหุุ้้นโดย 
SGYY 99.99

41.  Bach Khoa A Chau Tay Ninh 
Joint Stock Company

BKTN ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 30 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ  
Vietnam Electricity Group ประเทศเวียดนาม

ดอง 236,600,000,000.00 2,366,000  100,000 2,366,000 ถืือหุุ้้นโดย 
BKHB 99.94

42.  Doan Son Thuy Investment 
Joint Stock Company

DST ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ  
Vietnam Electricity Group ประเทศเวียดนาม 

ดอง 300,000,000,000.00 30,000,000  10,000 30,000,000 99.95
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43.  INT Energy Pte. Ltd. INT ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอลลาร์
สหุ้รัฐ

 9,100,000.00 9,242,242 0.98 9,100,000 ถืือหุุ้้นโดย 
BGP 100.00

44.  Tan Chau Energy Joint 
Stock Company

TCE ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์
แบบติ่ดต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ  
Vietnam Electricity Group ประเทศเวียดนาม 

ดอง 180,000,000,000.00 18,000,000  10,000 18,000,000 ถืือหุุ้้นโดย 
INT 99.90

กัลัุ่มูธุีรกิัจัวิศวกัรรมู แลัะ Turnkey แบบครบวงจัร

45.  บจก. กันกุล พาวเวอร์  
ดีเวลลอปเม้นท์

GPD ดำาเนินธุุรกิจทางด้านวิศวกรรม และ Turnkey บาท 300,000,000.00 3,000,000 100.00 2,999,997 99.99

46.  บจก. ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล 
คอนโทรล

FEC ดำาเนินธุุรกิจทางด้านวิศวกรรม และ Turnkey บาท 100,000,000.00 10,000,000 10.00 9,999,998 ถืือหุุ้้นโดย 
GPD 99.99

47.  บจก. กิจการร�วมค้า จีเคอี 
แอนด์ จีพีดี

JV_GKE&GPD ดำาเนินธุุรกิจทางด้านวิศวกรรม และ Turnkey บาท 80,000,000.00 800,000 100.00 399,999

399,998

ถืือหุุ้้นโดย 
GUNKUL 49.99

ถืือหุุ้้นโดย 
GPD 49.99

48.  บจก. กิจการร�วมค้า จีพีดี 
แอนด์ ทีอีอีซ่ีแอล

JV_GPD& 
TEECL

ดำาเนินธุุรกิจทางด้านวิศวกรรม และ Turnkey บาท 1,000,000.00 10,000 100.00 9,897 ถืือหุุ้้นโดย 
GPD 98.97

49.  บจก. ฟิวเจอร์ พาวเวอร์  
คอนสต่รัคชำั�น

FPC ดำาเนินธุุรกิจทางด้านวิศวกรรม และ Turnkey บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 49,997 ถืือหุุ้้นโดย 
FEC 99.99

50.  บจก. กิจการร�วมค้า เอฟอีซ่ี 
แอนด์ พีพีบี 1) 3)

JV_FEC&PPB ดำาเนินธุุรกิจทางด้านวิศวกรรม และ Turnkey บาท 5,000,000.00 50,000 100.00 47,498 ถืือหุุ้้นโดย 
FEC 95.00

กัลัุ่มูธุีรกิัจัอุปีกัรณ์์ไฟฟ้าแรงสำงู

51.  บจก. จี.เค.แอสเซ่็มบล้ี GKA ดำาเนินธุุรกิจผลิต่อุปกรณ์สำาหุ้รับระบบไฟฟ้า เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ
บริษัทในกลุ�ม รวมท้ังหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

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

52.  บจก. จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ GKP ดำาเนินธุุรกิจผลิต่อุปกรณ์สำาหุ้รับระบบไฟฟ้า เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ
บริษัทในกลุ�ม รวมท้ังหุ้น�วยงานภาครัฐและเอกชำน

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

53.  บจก. เค.เอ็น.พี.ซ่ัพพลาย KNP ดำาเนินธุุรกิจจัดจำาหุ้น�ายอุปกรณ์สำาหุ้รับระบบไฟฟ้าและระบบต่�าง ๆ 
ที�เกี�ยวข้องใหุ้้กับหุ้น�วยงานการไฟฟ้า 

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

จัำาหน่ายแล้ัว
(หุน้)

มููลัค่าทีต่รา
ไว้หุน้ลัะ

จัำานวนหุน้ 
ทีถ้่อ (หุน้)

สำดั้สำว่นกัาร
ถ้อหุน้โด้ย 

GUNKUL (%)

54.  Gunkul Engineering  
(Myanmar) Company 
Limited 

GKMY ลงทุนในบริษัทต่�างประเทศ ดอลลาร์
สหุ้รัฐ

 50,000 50,000 1.00 50,000 100.00

กัลัุ่มูธุีรกิัจั Ecosystem Business Platform แลัะ Innovation

55.  บจก. ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชำั�น

FE บริการด้านแอพพลิเคชำั�น แพลทฟอร์ม และโปรแกรมคอมพิวเต่อร์ บาท 50,000,000.00 500,000 100.00 499,199 ถืือหุุ้้นโดย 
GSP 99.84

56.  บจก. กันกุล บีท้บี GKB2B บริการด้านแอพพลิเคชำั�น แพลทฟอร์ม และโปรแกรมคอมพิวเต่อร์ บาท 50,000,000.00 500,000 100.00 299,999 ถืือหุุ้้นโดย 
FE 60.00

กัลัุ่มูธุีรกิัจักััญชงแลัะกััญชา

57.  บจก. จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป GKHG ลงทุนในบริษัทที�ดำาเนินธุุรกิจกัญชำงกัญชำา บาท 550,000,000.00 5,500,000 100.00 5,499,997 99.99

58.  บจก. จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ�ง GKSF ดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา บาท 185,000,000.00 1,850,000 100.00 1,849,997 ถืือหุุ้้นโดย 
GKHG 99.99

59.  บจก. จี.เค. ไบโอ เอ็กซ่แ์ทรคชัำ�น GKBE ดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา บาท 50,000,000.00 500,000 100.00 499,997 ถืือหุุ้้นโดย 
GKHG 99.99

กัลัุ่มูธุีรกิัจัอ่้น ๆ

60.  บจก. กันกุล เทรนนิ�ง เซ่็นเต่อร์ GTRC บริการทางการศึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการผึกอบรม และอื�น
ใดที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา

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

61.  บจก. จี.เค. เรยีลเอสเต่ท (2564) GKRE ดำาเนินธุุรกิจด้านอสังหุ้าริมทรัพย์ บาท 60,000,000.00 600,000 100.00 599,997 99.99

62.  บจก. กันกุล แกรนด์ แอสเซ่ท GGA ดำาเนินธุุรกิจด้านอสังหุ้าริมทรัพย์ บาท 40,000,000.00 400,000 100.00 399,997 99.99

หมูายเหต ุ 1) จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2563 3) จดทะเบียนชำำาระบัญชำีในปี 2564

   2) จดทะเบียนเลิกบริษัทในปี 2564 4) จดทะเบียนชำำาระบัญชำีในปี 2565
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(2) บริิษััทริ่วม/กั�ริริ่วมค้�

บรษัิัท ช้่อยอ่ ปีระเภทธุีรกิัจั สำกัลุัเงิน ทนุจัด้ทะเบยีน
จัำานวนหุน้ที่

จัำาหน่ายแล้ัว
(หุน้)

มููลัค่า
ทีต่ราไว้หุน้

ลัะ

จัำานวนหุน้ทีถ้่อ 
(หุน้)

ผูร้ว่มูทนุ
สำดั้สำว่นกัาร
ถ้อหุน้ (%)

กัลัุ่มูธุีรกิัจัพลัังงานทด้แทน

1. บจก. จี-พาวเวอร์ ซ่อร์ซ่ GPS ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์ ขนาด 
26 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการ
ไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค

บาท 930,000,000.00 9,300,000 100.00 3,719,998 บมจ. ผลิต่ไฟฟ้า 40.00

2. บจก. กันกุล ช้ำบุ พาวเวอร์เจน GCPG ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์ ขนาด
รวม 30.9 เมกะวัต่ต์่ เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับ
การไฟฟ้าส�วนภ้มิภาค

บาท 992,000,000.00 9,920,000 100.00 5,059,195 บริษัท ช้ำบุ อีเล็คทริค 
พาวเวอร์ อินเต่อร์

เนชำั�นแนล บี.วี. 

51.00

3. บจก. ออริจ้ิน กันกุล เอ็นเนอร์ยี OG ดำาเนินธุุรกิจเกี�ยวกับพลังงานไฟฟ้า บาท 1,000,000.00 100,000 10.00 49,999 บมจ. ออริจ้ิน เอ็น
เนอร์ยี 

ถืือหุุ้้นโดย 
FE 49.99

4. บจก. ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีน
โซ่ล�าร์ร้ฟ 1 

WHA_GSR-1 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที�ติ่ดต้ั่งบนหุ้ลังคา 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วน
ภ้มิภาคและการไฟฟ้านครหุ้ลวง

บาท 11,500,000.00 1,150,000 10.00 287,615 บมจ. ดับบลิวเอชำเอ 
คอร์ปอเรชำั�น

25.01

5. บจก. ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีน
โซ่ล�าร์ร้ฟ 3

WHA_GSR-3 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที�ติ่ดต้ั่งบนหุ้ลังคา 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วน
ภ้มิภาคและการไฟฟ้านครหุ้ลวง

บาท 14,500,000.00 1,450,000 10.00 362,645 บมจ. ดับบลิวเอชำเอ 
คอร์ปอเรชำั�น

25.01

6. บจก. ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีน
โซ่ล�าร์ร้ฟ 6

WHA_GSR-6 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที�ติ่ดต้ั่งบนหุ้ลังคา 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วน
ภ้มิภาคและการไฟฟ้านครหุ้ลวง

บาท 14,500,000.00 1,450,000 10.00 362,645 บมจ. ดับบลิวเอชำเอ 
คอร์ปอเรชำั�น

25.01
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บรษัิัท ช้่อยอ่ ปีระเภทธุีรกิัจั สำกัลุัเงิน ทนุจัด้ทะเบยีน
จัำานวนหุน้ที่

จัำาหน่ายแล้ัว
(หุน้)

มููลัค่า
ทีต่ราไว้หุน้

ลัะ

จัำานวนหุน้ทีถ้่อ 
(หุน้)

ผูร้ว่มูทนุ
สำดั้สำว่นกัาร
ถ้อหุน้ (%)

7. บจก. ดับบลิวเอชำเอ กันกุล กรีน  
โซ่ล�าร์ร้ฟ 17

WHA_GSR-17 ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที�ติ่ดต้ั่งบนหุ้ลังคา 
เพื�อจำาหุ้น�ายใหุ้้กับการไฟฟ้าส�วน
ภ้มิภาคและการไฟฟ้านครหุ้ลวง

บาท 16,000,000.00 1,600,000 10.00 400,160 บมจ. ดับบลิวเอชำเอ 
คอร์ปอเรชำั�น

25.01

8. Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd KGS ดำาเนินธุุรกิจผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์แบบติ่ด
ต้ั่งบนพื้นดิน ขนาด 29.99 เมกะวัต่ต์่ ใน
ประเทศมาเลเซ่ีย 

ริงกิต่  37,500,001 38,316,444 1.00

0.56-1.44

หุุ้้นสามัญ 
500,000

หุุ้้นบุริมสิทธุิ 
37,816,444

บริษัทในประเทศ
มาเลเซ่ีย

48.77

70.00

กัลัุ่มูธุีรกิัจักััญชงแลัะกััญชา

9. บจก. ทีเอชำซ่ีจี กรุ๊ป THCG ดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา บาท 260,600,000.00 26,060,000 10.00 24,999,999 บจก. ทีเอชำซ่ีจี โฮลด้ิง ถืือหุุ้้นโดย  
GKHG 95.93

10. บจก. ไทยสต๊ิ่คเฮิร์บ TSH ดำาเนินธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา บาท 25,000,000.00 2,500,000 10.00 2,499,999 บจก. ทีเอชำซ่ีจี โฮลด้ิง ถืือหุุ้้นโดย 
 THCG 99.99
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1.3.2 บุคคลท่�อาจม่ความขัดูแย้ง
-ไม�มี-

1.3.3 ความสัมพื่ันธุ์กับกลุ่มธุุรกิจของผู้ถุ่อหุ้นใหญ่
-ไม�มี-

1.3.4 ผู้ถุ่อหุ้น
ริ�ยช่่อ็ผิ่้ถ่อ็หุ้นใหญ่ 10 ลำ�ดับแริกั ณ์ วันที่ 5 มกัริ�คม 2565

ลัำาดั้บ ผูถ้้อหุน้รายใหญ่ จัำานวนหุน้ (หุน้) สำดั้สำว่น (%)

1 กลุ�มต่ระก้ลดำารงปิยวุฒิ์

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

1.2 ดร.กัลกุล ดำารงปิยวุฒิ์ 231,458,670 2.606

1.3 นางสาวนฤชำล ดำารงปิยวุฒิ์ 431,193 0.005

รวมูกัารถ้อหุน้ของกัลัุ่มูตระกัลูัด้ำารงปิียวุฒิ์ 4,664,521,143 52.513

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 422,272,413 4.754

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 134,026,303 1.509

4 นายสุระ คณิต่ทวีกุล 130,000,000 1.464

5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 123,868,842 1.395

6 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา 95,238,000 1.072

7 บริษัทหุ้ลักทรัพย์ เกียรติ่นาคินภัทร จำากัด (มหุ้าชำน) 84,316,600 0.949

8 นายประคิน ศรีเจริญ 77,700,000 0.875

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

10 STATE STREET EUROPE LIMITED 54,472,684 0.613

รวมู 5,846,415,985 65.819
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ริ�ยช่่อ็ผิ่้ถ่อ็หุ้นขอ็งบริิษััท กัันกัุล กัริุ๊พ จิำ�กััด ณ์ วันที่ 5 มกัริ�คม 2565 มีทุนจิดทะเบียน 110,000,000.00 บ�ท
โดยกลุ�มผ้้ถืือหุุ้้นใหุ้ญ�ประกอบด้วยกลุ�มครอบครัวดำารงปิยวุฒิ� ถืือหุุ้้นในสัดส�วนร้อยละ 99.727 ของทุนจดทะเบียน

ลัำาดั้บ ผูถ้้อหุน้รายใหญ่  จัำานวนหุน้ (หุน้)  สำดั้สำว่น (%)

1 กลุ�มต่ระก้ลดำารงปิยวุฒิ์

1.1 ดร.กัลกุล ดำารงปิยวุฒิ์ 466,000 42.364

1.2 นางสาวนฤชำล ดำารงปิยวุฒิ์ 211,000 19.182

1.3 นางสาวโศภชำา ดำารงปิยวุฒิ์ 210,000 19.091

1.4 นายอาภากร ดำารงปิยวุฒิ์ 210,000 19.091

รวมูกัารถ้อหุน้ของกัลัุ่มูตระกัลูัด้ำารงปิียวุฒิ์ 1,097,000 99.727

2 นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 3,000 0.273

รวมู 1,100,000 100.000

ข้อ็ตกัลงริะหว่�งผิ่้ถ่อ็หุ้นใหญ่ (Shareholder’s Agreement)
-ไม�มี-
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1.4 จำานวนทุนจดูทะเบ่ยนและทุนช้ำาระแล้ว
1.4.1 หุ้นสามัญ
บริษัทจดทะเบียนในต่ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564  
มีทุนจดทะเบียน 2,220,632,743.50 บาท เป็นทุนที�ออกและเรียกชำำาระแล้ว 2,220,632,743.50 บาท แบ�งเป็น 
หุุ้้นสามัญชำำาระแล้วจำานวน 8,882,530,974 หุุ้้น ม้ลค�าที�ต่ราไว้หุุ้้นละ 0.25 บาท

1.4.2 หุ้นบุริมสิทธุิ
- ไม�มี -

1.4.3 หุ้นหร่อหลักทรัพื่ย์แปลงสภาพื่ของบริษััทเป็น 
หลักทรัพื่ย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมเพื่่�อผู้ลงทุนซึ่่�งเป็นคนต่างดู้าว
- ไม�มี -

1.5 การออกหลักทรัพื่ย์อ่�น
1.5.1 หลักทรัพื่ย์แปลงสภาพื่

- ไม�มี -

1.5.2 หลักทรัพื่ย์ท่�เป็นตราสารหน่�
ณ วันที� 31 ธุนัวาคม 2564 บริษัทมยีอดคงเหุ้ลือจากการออกหุุ้้นก้้ระบุชำื�อผ้ถื้ือประเภทไม�ด้อยสทิธุ ิไม�มีหุ้ลักประกัน 
จำานวน 5,948.7 ล้านบาท โดยครบกำาหุ้นดการไถื�ถือนในเดือนกรกฎาคม 2565 เมษายน 2566 กรกฎาคม 2567 
และเมษายน 2568

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทมนีโยบายจ�ายปนัผลไม�นอ้ยกว�ารอ้ยละ 40 ของกำาไรสทุธุติ่ามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หุ้ลังหัุ้กภาษีเงินได้
นติิ่บุคคล เงินสำารองต่ามกฎหุ้มาย และเงินสำารองต่�าง ๆ  ทั�งหุ้มด อย�างไรก็ต่าม บริษัทอาจกำาหุ้นดใหุ้้การจ�ายปันผล
มีอัต่ราน้อยกว�าอัต่ราที�กำาหุ้นดข้างต้่นได้ โดยขึ�นอย้�กับความจำาเป็นในการใช้ำเงินทุนหุ้มุนเวียนในการดำาเนินงาน 
การขยายธุุรกิจ และปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหุ้ารงานของบริษัท

บริษัทย�อยของบริษัท มีนโยบายในการจ�ายปันผลไม�น้อยกว�าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธุิต่ามงบการเงินของบริษัท
ย�อยหุ้ลังหุ้กัภาษีเงินได้นติิ่บุคคล เงินสำารองต่ามกฎหุ้มาย และเงินสำารองต่�าง ๆ  ทั�งหุ้มด โดยจะพิจารณาประกอบกับ
กระแสเงินสด ฐานะการเงิน สภาพคล�อง และแผนการลงทุนในแต่�ละชำ�วงเวลา

มติ่ของคณะกรรมการบริษัทที�อนุมัติ่ใหุ้้จ�ายปันผลจะต้่องถื้กนำาเสนอเพื�อขออนุมัติ่จากที�ประชุำมผ้้ถืือหุุ้้น เว้นแต่�
เปน็การจ�ายปนัผลระหุ้ว�างกาล ซึ่�งคณะกรรมการบริษัทมอีำานาจอนุมติั่ใหุ้จ้�ายปันผลระหุ้ว�างกาลใหุ้้แก�ผ้้ถืือหุุ้้นเป็น
ครั�งคราวได้ ในกรณีที�บริษัทมีกำาไรพอสมควรที�จะกระทำาเชำ�นนั�น และเมื�อได้จ�ายปันผลแล้วใหุ้้รายงานที�ประชุำม 
ผ้้ถืือหุุ้้นทราบในการประชุำมคราวถัืดไป

ทั�งนี� บริษัทได้เปิดเผยข้อม้ลการจ�ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหุ้ลัง 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี�

ปีี 2562 2563 2564

รอบผลัปีระกัอบกัาร 1 มู.ค. – 31 ธี.ค. 1 มู.ค. – 31 ธี.ค. 1 มู.ค. – 30 มูิ.ย.
(ระหว่างกัาลั)

1 มู.ค. – 31 ธี.ค.
แลัะกัำาไรสำะสำมู

รวมูจ่ัายปัีนผลั

กำาไรสุทธุิ (บาทต่�อหุุ้้น)

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 0.10 0.25 0.03 0.25

เงินปันผลจ�าย (บาทต่�อหุุ้้น) 0.136 0.182 0.06 0.12 1) 0.18

อัต่ราการจ�ายเงินปันผล (ร้อยละ)

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 134.14 72.82 48.82 73.28

หมูายเหต ุ 1) ตั่วเลขที�ระบุอาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากรอการพิจารณาอนุมัติ่จากที�ประชุำมสามัญผ้้ถืือหุุ้้น ประจำาปี 2565 
ในวันที� 27 เมษายน 2565
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2.  การบริหารจัดูการความเส่�ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่�ยง

1) นโยบ�ยและแผินกั�ริบริิห�ริคว�มเสี่ยง

บริษัทและกลุ�มบริษัท ต่ระหุ้นักถึืงความสำาคัญของการบริหุ้ารจัดการความเสี�ยงอย�างเป็นระบบ ภายใต้่หุ้ลักการ
การกำากับด้แลกิจการที�ดี เพื�อสนับสนุนการปฏิิบัติ่งานใหุ้้ดำาเนินไปอย�างมีประสิทธุิภาพและบรรลุเป้าหุ้มายอย�าง
ยั�งยนื และเพื�อเพิ�มความสามารถืในการปรบัตั่วใหุ้ส้อดคล้องกับสถืานการณส์งัคมโลก และความท้าทายที�เปลี�ยนแปลง
ไปอย�างรวดเรว็ เพื�อเพิ�มโอกาสการเติ่บโต่ทางธุุรกิจ  โดยบริษัทได้มกีารจัดทำานโยบายเรื�องการบรหิุ้ารความเสี�ยง
องค์กร (รายละเอียดต่ามเอกสารแนบ 5) และได้นำากระบวนการต่ามหุ้ลักมาต่รฐานสากลในการบริหุ้ารความเสี�ยง
มาประยุกต์่ใชำ้ โดยอ้างอิงจาก The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) Framework ร�วมกับการต่รวจสอบภายในเพื�อใหุ้้มั�นใจว�าการปฏิิบัติ่งานเป็นไปอย�างมีประสิทธุิภาพและ
ประสิทธุผิล มแีนวทางการบริหุ้ารจัดการความเสี�ยงที�ครอบคลุมและเชำื�อมโยงในทุกระดับปฏิิบติั่งาน รวมถึืงสามารถื
ควบคุมความเสี�ยงใหุ้้อย้�ในระดับที�ยอมรับได้ นอกจากนี�บริษัทได้มีการจัดตั่�งคณะกรรมการบริหุ้ารความเสี�ยง  
เพื�อทำาหุ้น้าที�กำากับด้แล ติ่ดต่าม และสนับสนุนใหุ้้การบริหุ้ารความเสี�ยงขององค์กรประสบความสำาเร็จ

2) วัฒนธุริริมกั�ริบริิห�ริคว�มเสี่ยง

บรษัิทมุ�งส�งเสริมวัฒนธุรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยง โดยการสรา้งความต่ระหุ้นกัถึืงความเสี�ยงใหุ้้แก�บุคลากรภายใน
องค์กรในทุกระดับปฏิิบัติ่งาน เพื�อป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางลบในการดำาเนินธุุรกิจ ส้�การดำาเนินกิจการ
อย�างยั�งยืน และเพิ�มขีดความสามารถืในการแข�งขัน ผ�านการมีส�วนร�วมในการบริหุ้ารความเสี�ยงอย�างสมำาเสมอ
และต่�อเนื�องในทกุระดับปฏิิบติั่งาน โดยมีแนวทางในการสร้างวัฒนธุรรมความเสี�ยงผ�านนโยบายบริหุ้ารความเสี�ยง
และการควบคมุ พรอ้มทั�งสนบัสนนุใหุ้ผ้้บ้รหิุ้ารและพนกังานทกุคนมหีุ้นา้ที�รบัผดิชำอบในการระบุ วิเคราะหุ้ ์ประเมนิ 
และจัดลำาดับความเสี�ยงของหุ้น�วยงานที�ต่นเองรับผดิชำอบ รวมถึืงกำาหุ้นดมาต่รการที�เหุ้มาะสมในการบริหุ้ารความเสี�ยง 
โดยถืือเป็นส�วนหุ้นึ�งของการปฏิิบัติ่งานที�รับผิดชำอบ
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2.2 ปัจจัยความเส่�ยงต่อการดูำาเนินธุุรกิจของบริษััท
บรษัิทได้มกีารประเมนิและวิเคราะหุ้ค์วามเสี�ยงหุ้ลัก โดยพจิารณาปจัจัยความเสี�ยงในทกุด้านทั�งจากปจัจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก อย�างสมำาเสมอ โดยครอบคลุมความเสี�ยง โดยสรุป ดังนี�

2.2.1 ความเส่�ยงต่อการดูำาเนินธุุรกิจของบริษััทและ 
กลุ่มบริษััท

1) คว�มเสี่ยงด้�นกัลยุทธุ์

ความเส่�ยงจากการพื่่�งพื่ิงลูกค้าภาครัฐ
เนื�องจากกลุ�มลก้ค้าภาครัฐ โดยเฉพาะหุ้น�วยงานการไฟฟ้าของภาครัฐ เชำ�น การไฟฟ้าส�วนภมิ้ภาค (กฟภ.) การไฟฟ้า
นครหุ้ลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่�ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นกลุ�มล้กค้ารายใหุ้ญ�ที�สำาคัญของบริษัท 
และกลุ�มบริษัท โดยเฉพาะกลุ�มธุุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงส้ง และกลุ�มธุุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey แบบครบวงจร 
ในส�วนที�เกี�ยวข้องกับงานสถืานีและสายส�งไฟฟ้าแรงส้ง

• กัลัุ่มูธุีรกิัจัอุปีกัรณ์์ไฟฟ้าแรงสำงู

ในปี 2564 บริษัท และโรงงานในเครือของบริษัท มีการจำาหุ้น�ายสินค้าใหุ้้แก�หุ้น�วยงานการไฟฟ้าของภาครัฐ 
และหุ้น�วยงานเอกชำนทั�งในกรุงเทพฯ และพื�นที�ต่�าง ๆ  ทั�วประเทศ โดยรายได้จากการจำาหุ้น�ายสนิค้าใหุ้้แก�ลก้ค้า
กลุ�มนี�จะขึ�นอย้�กับงบประมาณด้านการพัฒนากำาลังการผลิต่ และส�งจ�ายพลังงานไฟฟ้าจากทางภาครัฐ ซ่ึ�งหุ้าก
ภาครัฐมีการเปลี�ยนแปลงคณะผ้้บริหุ้าร มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านการพัฒนากำาลังการผลิต่
และส�งจ�ายพลังงานไฟฟ้า มีความล�าชำ้าในการพิจารณาอนุมัติ่จัดหุ้าจัดจ้างในโครงการต่�าง ๆ  หุ้รือบริษัทไม�ได้
รับการคัดเลือกในการประม้ลโครงการต่�าง ๆ ของหุ้น�วยงานภาครัฐก็อาจส�งผลกระทบต่�อรายได้ของบริษัท 
ทั�งนี�ความเสี�ยงสำาคัญจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการลงทุนด้านการพัฒนากำาลังการผลิต่และส�งจ�ายพลังงาน
ไฟฟ้าของภาครัฐยังคงอย้�ในระดับที�ค�อนข้างต่ำา เนื�องจากภาครัฐเล็งเห็ุ้นถึืงความสำาคัญในการลงทุนเพื�อ 
เสรมิสรา้งความมั�นคงในระบบไฟฟา้ ใหุ้้การส�งจ�ายพลังงานไฟฟ้ามคีวามต่�อเนื�อง และเพยีงพอต่�อความต้่องการ
ไฟฟ้าที�เพิ�มขึ�นในระยะยาว ต่ามการขยายตั่วของเศรษฐกิจและอุต่สาหุ้กรรมภายในประเทศ เป็นผลใหุ้้ภาครัฐ
ยังคงใหุ้้การสนับสนุนงบประมาณสำาหุ้รับการจัดหุ้าพัสดุเพื�อใช้ำในการพัฒนาขยายกำาลังการผลิต่และระบบ 
ส�งจ�ายพลังงานไฟฟ้าของหุ้น�วยงานการไฟฟ้าอย�างต่�อเนื�อง

ในส�วนของการประมล้โครงการต่�าง ๆ  ของภาครฐันั�น จะมกีารแบ�งการประมล้ต่ามกลุ�มสนิค้า ทั�งนี�ด้วยลักษณะ
ของสินค้าที�มีความหุ้ลากหุ้ลายของกลุ�มบริษัท อีกทั�งในปัจจุบันโรงงานในเครือของบริษัท ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อมต่ามมาต่รฐาน ISO 14001 มาต่รฐานการประเมิน 
หุ้้องปฏิิบัติ่การ ISO 17025 และระบบการจัดการอาชำีวอนามัยและความปลอดภัยต่ามมาต่รฐาน TIS18001 
และ BS OHSAS18001 รวมถึืงสินค้าของบริษัทหุ้ลายรายการก็ได้รบัการจดทะเบยีนผลิต่ภัณฑ์์ไว้กับกระทรวง
อุต่สาหุ้กรรม รวมทั�งได้ผ�านการรับรองจากสถืาบันการทดสอบทั�งในประเทศและต่�างประเทศ และได้รับ 

ใบอนุญาต่มาต่รฐานผลิต่ภัณฑ์์อุต่สาหุ้กรรม  
(มอก.) ซ่ึ�งเปน็ขอ้ได้เปรยีบในการประมล้แข�งขนัใน
โครงการจัดหุ้าสินค้าต่�าง ๆ  ของหุ้น�วยงานราชำการ
และรัฐวิสาหุ้กิจที�มนีโยบายส�งเสริมและสนบัสนนุ
ใหุ้คั้ดเลือกจัดหุ้าเฉพาะผลิต่ภัณฑ์์ที�ได้รบัการรบัรอง
ระบบคุณภาพที�ถ้ืกผลิต่จากโรงงานที�มีระบบการ
จัดการสิ�งแวดล้อมที�ได้มาต่รฐาน และได้รับการ
รับรองมาต่รฐานจากกระทรวงอุต่สาหุ้กรรมแล้ว 
ทำาใหุ้้โอกาสที�บริษัทจะได้รับคัดเลือกเป็นผ้้ชำนะ 
ในการประมล้ยงัคงอย้�ในระดับสง้ นอกจากนี� บรษัิท
ยังมีประสบการณ์ในการขายสินค้าใหุ้้แก�หุ้น�วย
งานการไฟฟ้าต่�าง ๆ มาเป็นระยะเวลานานกว�า  
40 ปี ด้วยการรักษาคุณภาพมาต่รฐานของสินค้า
และการใหุ้้บริการที�ดีอย�างต่�อเนื�อง ทำาใหุ้้บริษัท
เชำื�อมั�นว�าจะยังคงได้รบัความไว้วางใจในการจัดซ่ื�อ
สินค้าจากล้กค้ากลุ�มนี�เพิ�มขึ�นต่ามแผนงานจัดหุ้า
พัสดุที�มีปริมาณเพิ�มขึ�นในแต่�ละปี ซึ่�งในปี 2564 
ที�ผ�านมา บริษัทมีการประม้ลงานของโครงการ 
ภาครัฐเพิ�มมากขึ�น ผ�านทางบริษัทย�อย บริษัท  
ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำากัด ทำาใหุ้้มี
ม้ลค�างานสะสมถึืงกว�า 5,000 ล้านบาท

อย�างไรก็ต่าม บริษัทได้มีนโยบายในการลดความ
เสี�ยงจากการพึ�งพิงล้กค้าน้อยราย โดยการขยาย
ฐานลก้ค้า พฒันาและจัดหุ้าผลิต่ภัณฑ์์ อุปกรณใ์น
ระบบไฟฟ้าใหุ้ม� ๆ ใหุ้้ต่รงกับความต้่องการของ
กลุ�มลก้ค้าอย�างต่�อเนื�อง เพื�อกระจายกลุ�มลก้ค้าใหุ้้
หุ้ลากหุ้ลายมากขึ�น ซ่ึ�งนอกจากจะลดความเสี�ยง
จากการพึ�งพงิลก้ค้านอ้ยรายแล้ว ยงัเปน็การสรา้ง
โอกาสทางธุุรกิจเพิ�มเติ่มอีกด้วย โดยบริษัทได้เข้า
ร�วมโครงการขึ�นทะเบียนผลิต่ภัณฑ์์พร้อมหุ้น�วย
เครือข�ายทดสอบกับการไฟฟ้า รวมทั�งได้เพิ�ม
มาต่รฐานการทดสอบภายในบรษัิท ใหุ้เ้ปน็ไปต่าม
มาต่รฐานสากล เพื�อเต่รยีมพรอ้มสำาหุ้รบันโยบาย
ดังกล�าว

• กัลัุมู่ธุีรกิัจัวิศวกัรรมูแลัะ Turnkey แบบครบวงจัร
ในสำว่นที�เกัี�ยวข้องกัับสำถานแีลัะสำายสำง่ไฟฟ้า

การลงทุนด้านการพัฒนากำาลังการผลิต่และ 
ส�งจ�ายพลังงานไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่�ายผลิต่แหุ้�ง
ประเทศไทยและการไฟฟ้าส�วนภ้มภิาค เพื�อรกัษา
ความมั�นคงและเสถีืยรภาพในระบบไฟฟ้า รองรับ
ความต้่องการไฟฟ้าที�เพิ�มส้งขึ�นจากการเข้าส้�
ประชำาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน และรองรับนโยบาย
ส�งเสริมการผลิต่ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หุ้มุนเวียน ซ่ึ�งเป็นการลงทุนด้านสาธุารณ้ปโภค 
พื�นฐานที�มีการขยายตั่วในปีที�ผ�านมาและคาดว�า
จะขยายตั่วอย�างต่�อเนื� องต่�อไปในระยะสามปี 
ข้างหุ้น้า โดยมีการพิจารณาการพัฒนากำาลังผลิต่
ไฟฟ้าใหุ้้เหุ้มาะสมกับความต้่องการใชำ้ไฟฟ้าและ
ศักยภาพการผลิต่ในแต่�ละภ้มิภาค ทำาใหุ้้มีการ
จัดสรรงบประมาณในการสร้างสถืานีไฟฟ้า  
รวมถึืงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสายส�งไฟฟา้
เชำื�อมโยงระหุ้ว�างภาค อย�างไรก็ต่ามแมว้�าแผนการ
ก�อสร้างสายส�งในแต่�ละภ้มิภาคจะมีความชัำดเจน
และเริ�มดำาเนินการเปิดประมล้บ้างแล้วในปีที�ผ�านมา 
และมีงบประมาณในงานประม้ลด้านสายส�งเป็น
จำานวนมากทั�งในปีนี�และปีหุ้นา้ แต่�เนื�องด้วยสภาวะ
เศรษฐกิจไทยที�ชำะลอตั่วต่ามสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที�ยังไม�ฟ้� นตั่ว ย�อมส�งผลต่�อนโยบายด้านความ
จำาเป็นในการสำารองปริมาณไฟฟา้และความรวดเรว็
ในการขยายเขต่สายส�งไฟฟ้าแรงส้งขนาดใหุ้ญ�
ประเภท 230-500 Kva ซ่ึ�งหุ้ากโครงการต่�าง ๆ 
เหุ้ล�านี�มีความล�าชำ้าในการดำาเนินการไม�เป็นไป 
ต่ามแผน อาจส�งผลใหุ้เ้กิดความเสี�ยงต่�อการพึ�งพงิ
กลุ�มล้กค้าภาครัฐในด้านรายได้รับเหุ้มาก�อสร้าง
สถืานีและสายส�งไฟฟ้าของบริษัทด้วยเชำ�นกัน
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ความเส่�ยงในการจำาหน่ายไฟฟ้า
กลุ�มบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซ่ื�อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส�วนภ้มิภาคเพื�อจำาหุ้น�ายไฟฟ้าต่ามปริมาณที�
ระบุไว้ในสัญญาแต่�ละฉบับ โดยสัญญาดังกล�าวเป็น
ลักษณะ Non-Firm เนื�องจากการผลิต่ไฟฟ้าโดย
พลังงานแสงอาทิต่ย์นั�น ไม�สามารถืควบคุมปริมาณ
ไฟฟ้าที�ผลิต่ในแต่�ละชำ�วงเวลาได้ โดยสัญญาจะมี  
2 กลุ�ม คือ กลุ�มค�าไฟฟ้าที�ได้รับค�าไฟฟ้าส�วนเพิ�ม 
(Adder) และ กลุ�มค�าไฟฟา้ Feed-in-Tariff (FiT) ทั�งนี�
ต่ามสัญญาแบบค�าไฟฟ้าที�ได้รับ Adder ระบุว�า การ
ไฟฟา้ส�วนภมิ้ภาคจะรบัซ่ื�อไฟฟา้ทั�งหุ้มดที�ทำาการผลิต่
ได้ต่ามปริมาณที�ระบุไว้ในแต่�ละโครงการ โดยสัญญา 
ดังกล�าว มอีายุ 5 ป ีนบัจากวันที�ลงนามในสญัญา และ
สามารถืต่�อสัญญา ได้อีกครั�งละ 5 ปี โดยการไฟฟ้า
ส�วนภมิ้ภาคไม�มีสทิธุใินการบอกเลิกสญัญา และสำาหุ้รบั
สญัญากลุ�ม FiT จะมกีารระบุอายุสญัญา 25 ป ีในราคา
ค�าไฟฟ้าคงที�ต่ลอดอายุสญัญา ซ่ึ�งถ้ืาบรษัิทปฏิิบติั่ต่าม
เงื�อนไขที�ระบุไว้ในสญัญาดังกล�าว ถืือได้ว�ากลุ�มบรษัิท
ไม�มคีวามเสี�ยงในกรณทีี�โรงไฟฟา้สามารถืผลิต่ไฟฟา้
และจำาหุ้น�ายไฟได้ต่ามสัญญา นอกจากนั�น การเป็น 
ค้�สัญญากับหุ้น�วยงานภาครัฐ ทำาใหุ้้กลุ�มบริษัทมี 
ความแน�นอนที�จะได้รับชำำาระเงินค�อนข้างส้ง

สำาหุ้รบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยที์�ติ่ดตั่�ง
บนหุ้ลังคา เพื�อผลิต่และจำาหุ้น�ายใหุ้้กับกลุ�มล้กค้า
เอกชำน ที�บรษัิทเป็นผ้ล้งทุนและซ่�อมบำารุงใหุ้้ต่ลอดอายุ
สญัญา (Private PPA) บริษัทมกีารป้องกันความเสี�ยงจาก
การที�โครงการใหุ้้ผลต่อบแทนต่ำากว�าที�คาดการณ์ไว้ 
เนื�องด้วยความไม�สมำาเสมอของความเข้มแสง หุ้รือ
กลุ�มล้กค้าเอกชำนดังกล�าวไม�มีความสามารถืในการ
ชำำาระค�าไฟฟา้หุ้รือรบัซ่ื�อไฟฟา้ได้ต่ามเปา้หุ้มายที�บรษัิท
กำาหุ้นด โดยบรษัิทมีการต่รวจสอบงบการเงินย้อนหุ้ลัง
ของกลุ�มล้กค้าเอกชำนเหุ้ล�านั�น เพื�อประเมินศักยภาพ
การเติ่บโต่ของสถืานะทางการเงินและธุุรกิจ ว�ามคีวาม
สามารถืที�จะดำาเนนิธุุรกิจได้หุ้รอืไม�อย�างต่�อเนื�องต่าม
อายุสญัญาโครงการของระบบผลิต่พลังงานแสงอาทิต่ย์
ที�ลงนามร�วมกัน นอกจากนี� บรษัิทจะมกีารต่รวจสอบ
ความสมำาเสมอของการใชำไ้ฟฟา้ของกลุ�มลก้ค้าเอกชำน 

2) คว�มเสีย่งด้�นกั�ริปฏิบิตังิ�น

ความเส่�ยงดู้านความสามารถุในการผลิต
ไฟฟ้า
ความสามารถืในการผลิต่ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิต่ย์ขึ�นอย้�กับ 3 ส�วนหุ้ลัก คือ ความเข้มของ
แสงอาทิต่ย์ ประสิทธุิภาพของแผงเซ่ลล์แสงอาทิต่ย์ 
และปริมาณการส้ญเสียที�เกิดขึ�นในระบบการผลิต่
ไฟฟา้ ทั�งนี�เพื�อป้องกันความเสี�ยงอันอาจเกิดขึ�นดังกล�าว 
กลุ�มบรษัิทจึงเลือกใชำเ้ทคโนโลยแีผงเซ่ลล์แสงอาทิต่ย์
จากบริษัทชัำ�นนำาที�มีชืำ�อเสียง และเป็นหุ้นึ�งในผ้้ผลิต่
แผงเซ่ลล์แสงอาทิต่ย์ที�มีประสิทธุิภาพและได้รับการ
ยอมรับทั�วโลก

ปัจจุบัน บริษัทสามารถืพัฒนาขีดความสามารถืใน 
การก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยไ์ด้ด้วยต่นเอง 
พร้อมทั�งได้พัฒนาทีมงานวิศวกรรม และพัฒนาผ้้รับ
เหุ้มารายย�อย ต่ลอดจนคัดเลือกอุปกรณ์สำาคัญที�
เกี�ยวขอ้งกับการก�อสรา้งโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ย์
จากผ้้ผลิต่ที�มีความสามารถืในการส�งมอบ การใหุ้้
บริการหุ้ลังการขาย ซ่ึ�งส�งผลใหุ้้บริษัทสามารถืลด 
ความเสี�ยงจากการพึ�งพิงผ้้รับเหุ้มาขนาดใหุ้ญ�ในการ
ดำาเนินการก�อสร้างโรงไฟฟ้าลงได้ และยังถืือเป็น 
ก้าวย�างสำาคัญในการพฒันาความสามารถืในการแข�งขนั
ในเชำิงการบริหุ้ารจัดการ และการควบคุมต้่นทุน  
ต่ลอดจนการเพิ�มประสิทธิุภาพในการก�อสร้างโรงไฟฟ้า
ใหุ้้ดียิ�งขึ�น ดังจะเหุ้็นได้จากผลการดำาเนินการใน 
ปี 2564 ซ่ึ�งบริษัทสามารถืบริหุ้ารโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิต่ย์ใหุ้้มีประสิทธิุภาพดีกว�าประมาณการ 
นอกจากนี� บริษัทได้รับความไว้วางใจจากล้กค้า
ภายนอก และกลุ�มพันธุมิต่รผ้้ถืือหุุ้้น มอบหุ้มายใหุ้้
บรษัิทเปน็ผ้ด้แ้ลบำารุงรกัษาโรงไฟฟา้ (Operation and 
Maintenance Agreement) หุ้ลังจากการมกีารจำาหุ้น�าย
ไฟฟ้าในเชำิงพาณิชำย์แล้ว ซ่ึ�งส�งผลใหุ้้บริษัทสามารถื
ควบคุมและด้แลความสามารถืในการจำาหุ้น�ายไฟฟ้า
และประสิทธิุภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์
อย�างครบวงจร ถืือเป็นการลดความเสี�ยงในการรับประกัน
ปรมิาณในการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าขั�นต่ำาของแต่�ละโครงการ

นำามาวิเคราะหุ้เ์พื�อออกแบบกำาลังผลิต่ติ่ดตั่�งของระบบ
ผลิต่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ใหุ้้เหุ้มาะสมและมี
การนำามาใช้ำได้อย�างเต็่มประสิทธิุภาพ ไม�มีไฟฟ้าเหุ้ลือ
ทิ�งจากในระบบ แสดงใหุ้้เหุ้็นว�าบริษัทมีการคัดกรอง
กลุ�มล้กค้าและการออกแบบด้านเทคนิคก�อนดำาเนิน
โครงการ ดังนั�นบริษัทจึงมีความเสี�ยงจากการขาดทุน
ในโครงการประเภทนี�ในระดับต่ำา

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ใน
ประเทศญี�ปุ�น 2 โครงการ ซ่ึ�งปัจจุบันได้ดำาเนินการ
จำาหุ้น�ายไฟฟ้าแล้วทั�ง 2 โครงการ โดยอัต่ราการขาย
ไฟฟา้ของทั�งสองโครงการไม�ได้รบัผลกระทบจากการ
ปรับลดราคาขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิต่ยใ์นประเทศเวียดนาม ซ่ึ�งปจัจุบนัได้จำาหุ้น�าย
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว และได้รับค�าไฟที� 0.0935 และ 
0.0709 ดอลลารส์หุ้รฐั ต่ามที�กำาหุ้นดในสญัญาซ่ื�อขาย
ไฟฟ้า สำาหุ้รับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์
ในประเทศมาเลเซ่ีย ปัจจุบันสามารถืดำาเนินการจ�าย
ไฟฟ้าเชิำงพาณิชำย์ได้แล้วตั่�งแต่�วันที� 31 ธุนัวาคม 2563 
และได้รับค�าไฟ 0.38 ริงกิต่

ความเส่�ยงจากการลงทุนในธุุรกิจใหม่
บริษัทได้กำาหุ้นดกระบวนการพิจารณา และประเมิน
ความเสี�ยงจากการเข้าลงทุนในโครงการ และธุุรกิจ
ใหุ้ม� โดยก�อนการดำาเนินการเข้าลงทุน จะต้่องได้รับ
การประเมินจากทีมวิเคราะหุ้์ความเสี�ยงในด้านการ
ลงทุนภายในบรษัิท ได้แก� ทีมด้านการเงิน ทีมกฎหุ้มาย 
ทีมผ้้บริหุ้ารที�มีความเชำี�ยวชำาญในธุุรกิจแต่�ละด้าน  
ร�วมกันคัดเลือกโครงการเพื�อเข้าประเมินความเสี�ยง
ก�อนนำาเสนอคณะกรรมการบริหุ้ารเพื�อพิจารณาถึืง
ความเหุ้มาะสมของโครงการต่ามนโยบายของบริษัท
พรอ้มทั�งนำาเสนอคณะกรรมการบรหิุ้ารความเสี�ยงเพื�อ
พจิารณาวิเคราะห์ุ้ความเสี�ยงใหุ้้ครอบคลุมในแต่�ละด้าน 
ก�อนนำาเสนอใหุ้้คณะกรรมการบริษัทอนมุติั่การลงทุน 
เพื�อใหุ้้มั�นใจว�าบริษัทจะสามารถืบริหุ้ารและจัดการ
ความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นเพื�อใหุ้้การลงทุนบรรลุ 
เปา้หุ้มาย และสร้างมล้ค�าใหุ้แ้ก�บรษัิท โดยส�งผลกระทบ
ต่�อผ้ม้สี�วนได้เสียนอ้ยที�สดุ และอย้�ในระดับความเสี�ยง
ที�ยอมรับได้

สำาหุ้รับโครงการโรงไฟฟา้พลังงานลม บรษัิทได้คัดเลือก
เทคโนโลยีที�มปีระสิทธุภิาพสง้จากบริษัทผ้ผ้ลิต่ชำั�นนำา
และมีประสบการณ์ส้ง นอกจากนี� บริษัทยังได้ทำาการ
เก็บข้อม้ลความเร็วลมในพื�นที�ต่�อเนื�องกันประมาณ  
4 ป ีเพื�อพจิารณาถึืงความเปน็ไปได้ของการผลิต่ไฟฟา้
จากพลังงานลมก�อนที�จะตั่ดสินใจลงทุน นอกจากนี�
บริษัทได้ทำาสัญญาด้แลบำารุงรักษากับบริษัทผ้้ผลิต่
กังหุ้ันใหุ้้บริหุ้ารจัดการโรงไฟฟ้ารวมถึืง Spare Parts 
เพื�อป้องกันความเสี�ยงเป็นระยะเวลา 10 ปี กอปรกับ
ในปี 2564 ถืือว�าเป็นปีที�มีอัต่ราความเร็วลมเฉลี�ย 
ดีกว�าป ี2563 ค�อนข้างมาก โดยเฉพาะในฤดร้อ้นและ
ฤด้ฝ่น ซ่ึ�งโดยปกติ่ความเร็วลมค�อนข้างอ�อน ส�งผล 
ใหุ้้ประสิทธุิภาพในการผลิต่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
พลังงานลมทั�ง 3 โครงการ สามารถืผลิต่ไฟฟ้าได้ดีกว�า
ที�คาดการณ์ไว้มากกว�าร้อยละ 15

ความเส่�ยงจากการเปิดูดูำาเนินโครงการ
ล่าช้้ากว่ากำาหนดู
การเปดิจำาหุ้น�ายไฟของโครงการพลังงานแสงอาทิต่ย์
ขึ�นอย้�กับหุ้ลายปัจจัย เชำ�น การดำาเนินการขอใบอนุญาต่
ที�เกี�ยวข้อง การก�อสร้างโรงไฟฟ้า การจัดหุ้าแหุ้ล�ง 
เงินทุน การจัดทำาสัญญาที�เกี�ยวข้องทั�งหุ้มดที�เป็นไป
ต่ามมาต่รฐานแหุ้ล�งทนุ รวมไปถึืงผลการทดสอบการ
ทำางานของโรงไฟฟ้าในชำ�วงก�อนการเปิดจำาหุ้น�าย 
ไฟเชำิงพาณิชำย์ ซ่ึ�งถ้ืาโครงการไม�สามารถืดำาเนินการ
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ได้ต่ามมาต่รฐานของบรษัิทและผ้เ้กี�ยวขอ้งได้ จะส�งผล
ใหุ้้การเปิดดำาเนินการเชิำงพาณิชำย์ของโครงการล�าชำ้า
ออกไปหุ้รือส�งผลใหุ้้บริษัทต้่องใช้ำเงินลงทุนเพิ�มขึ�น
จากประมาณการไว้ สำาหุ้รับโครงการที�เริ�มก�อสร้าง
แล้ว บริษัทมีการบริหุ้ารความเสี�ยงโดยดำาเนินการ
ติ่ดต่ามความคืบหุ้นา้ในการก�อสรา้งอย�างใกล้ชำดิ และ
ใหุ้้ผ้้รับเหุ้มารายงานความคืบหุ้น้าทุกสัปดาหุ้์และ
จัดการประชุำมในพื�นที�ก�อสร้างเพื�อด้สภาพความเป็น
จริงของโครงการรวมถึืงรับฟังความคิดเหุ้็นจากผ้้รับ
เหุ้มาทุกเดือน ทำาใหุ้้บริษัทสามารถืเข้าใจปัญหุ้าและ
วางแผนแก้ไขได้ตั่�งแต่�ระยะเบื�องต้่น ทว�าในกรณทีี�เกิด
เหุ้ต่สุดุวิสยั บริษัทจะใหุ้ค้วามสำาคัญกับความมั�นคงใน
การดำาเนินงานต่ลอดระยะเวลา 20 ปขีองการจำาหุ้น�าย
ไฟในอนาคต่เป็นสำาคัญ สำาหุ้รับโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังแสงอาทิต่ย์ที�อย้�ระหุ้ว�างการพัฒนาโครงการนั�น 
บรษัิทได้ติ่ดต่ามความคืบหุ้น้าการพฒันาโครงการเปน็
ระยะ และจะทำาการคัดเลือกผ้ร้บัเหุ้มาโดยปรกึษากับ
สถืาบนัการเงินที�เปน็แหุ้ล�งเงินทนุก�อนเพื�อใหุ้ม้ั�นใจว�า
บริษัท เข้าข�ายรับเงินก้้จากสถืาบันการเงินได้ เพื�อ
เปน็การบริหุ้ารความเสี�ยงและสร้างแรงจ้งใจใหุ้้ผ้พ้ฒันา
โครงการดำาเนินงานไปได้ต่ามเป้าหุ้มาย บริษัทได้ทำา
สัญญากับผ้้พัฒนาโครงการใหุ้้ทำาการสนับสนุน 
จนกว�าจะถึืงการเริ�มจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชิำงพาณิชำย์ โดย 
ผลต่อบแทนที�ผ้พ้ฒันาโครงการโรงไฟฟ้าได้รบัจะเปน็
ไปต่ามความสำาเร็จของโครงการ ซึ่�งผ้พ้ฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าจะด้แลการพัฒนาโครงการใน 4 ด้าน ดังนี�

1. การจัดหุ้าค้�สัญญาก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิต่ย์ ที�มีความเชำี�ยวชำาญและผ�าน
กระบวนการประเมนิผลและคัดเลือกใหุ้เ้ปน็ไป
ต่ามเกณฑ์์ที�บรษัิท และสถืาบันการเงินกำาหุ้นด

2. กรณีการลงทุนในต่�างประเทศ บริษัทจะจัดหุ้า
บุคลากรของประเทศนั�น ๆ ซ่ึ�งเป็นผ้้มีความ
เชำี�ยวชำาญในการควบคุมและบำารุงรักษาโรง
ไฟฟา้ได้ภายหุ้ลังจากจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชิำงพาณิชำย์
ได้เรียบร้อยแล้ว

3. การบรหิุ้ารงานโครงการก�อสร้างโรงไฟฟา้ และ
ดำาเนนิการขอใบอนญุาต่ต่�าง ๆ  ใหุ้แ้ล้วเสรจ็ทัน
ต่ามกำาหุ้นดและสอดคล้องกับระยะเวลาที�
กำาหุ้นดไว้ต่ามเป้าหุ้มายในการจำาหุ้น�ายไฟฟ้า
เชำิงพาณิชำย์

4. การบริหุ้ารจัดการและควบคุมโครงการโดย 
ภาพรวมเพื�อใหุ้้ต้่นทุนดำาเนินการเป็นไปต่าม 
งบประมาณการลงทุนและแล้วเสร็จทันต่าม 
กรอบระยะเวลาที�กำาหุ้นด

จึงกล�าวได้ว�าบรษัิทได้ดำาเนนิการบริหุ้ารความเสี�ยงใน
การบริหุ้ารโครงการโดยมีการติ่ดต่ามความคืบหุ้น้า
อย�างใกล้ชำดิและใหุ้ผ้้พ้ฒันาโครงการเป็นผ้ติ้่ดต่ามใน
รายละเอียดอีกขั�นเพื�อใหุ้้โครงการสำาเร็จไปได้ด้วยดี

ความเส่�ยงจากการพ่ื่�งพื่าผู้รับเหมา
ก่อสร้างแบบเบด็ูเสรจ็ (EPC Contractor)
เนื�องจากการก�อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์
จะ ต้่องใชำ้ความเชำี� ยวชำาญทั� งทาง เทคโนโลยี 
ประสบการณ์ในงานก�อสร้าง ความสามารถืในการ
จัดหุ้าวัสดุ และบุคลากรในการดำาเนินงาน เพื�อใหุ้้
กระบวนการทำางานประสานกันไปทุกส�วน บริษัทจึง
ว�าจ้างผ้รั้บเหุ้มาแบบเบด็เสรจ็เพื�อใหุ้ส้ามารถืควบคมุ
ผลงานได้อย�างมปีระสิทธุภิาพ และใหุ้้ผ้ร้บัเหุ้มามีความ
ยืดหุ้ยุ�นในการดำาเนินงานใหุ้้สำาเร็จต่ามเป้าหุ้มาย 
อย�างไรก็ดีการว�าจ้างผ้้รบัเหุ้มาแบบเบ็ดเสร็จก�อใหุ้้เกิด
ความเสี�ยงต่�อโครงการในกรณีที�ผ้ร้บัเหุ้มาไม�สามารถื
ดำาเนนิงานได้ บรษัิทจึงได้บรหิุ้ารความเสี�ยงเริ�มตั่�งแต่�
การคัดเลือกผ้้รับเหุ้มาที�มปีระสบการณ์ในการก�อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ต่ามมาต่รฐาน การทำา
สัญญาใหุ้้บริษัทสามารถืเรียกค�าชำดใชำ้ในม้ลค�าที�
ครอบคลุมความเสียหุ้ายโดยเงื�อนไขการเรียกร้องค�า
ชำดเชำยนั�นเป็นไปต่ามมาต่รฐานอุต่สาหุ้กรรม รวมไป
ถึืงการที�ผ้้รับเหุ้มาจะต้่องเป็นผ้้แนะนำาผ้้รับเหุ้มา 
รายใหุ้ม�และส�งมอบงานต่�อใหุ้้อย�างราบรื�นในกรณี 
ที�ผ้้รับเหุ้มาไม�สามารถืดำาเนินงานสร้างโรงไฟฟ้า 
จนดำาเนินการเชำิงพาณิชำย์ได้สำาเร็จ

3) คว�มเสีย่งด้�นกั�ริเงนิ

ความเส่�ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่�ยนและอัตราดูอกเบ่�ย
ด้วยลักษณะการประกอบธุุรกิจของบริษัทและกลุ�ม
บรษัิท ซ่ึ�งประกอบไปด้วยการจำาหุ้น�ายสินค้าและการ
สั�งซ่ื�อสินค้าจากต่�างประเทศ รวมทั�งการลงทุนธุุรกิจ
พลังงานทดแทนในต่�างประเทศ ทำาใหุ้้กลุ�มบริษัทมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัต่รา
แลกเปลี�ยน โดยอาจเกิดผลกำาไรหุ้รือขาดทนุจากการ
วัดมล้ค�ายุติ่ธุรรมในงบการเงิน ดังนั�น เพื�อลดผลกระทบ
จากความผันผวนดังกล�าว บริษัทจึงได้มกีารดำาเนนิการ
ต่�อไปนี�

•  ทำาสัญญาซ่ื�อ-ขายเงินสกลุต่�างประเทศล�วงหุ้น้า 
(Forward Contract) ต่ามกรอบระยะเวลาของ
สินเชำื�อเพื�อการนำาเข้า-ส�งออก

• สรา้งสมดลุระหุ้ว�างรายได้กับค�าใชำจ้�ายหุ้รอืส�วน
ที�เป็นหุ้นี�สิน ซ่ึ�งเป็นเงินสกุลต่�างประเทศใหุ้้มี
สัดส�วนที�ใกล้เคียงกัน (Natural Hedge)

• บรหิุ้ารเงินในบัญชีำเงินฝ่ากที�เป็นสกุลต่�างประเทศ 
(Foreign Currency Deposit) ใหุ้ส้อดคล้องกับ
กระแสเงินสดในแต่�ละชำ�วงของการดำาเนนิงาน
ของบริษัท

นอกจากนี� บริษัทได้ดำาเนนิการจัดทำานโยบายป้องกัน
ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัต่ราแลกเปลี�ยนเพื�อ
ใชำเ้ปน็แนวทางในการบรหิุ้ารความเสี�ยง ของกลุ�มบรษัิท 
ใหุ้้เกิดประสิทธุิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำาหุ้รับการพิจารณาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิต่ยใ์นประเทศญี�ปุ�น ประเทศมาเลเซี่ย 
และประเทศเวียดนามนั�น เป็นสัญญารับซ่ื�อไฟฟ้าใน
อัต่ราคงที�ต่ลอดอายุโครงการ โดยบรษัิทพิจารณาแล้ว
ว�าการรับร้้รายได้ในร้ปสกุลเงินเยน ริงกิต่ หุ้รือดอง 
และการจ�ายคืนเงินก้จ้ากสนิเชำื�อโครงการด้วยสกุลเงิน
เดียวกันนั�น ถืือว�าได้ป้องกันความเสี�ยงด้านอัต่รา 
แลกเปลี�ยนในสัดส�วนร้อยละ 85 ร้อยละ 80 และ  
รอ้ยละ 75 ของเงินลงทนุของโครงการต่ามลำาดับ ทั�งนี�
ความเสี�ยงสำาหุ้รับเงินลงทุนในส�วนผ้้ถืือหุุ้้นในอัต่รา
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 และ 25 ต่ามลำาดับ จะเกิดจาก
การแปลงค�างบการเงินจากสกุลเงินเยน สกุลเงินริงกิต่ 
หุ้รือสกลุเงินดอง มาเปน็สกลุเงินบาทซึ่�งจะส�งผลกระทบ
ต่�อกำาไรหุ้รอืขาดทนุทางบญัชำเีท�านั�น โดยไม�มผีลกระทบ
ต่�อกำาไรหุ้รือขาดทุนจากการดำาเนินงานแต่�อย�างใด

ในส�วนของการบริหุ้ารความเสี�ยงจากความผันผวน
ของอัต่ราดอกเบี�ยนั�น บริษัท มนีโยบายในการป้องกัน
ความเสี�ยง จากความผันผวนของทั�งอัต่ราแลกเปลี�ยน
และดอกเบี�ย ในสัดส�วนไม�ต่ำากว�าร้อยละ 80 โดยการ
ทำาสญัญาปอ้งกันความเสี�ยงทางการเงิน (Derivatives 
IRS/CCS Contract for Hedging) เพื�อลดผลกระทบ
จากความผันผวนดังกล�าว

ความเส่�ยงดูา้นความเส่ยหายตอ่ทรัพื่ยสิ์น
โครงการการประกันภัย (Insurance)
การประกันภัยเป็นทางเลือกหุ้นึ�งในการบริหุ้าร 
ความเสี�ยงภัยซึ่�งโอนความเสี�ยงภัยจากผ้เ้อาประกันภัย 
(Insured) ไปส้�บริษัทผ้้รับประกันภัย (Insurer) โดย
ทำาสัญญาความคุ้มครองในกรมธุรรม์ประกันภัย เมื�อ
เกิดความเสียหุ้ายแก�ชีำวิต่และทรัพย์สนิต่�าง ๆ  ที�ได้ทำา
ประกันภัยไว้ บริษัทประกันภัยจะเป็นผ้้ทำาหุ้น้าที� 
เก็บเบี�ยประกันและชำดใชำ้ค�าสินไหุ้มทดแทนใหุ้้แก� 
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ผ้้เอาประกันภัย หุ้รือผ้้รับประโยชำน์ (Beneficiary) 
ต่ามที�ระบุไว้ในสัญญา

ดังนั�นทุกโครงการที�มีการก�อสร้างของบริษัททั�ง
โครงการพลังงานทดแทน โครงการก�อสรา้งงานสถืานี 
โครงการก�อสรา้งงานสายส�งไฟฟา้แรงสง้ และโครงการ
ก�อสร้างอื�น ๆ จึงมีการจัดทำา “กัรมูธีรรมู์ปีระกัันภัย
ก่ัอสำรา้ง” ควบคู่กัับปีระกัันภัยบุคคลัภายนอกั แลัะ/
หรอ้ปีระกัันภัยทรพัย์สำินเดิ้มูของผู้ว่าจ้ัาง เพื�อเป็น
หุ้ลักประกันว�าถ้ืาเกิดการสญ้เสยีหุ้รือมคีวามเสยีหุ้าย
ผ้้รับประกันภัยจะชำดใช้ำค�าสินไหุ้มทดแทนต่ามที�ได้
ระบุไว้ในกรมธุรรม์ประกันภัยต่ามสัญญาที�ได้ต่กลง
กันไว้

นอกจากกรมธุรรม์ประกันภัยก�อสร้าง บริษัทยัง
ต่ระหุ้นักถึืงความเสี�ยงภัยต่�าง ๆ  หุ้ลังงานก�อสรา้ง ต่ลอด
จนบุคลากรของบรษัิท โดยดำาเนนิการจัดทำาประกันภัย
ทรพัยส์นิ ประกันภัยธุุรกิจหุ้ยุดชำะงัก ประกันภัยความ
รับผิดของกรรมการและเจ้าหุ้น้าที� ประกันภัยโควิด 
และประกันภัยอื�น ๆ เพื�อบรรเทาความเสี�ยงที�อาจจะ
เกิดขึ�น

4) คว�มเสี่ยงด้�นกัฎริะเบียบ

ความเส่�ยงจากผลกระทบของการ
เปล่�ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และ
ระเบ่ยบวิธุ่ปฏิิบัติ
เนื�องจากการดำาเนนิธุุรกิจพลังงานอย้�ภายใต้่การกำากับ
ด้แลต่ามหุ้ลักเกณฑ์์ทางกฎหุ้มายและกฎระเบียบของ
หุ้น�วยงานที�เกี�ยวข้องจำานวนมาก อีกทั�งบริษัทยัง
ประกอบธุุรกิจโรงไฟฟ้าในต่�างประเทศ ได้แก� ประเทศ
ญี�ปุ�น ประเทศมาเลเซ่ีย และประเทศเวียดนาม ซึ่�ง 
รายละเอียดขอ้กฎหุ้มายแต่กต่�างกันไปในแต่�ละประเทศ 
นอกจากนี�อาจมีการเปลี�ยนแปลงข้อบังคับ และ
กฎหุ้มายที�เกี�ยวขอ้ง ซ่ึ�งอาจส�งผลกระทบต่�อการดำาเนนิ
ธุุรกิจของบริษัทอย�างมีนัยสำาคัญได้ อย�างไรก็ต่าม
โครงการโรงไฟฟ้าในต่�างประเทศที�บรษัิทได้ลงทุน ได้

ดำาเนินการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั�นเมื�อพิจารณาภาพรวมการบริหุ้ารจัดการการ
ลงทนุในประเทศญี�ปุ�น ประเทศมาเลเซ่ยี และประเทศ
เวียดนาม ในปัจจุบนั บริษัทจึงไม�ได้รบัผลกระทบจาก
การเปลี�ยนแปลงแต่�อย�างใด นอกจากนี� บริษัทมีการ
ติ่ดต่ามการเปลี�ยนแปลงข้อบังคับ กฎหุ้มาย และ 
กฎระเบียบของประเทศที�เข้าไปลงทุนอย�างใกล้ชำิด 
เพื�อลดผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นกับบริษัท

ต้่องการจนอาจจะเกิดอันต่รายต่�อระบบ และทางการ
ไฟฟ้าจะสั�งจำากัดปริมาณการจ�ายไฟฟ้าในแต่�ละ 
ชำ�วงเวลาและยกเลิกการจำากัดประมาณการจ�ายไฟฟ้า
เมื�อปลอดภัย ซ่ึ�งเปน็ความเสี�ยงบนสัญญาซื่�อขายไฟฟ้า
ที�ทางการไฟฟา้บงัคับใชำกั้บผ้ล้งทนุทกุรายในประเทศ
เวียดนาม บริษัทจึงมีการจ้างผ้้เชำี�ยวชำาญเพื�อศึกษา
ความสามารถืในการรับไฟฟ้าเข้าส้� ระบบเพื� อ 
ลดความเสี�ยงก�อนการเข้าลงทุน

5) คว�มเสี่ยงด้�นสังคม และ 
สิ่งแวดล้อ็ม

ความเส่�ยงดู้านสิทธุิมนุษัยช้น
บริษัทได้ใหุ้้ความสำาคัญ และต่ระหุ้นักถึืงความสำาคัญ
ของการเคารพสิทธิุมนุษยชำนต่ามหุ้ลักสากล เพื�อใหุ้้
มั�นใจว�าการดำาเนินธุุรกิจของบริษัท ปลอดจากการ
ละเมิดสิทธุิมนุษยชำนและสิทธุิในการทำางาน และใหุ้้
ความเป็นธุรรมและคุ้มครองบุคคลเรื�องการละเมิด
สิทธิุมนุษยชำนที�เกี�ยวข้องกับบริษัท โดยใช้ำมาต่รการ
คุ้มครองผ้้ร้องเรียนที�กำาหุ้นดไว้ใน “นโยบายต่�อต้่าน
การทุจริต่คอร์รัปชำัน และการแจ้งเบาะแสหุ้รือข้อ 
รอ้งเรียน” หุ้ากผ้้ใดกระทำาการละเมิดจะต้่องได้รบัการ
พจิารณาโทษทางวินยัต่ามระเบียบที�บรษัิทกำาหุ้นดไว้ 
และอาจได้รับโทษต่ามกฎหุ้มายหุ้ากการกระทำานั�น
ละเมดิต่�อกฎหุ้มาย เพื�อใหุ้ม้แีนวทางปฏิิบติั่ต่�อพนกังาน 
ค้�ค้า ซ่ัพพลายเออร์ หุุ้้นส�วน และผ้้มีส�วนได้ส�วนเสีย
ทกุภาคส�วนอย�างเปน็ธุรรมและเท�าเทียมโดยคำานงึถึืง
หุ้ลักสิทธุิมนุษยชำน

ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงสภาพื่
ภูมิอากาศ
ประเทศไทยได้ต่ระหุ้นกัถึืงความสำาคัญของการร�วมมอื
กันเพื�อแก้ไขปญัหุ้าการเปลี�ยนแปลงสภาพภมิ้อากาศ
ของโลก โดยได้เข้าร�วมการประชุำมรัฐภาคีกรอบ
อนสุญัญาสหุ้ประชำาชำาติ่ว�าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ภม้อิากาศสมยัที� 26 (COP26) และประกาศเจต่นารมณ์

เพื�อใหุ้ป้ระเทศไทยบรรลุเปา้หุ้มายความเป็นกลางทาง
คารบ์อน ภายในป ี2593 และบรรลเุปา้หุ้มายการปล�อย
ก๊าซ่เรือนกระจกสุทธุเิปน็ศน้ยไ์ด้ในปี 2608 โดยกำาหุ้นด
เป้าหุ้มายลดก๊าซ่เรือนกระจกจากระดับที�ปล�อยใน 
ปี 2548 ลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 และได้
ประกาศแผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือก (AEDP) และแผนอนรุกัษ์พลังงาน (EEP) อย�างไร
ก็ต่ามเนื�องจากปริมาณการใชำ้ไฟฟ้าสำารองมีปริมาณ
มากจากผลกระทบของการแพร�ระบาดของเชำื�อไวรัส 
COVID-19 ส�งผลใหุ้้การขยายตั่วและลงทุนทางด้าน
ธุุรกิจดังกล�าวมีการชำะลอตั่ว และต้่องรอการประกาศ
รับซื่�อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากรัฐบาลต่�อไป  
รวมทั�งการที�คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหุ้�งชำาติ่
ประกาศว�าต่�อไปในอนาคต่ราคารับซ่ื�อไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนจะต้่องไม�กระทบต่�อราคาไฟฟ้าขายส�ง
เฉลี�ย ซ่ึ�งทำาใหุ้้คาดการณ์ได้ว�าการเปิดรับซ่ื�อไฟฟ้าใน
อนาคต่ ราคาไฟฟ้าที�รับซ่ื�อจะต่ำากว�าเดิมและอาจจะ
ส�งผลใหุ้้มีการคืนทุนช้ำา อย�างไรก็ต่าม บริษัทมีการ
ติ่ดต่ามนโยบายของภาครัฐอย�างต่�อเนื�อง มีการปรับ
ตั่วต่ามทิศทางเศรษฐกิจ และแสวงหุ้าธุุรกิจร้ปแบบ
ใหุ้ม� ๆ ที�ใหุ้้ผลต่อบแทนที�ดีอย�างสมำาเสมอ

ความเส่�ยงจากภัยธุรรมช้าติ
เนื� องจากประเทศญี�ปุ�นตั่�งอย้�บนบริเวณรอยต่�อ 
ของเปลือกโลก (Ring of Fire) ทำาใหุ้้เกิดภัยธุรรมชำาติ่ 
บ�อยครั�ง ซึ่�งสามารถืแบ�งได้เป็นภัยธุรรมชำาติ่ต่ามฤดก้าล
เชำ�น พายุไต้่ฝุ่�นหุ้รอืหุ้มิะ และภัยธุรรมชำาติ่ที�ไม�สามารถื
คาดการณ์ได้เชำ�น แผ�นดินไหุ้ว ซ่ึ�งยงัสามารถืก�อใหุ้้เกิด
สนึาม ิทำาใหุ้โ้ครงการในประเทศญี�ปุ�นจำาเปน็ต้่องบรหิุ้าร
ความเสี�ยงจากภัยธุรรมชำาติ่โดยการทำาประกันภัย ด้วย
ม้ลค�าที�อ้างอิงจากผลการศึกษาจากบริษัทที�ปรึกษา
ด้านประกันภัยในประเทศญี�ปุ�น ซ่ึ�งเป็นผ้้เชำี�ยวชำาญ
ด้านประกันภัยเพื�อใหุ้ม้ั�นใจว�ามล้ค�าความคุม้ครองนั�น
สมเหุ้ตุ่สมผลกับความเสยีหุ้ายที�อาจเกิดขึ�นได้ อย�างไร
ก็ต่ามพื�นที�ตั่�งของโครงการตั่�งอย้�ในบริเวณที�มีความ
เสี�ยงค�อนข้างต่ำา จึงมีโอกาสเกิดผลกระทบที�ต่ำามาก

ความเส่�ยงจากการถุูกจำากัดูปริมาณการ
รับซึ่่�อไฟฟ้า (Curtailment)
การจำากัดปริมาณรบัซ่ื�อไฟฟา้ทำาใหุ้บ้รษัิทสามารถืขาย
ไฟฟ้าได้ในปริมาณที�ลดลงซ่ึ�งอาจส�งผลกระทบต่�อ 
รายได้ โดยนโยบายเกี�ยวกับการจำากัดปริมาณการรับ
ซ่ื�อไฟฟ้าในแต่�ละประเทศมีความแต่กต่�างกันออกไป 
สำาหุ้รบัประเทศญี�ปุ�นนโยบายการจำากัดปรมิาณรบัซ่ื�อ
ไฟฟ้าสามารถืแบ�งได้เป็น 3 นโยบายหุ้ลัก ๆ คือ การ
จำากัดปริมาณการรบัซ่ื�อไฟฟ้าแบบไม�จำากัด การจำากัด
ปริมาณการรับซ่ื�อไฟฟ้าที� 360 ชำั�วโมง/ปี และการ
จำากัดปริมาณการรบัซ่ื�อไฟฟา้ที� 30 วัน/ป ีทั�งนี� โครงการ
ของบรษัิท เปน็โครงการที�มกีารจำากัดไฟฟา้นอ้ยที�สดุ
คือ 30 วัน/ป ีเท�านั�น สำาหุ้รบัการถืก้จำากัดปรมิาณการ 
รับซ่ื�อไฟฟ้าที�ประเทศเวียดนามจะถื้กจำากัดก็ต่�อเมื�อ
มีปริมาณกระแสไฟฟ้าผลิต่ในระบบมากเกินความ
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สำาหุ้รับประเทศมาเลเซี่ย อาจจะมีความเสี�ยงภัยจาก
ฟ้าผ�าเนื�องจากมีสถิืติ่พบเหุ้ตุ่การณ์ฟ้าผ�าในพื�นที� 
บ�อยครั�ง ซ่ึ�งอาจจะส�งผลกระทบต่�อระบบการผลิต่
พลังงานไฟฟ้าได้ ถืือเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากภัย
ธุรรมชำาติ่ที�มอิาจควบคุมได้ บรษัิทมกีารศึกษาสภาพ 
ที�ตั่�งของโรงไฟฟ้าและปัจจัยต่�าง ๆ ที�อาจจะมีผลต่�อ
เหุ้ตุ่การณ์ฟ้าผ�า และใหุ้้ผ้้เชำี�ยวชำาญทำาการออกแบบ
ระบบป้องกันฟ้าผ�า รวมถึืงอุปกรณ์ป้องกันอื�น ๆ  เพื�อ
ไม�ใหุ้เ้หุ้ต่กุารณฟ้์าผ�าส�งผลกระทบต่�อการดำาเนนิงาน
ของโครงการ นอกจากนี� บริษัทได้บริหุ้ารความเสี�ยง
จากภัยธุรรมชำาติ่โดยการทำาประกันภัยแบบครอบคลมุ
ทุกเหุ้ตุ่ (All Risk) รวมถึืงเหุ้ตุ่การณ์ฟ้าผ�าด้วย และมี
ม้ลค�าความคุ้มครองสมเหุ้ตุ่สมผลกับความเสียหุ้ายที�
อาจเกิดขึ�นได้

อนึ�ง เพื�อใหุ้เ้กิดความปลอดภัยของพนกังานในองค์กร 
บรษัิทได้วางมาต่รการในการควบคมุและปอ้งกันการ
แพร�ระบาดของเชำื�อไวรัส COVID-19 โดยกำาหุ้นด
นโยบายการปฏิิบัติ่งานจากที�พักอาศัย (Work from 
home) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
การปฏิิบัติ่งานจากที�พักอาศัย จัดทำาประกันภัยไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใหุ้กั้บพนักงาน ดำาเนนิการ
จัดหุ้าวัคซี่นป้องกัน COVID-19 ใหุ้้แก�พนกังาน ดำาเนิน
การจัดหุ้าชุำดต่รวจ Antigen Test Kit จัดหุ้าชุำดยาและ
เวชำภัณฑ์์ทางการแพทย์ด้แลผ้้ป�วย COVID-19 ที�ต้่อง
แยกกักตั่วที�บ้าน (Home Isolation Kit) ดำาเนินการ
จัดหุ้าเครื�องผลิต่ออกซ่ิเจน สำาหุ้รับพนักงานที�จัดอย้�
ในกลุ�มสีเหุ้ลือง และประสานหุ้าเตี่ยงผ้้ป�วย ต่ลอดจน
วางแผนการเฝ่า้ระวัง ปอ้งกัน และแผนการดำาเนนิงาน
ฉุกเฉินในสถืานการณ์การระบาดของเชำื�อ COVID-19 
เพื�อใหุ้้ธุุรกิจสามารถืดำาเนินงานได้อย�างต่�อเนื�อง

ความเส่�ยงจากภัยคุกคามทางไซึ่เบอร์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามบีทบาทสำาคัญใน
การดำาเนินธุุรกิจ อย�างไรก็ต่ามความก้าวหุ้น้าทาง
เทคโนโลยีดังกล�าว มาพร้อมกับความเสี�ยงทางด้าน
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท และกลุ�มบริษัทเชำ�นกัน ทั�งที�เกิดจากความ 
ซ่ับซ่้อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความร้้
ความสามารถืของพนกังาน ที�จะต้่องได้รบัการพฒันา
ใหุ้้ทันต่�อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น อีกทั�งความ
บกพร�องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�อาจเปิด
โอกาสใหุ้ผ้้ไ้ม�ประสงค์ดีเข้าถึืงข้อมล้ในระบบ ภัยคุกคาม
ทางด้านเทคโนโลยีต่�าง ๆ  ระบบป้องกันและต่รวจสอบ
ความปลอดภัยซ่ึ�งไม�เพยีงพอหุ้รอืไม�สมบ้รณ ์อาจก�อใหุ้้
เกิดภัยคกุคามทางไซ่เบอร์ต่�าง ๆ  เชำ�น การก�อกวนหุ้รือ
โจมตี่ทางเครือข�าย (DDoS Attacks) เครื�องติ่ด
โปรแกรมประสงค์รา้ย (Malware/Virus) ส�งผลใหุ้้เกิด
ความเสยีหุ้ายรา้ยแรงโดยเฉพาะต่�อขอ้มล้ หุ้รอืระบบ
สำาคัญ และความเสียหุ้ายร้ายแรง โดยเฉพาะต่�อข้อมล้
หุ้รือระบบสำาคัญ ๆ  ก�อใหุ้เ้กิดการหุ้ยุดชำะงักทางธุุรกิจ 
ส้ญเสียรายได้ ภาพลักษณ์ชำื�อเสียง เป็นต้่น

นอกจากนี� ต่ามประกาศราชำกิจจานุเบกษา พระราชำบัญญัติ่คุ้มครองข้อม้ลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที�มีผลเลื�อน 
ไปบังคับใชำ้ในวันที� 31 พฤษภาคม 2565 บริษัทได้มีการพัฒนาระบบความมั�นคงปลอดภัยของข้อม้ลสารสนเทศ 
และวางระบบป้องกันเพื�อไม�ใหุ้้ข้อม้ลสำาคัญรั�วไหุ้ล รวมถึืงใหุ้้มีการจัดเก็บ รวบรวม ควบคุมการใชำ้ และเปิดเผย
ข้อม้ลส�วนบุคคลและค้�ค้า เพื�อเต่รียมความพร้อมในการป้องกันการละเมิดข้อม้ลส�วนบุคคลดังกล�าว ใหุ้้เป็นไป
ต่ามพระราชำบัญญัติ่คุ้มครองข้อม้ลส�วนบุคคล โดยวางแนวปฏิิบัติ่ในการบริหุ้ารความเสี�ยง ดังนี�

1. ปฏิิบัติ่ต่ามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความต่ระหุ้นักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Awareness) แก�พนกังานทุกระดับ

2. จัดหุ้าและพัฒนาเครื�องมือรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศใหุ้้ครอบคลุมข้อม้ลและระบบงานที�สำาคัญ
ทั�งหุ้มดของบริษัท

3. ด้แลและกำากับเพื�อรกัษาความมั�นคงและปลอดภัยในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษัิท และกลุ�มบรษัิท 
ใหุ้้ถื้กต้่องต่ามกฎหุ้มายและข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง พร้อมทั�งจัดใหุ้้มีการสำารองและทดสอบข้อม้ลที�เก็บ 
สำารองไว้อย�างสมำาเสมอ และมีแผนรองรับสถืานการณ์ฉุกเฉิน

4. เพิ�มมาต่รการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ เชำ�น การกำาหุ้นดสิทธุิการเข้าถึืงข้อม้ลสำาคัญในระบบ 
ต่ามแต่�ลำาดับชำั�นของผ้้ใชำ้งาน

5. กำาหุ้นดมาต่รการปอ้งกันการรั�วไหุ้ลของขอ้มล้สารสนเทศที�สำาคัญ ต่ลอดจนสรา้งความเขา้ใจของพนกังาน
ในการป้องกันและระมัดระวังการรับส�งข้อม้ลต่�าง ๆ ที�มีความเสี�ยงต่�อการรั�วไหุ้ลของข้อม้ล

6. บริษัทมีการต่รวจสอบและการประเมินความเพียงพอของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการ
ควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่�ายต่รวจสอบภายใน และผ้้สอบบัญชีำเป็นประจำาทุกปี 
นอกจากนี�บริษัทมีแผนในการทดสอบการประเมินความเสี�ยงระบบสารสนเทศโดยการต่รวจสอบหุ้า 
ชำ�องโหุ้ว�ของเครื�องคอมพิวเต่อรแ์ม�ข�ายและอุปกรณ์เครอืข�าย (Vulnerability Assessment) และการทดสอบ
เจาะระบบ (Penetration Test) โดยหุ้น�วยงานที�เป็นอิสระ เพื�อใหุ้้มั�นใจในระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือข�ายคอมพิวเต่อร์

6) คว�มเสี่ยงที่เกัิดข้�นใหม่

ความเส่�ยงจากการแพื่ร่ระบาดูใหญ่ของ
โรค COVID-19
ตั่�งแต่�ต้่นปี 2564 ทั�วโลกต่�างประสบกับสถืานการณ์
การแพร�ระบาดของเชำื�อไวรัส COVID-19 จำานวน 
ผ้้ติ่ดเชำื�อและผ้้เสียชำีวิต่ยังคงเพิ�มส้งขึ�นอย�างต่�อเนื�อง 
อีกทั�งสถืานการณ์แพร�ระบาดยังคงดำาเนินไปอย�าง 
ต่�อเนื�อง ส�งผลใหุ้้รัฐบาลออกมาต่รการควบคุมและ
จำากัดการเดินทาง ซ่ึ�งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจทุก 
ภาคส�วน หุ้ลาย ๆ อุต่สาหุ้กรรมต้่องปิดตั่วลง อัต่รา
การว�างงานเพิ�มมากขึ�น ส�งผลกระทบเป็นล้กโซ่�ไปยัง
ทุกภาคส�วนของธุุรกิจทั�วทั�งโลก เศรษฐกิจในหุ้ลาย
ประเทศเกิดการชำะลอตั่ว ซ่ึ�งบริษัทก็ได้รับผลกระทบ
จากการลงทุนในธุุรกิจต่�างประเทศ เนื�องจากนโยบาย
จำากัดการเดินทาง นอกจากนี� บริษัทได้นำาเทคโนโลยี
เข้ามาใชำ้ในการติ่ดต่�อสื�อสารเพื�อใหุ้้การดำาเนินธุุรกิจ
เป็นไปต่ามแผนงานที�วางไว้อย�างต่�อเนื�อง
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ความเส่�ยงจากการเปล่�ยนแปลงทางเทคโนโลย่ดู้านพื่ลังงาน และเทคโนโลย่ดูิจิทัล 
อย่างรวดูเร็ว
ความก้าวหุ้น้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปอย�างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย�างยิ�งในอุต่สาหุ้กรรมพลังงานสะอาด 
ซ่ึ�งเป็นแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงที�สำาคัญของโลก ประกอบกับการแพร�ระบาดของเชำื�อไวรัส COVID-19 ที�เป็น 
ตั่วเร�งการพัฒนาเทคโนโลยีในธุุรกิจพลังงานอย�างก้าวกระโดด อย�างไรก็ต่ามเนื�องด้วยกลุ�มบริษัท เล็งเหุ้็นถึืงการ
เติ่บโต่ควบค้�กับเทคโนโลยีในอนาคต่จึงมีการเต่รียมความพร้อมในการขยายธุุรกิจ ทั�งทางด้านบุคลากร ด้าน 
การเงิน จึงทำาใหุ้้บริษัทสามารถืดำาเนินธุุรกิจใหุ้ม� ๆ ที�เกี�ยวเนื�องกับธุุรกิจเดิม เป็นการต่�อยอดธุุรกิจของบริษัทที�มี
ความแข็งแกร�งอย้�ก�อนหุ้น้า ด้วยเหุ้ตุ่ดังกล�าว บริษัทจึงเริ�มการดำาเนินธุุรกิจทางด้านเทคโนโลยี Innovation และ 
Platform โดยจัดตั่�งหุ้น�วยธุุรกิจด้านนวัต่กรรมพลังงาน GUNKUL Spectrum และมุ�งเน้นทำางานร�วมกับพันธุมิต่ร
ที�มีความเชำี�ยวชำาญในแต่�ละด้าน อาทิ เชำ�น AIS SCB10X เพราะบริษัทเชำื�อว�านับแต่�นี�ธุุรกิจของบริษัท จะเติ่บโต่ไป
พร้อมกับผ้้ที�มีประสบการณ์ในธุุรกิจแต่�ละด้าน เป็นการส�งเสริมศักยภาพซ่ึ�งกันและกัน ส�งผลใหุ้้บริษัทสามารถื
เติ่บโต่อย�างไร้ขีดจำากัดในธุุรกิจที�บริษัทได้วางกลยุทธุ์ไว้ทั�ง 5 ธุุรกิจ

2.2.2 ความเส่�ยงต่อการลงทุนของผู้ถุ่อหลักทรัพื่ย์
1.) คว�มเสี่ยงที่ผิ่้ลงทุนจิะไม่ได้ริับผิลตอ็บแทนจิ�กักั�ริลงทุน 

ต�มที่ค�ดหวัง

ความผันผวนของราคาหุุ้้นของบริษัทเกิดจากหุ้ลายปัจจัย โดยเฉพาะอย�างยิ�งปัจจัยภายนอกที�อย้�นอกเหุ้นือการ
ควบคุมของบริษัท เชำ�น สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ ความผันผวนของต่ลาดทุน การเปลี�ยนแปลง 
กฎระเบียบ ในการประกอบธุุรกิจทั�งในและต่�างประเทศ สถืานการณ์วิกฤต่ที�ไม�อาจหุ้ลีกเลี�ยงได้ เชำ�น การแพร�
ระบาดของเชืำ�อไวรัส COVID-19 ซึ่�งอาจส�งผลกระทบต่�อการเปลี�ยนแปลงราคาหุุ้้นของบริษัท ทำาใหุ้้นักลงทุน 
อาจจะไม�ได้รับผลต่อบแทนต่ามที�คาดหุ้วัง

2) คว�มเสี่ยงที่ผิ่้ลงทุนจิะไม่ได้ริับเงินปันผิลต�มที่ค�ดหวัง

บรษัิทมคีวามตั่�งใจรกัษาระดับการจ�ายเงินปนัผลอย�างต่�อเนื�องต่ามนโยบายจ�ายเงินปนัผล กล�าวคือจ�ายเงินปนัผล
ไม�น้อยกว�าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธุิต่ามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หุ้ลังหุ้ักภาษีเงินได้นิติ่บุคคล เงินสำารองต่าม
กฎหุ้มาย และเงินสำารองต่�าง ๆ ทั�งหุ้มด อย�างไรก็ต่ามความสามารถืในการจ�าย เงินปันผลของบริษัทในบางชำ�วง
เวลา อาจไม�เปน็ไปต่ามที�นกัลงทนุคาดหุ้วัง เนื�องจากบริษัทมคีวามจำาเปน็ในการใช้ำเงินทนุหุ้มนุเวียนเพื�อการดำาเนนิ
งาน การลงทุนเพื�อขยายธุุรกิจ และปัจจัยอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องในการบริหุ้ารงานของบริษัท โดยการลงทุนดังกล�าว
บริษัทคาดว�าจะได้รบัผลต่อบแทนสง้ขึ�นในระยะยาวและสามารถืจ�ายเงินปันผลใหุ้้กับผ้้ถืือหุุ้้นเพิ�มขึ�นได้ในอนาคต่

2.2.3 ความเส่�ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพื่ย์ 
ต่างประเทศ
- ไม�มี -
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3.  การขบัเคล่�อนธุุรกจิเพื่่�อความยั�งย่น

3.1 นโยบายและเป้าหมาย 
การจัดูการดู้านความยั�งย่น

บรษัิทเชืำ�อมั�นว�าการพัฒนาอย�างยั�งยนืและการมีส�วนร�วมและเติ่บโต่ไปพร้อมกับผ้้มสี�วนได้เสียทุกกลุ�ม คือหุ้นทาง
ในการสรา้งสรรค์คณุค�าในระยะยาวสำาหุ้รบัองค์กร โดยในป ี2564 บรษัิทได้กำาหุ้นดนโยบายการพฒันาอย�างยั�งยนื
และถื�ายทอดไปส้�พนกังานทุกฝ่�ายทั�วทั�งองค์กร และเปิดเผยส้�สาธุารณะบนเว็บไซ่ต์่บรษัิท เพื�อใช้ำเปน็กรอบแนวทาง
การดำาเนินงานต่ามหุ้ลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี การบริหุ้ารจัดการและต่อบสนองผ้้มีส�วนได้เสียทุกกลุ�ม รวมทั�ง
สร้างความต่ระหุ้นักถึืงผลกระทบต่�อสังคมและสิ�งแวดล้อม มุ�งส้�การเป็นผ้้นำาด้านธุุรกิจพลังงานทดแทน อุปกรณ์ 
และระบบไฟฟา้แบบครบวงจร  ด้วยเทคโนโลยแีละนวัต่กรรมที�ทันสมยั เพื�อพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานใหุ้แ้ขง็แกร�ง
อย�างยั�งยนื และเปน็ผ้น้ำาด้านธุุรกิจกัญชำงกัญชำาในระดับสากล เพื�อเสรมิสรา้งคณุภาพชำวิีต่และสขุภาพที�ดีภายใต้่
แนวคิด “not only the energy, we care” ทั�งนี�บรษัิททบทวนกลยุทธุก์ารบรหิุ้ารจัดการด้านความยั�งยนืเปน็ประจำา
ทุกปี ดังนี�

1. We care Business : พัฒนาธุุรกิจแบบครบวงจรเพื�อต่อบสนองต่�อความต้่องการของผ้้มีส�วนได้เสียอย�าง
คุ้มค�า ควบค้�ไปกับการดำาเนินธุุรกิจภายใต้่หุ้ลักการกำากับด้แลกิจการที�ดีด้วยความรับผิดชำอบ รวมไปถึืงไม�
หุ้ยุดที�จะพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัต่กรรมเพื�อปรับปรุงการทำางาน ส�งมอบสินค้าและบริการที�ดี
ที�สดุใหุ้กั้บผ้บ้รโิภค โดยคำานึงถึืงคณุภาพ มาต่รฐาน ความปลอดภัย และเปน็มติ่รกับสิ�งแวดล้อม สรา้งความ
มั�นใจใหุ้แ้ก�ผ้้มสี�วนได้เสีย และสรา้งเสถีืยรภาพด้านพลังงานทดแทนใหุ้กั้บประเทศในอนาคต่แบบครบวงจร

2. We care People : พัฒนาบุคลากรใหุ้้ เก�งงาน เก�งต่น เก�งคน และเก�งบริหุ้ารทีม เพื�อนำาพาองค์กรส้�ความ
เป็นเลิศ เพราะเราเชำื�อว�าบุคลากรเป็นทรัพยากรสำาคัญขององค์กร และเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื�อน
ธุุรกิจใหุ้้ประสบความสำาเรจ็อย�างยั�งยนื ดังนั�นเราจึงมุ�งเนน้การพฒันาบุคลากร ผ�านการจัดระบบการทำางาน
แบบเน้นการมีส�วนร�วม สร้างวัฒนธุรรมการทำางานเป็นทีมด้วยความสามัคคี ต่ลอดจนส�งเสริมทักษะและ

การเรยีนร้ต้่ลอดระยะเวลาการทำางาน เพื�อส�งเสรมิใหุ้บุ้คลากรมทัีกษะและความสามารถืในการปฏิิบติั่งาน
อย�างรอบด้าน รวมทั�งส�งเสริมใหุ้้เกิดวัฒนธุรรมการทำางานภายในองค์กร โดยยึดต่ามหุ้ลักธุรรมาภิบาล  
ความเท�าเทียมต่ามหุ้ลักสิทธุิมนุษยชำน และความปลอดภัยและชีำวอนามัยในการปฏิิบัติ่งาน ในการนำาพา
องค์กรส้�ความเป็นเลิศ

3. We care Social : สร้างโอกาสใหุ้้สังคมและสิ�งแวดล้อมที�เป็นมิต่รต่�อชุำมชำนอย�างยั�งยืน โดยการส�งเสริม 
การอย้�ร�วมกันกับชุำมชำน และใหุ้้ความชำ�วยเหุ้ลือเกื�อก้ลกันในฐานะ “เพื�อนบ้านที�ดี” โดยเน้นการบริหุ้าร
จัดการทรัพยากรธุรรมชำาติ่ใหุ้้เกิดประโยชำน์ส้งสุด รวมทั�งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต่กรรมเพื�อสร้างสรรค์
สังคมและสิ�งแวดล้อม เพื�อจัดการผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึืงใหุ้้ 
ความสำาคัญในการแลกเปลี�ยนถื�ายทอดองค์ความร้้และประสบการณ์ระหุ้ว�างบุคคล องค์กร  ชุำมชำน และ 
ผ้ม้สี�วนได้เสยี อีกทั�งยงัสนับสนุนการเข้าถึืงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เพราะบริษัทเชำื�อว�าไฟฟ้าและพลังงาน
เป็นเสมือนหุ้นึ�งในปัจจัยพื�นฐานซ่ึ�งทุกคนควรเข้าถึืงได้อย�างเท�าเทียม

ทั�งนี�บริษัทได้สื�อสารและถื�ายทอดนโยบายการพัฒนาอย�างยั�งยืน ใหุ้้แก�บุคลากรรับทราบทั�วทั�งองค์กร เพื�อสร้าง
วัฒนธุรรมความรับผิดชำอบอย�างยั�งยืนใหุ้้กับผ้้บริหุ้าร และพนักงานทุกระดับ เข้าใจในบทบาทหุ้น้าที�และความ 
รับผิดชำอบของต่นเองในการดำาเนินงานต่ามนโยบาย โดยเฉพาะอย�างยิ�งสถืานการณ์การแพร�ระบาดของ 
โรค COVID-19  ในปัจจุบันนั�น ถืือเป็นบททดสอบสำาคัญในการวางแผนกลยุทธุ์ การพัฒนาและการก้าวทันต่าม
เทคโนโลยี รวมทั�งการสร้างรากฐานการพัฒนาที�ยั�งยื�นต่�อชุำมชำนและสังคม ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัท เพื�อสร้าง
คณุค�าใหุ้แ้ก�ผ้ม้สี�วนได้เสียในระยะยาวอย�างยั�งยืน

We care Business

We care People

We care Social

not only the energy, we care.
เราใสใจไมเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงงานสะอาด 
แตเราใสใจการดํารงอยูของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร ทีตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียอยางคุมคา

พัฒนาบุคลากรใหเกงงาน เกงตน เกงคน และเกงบริหารทีม

สรางโอกาสใหสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอชุมชนอยางยั่งยืน

นโยบ�ย 
กั�ริพัฒน� 
อ็ย่�งยั่งย่น
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เป้าหมายและกลยุทธุ์การจัดูการดู้านความยั�งย่น
บริษัทกำาหุ้นดเป้าหุ้มายและกลยุทธุ์การพัฒนาอย�างยั�งยืน อ้างอิงต่ามแนวทางการดำาเนินงานในระดับสากล ได้แก� เป้าหุ้มายการพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาต่รฐานการวัดคุณภาพองค์กร  
(International Organization for Standardization : ISO) โดยมีการติ่ดต่ามและรายงานผล ต่ามกรอบรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซ่ึ�งครอบคลุมประเด็นทั�งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม และการ
กำากับด้แลกิจการที�ดี นอกจากนั�น เพื�อใหุ้้เกิดการดำาเนินงานที�สอดคล้องกันในทุกกลุ�มธุุรกิจของบริษัท ดังนี�

• พัฒนา ปรับปรุง จัดหุ้าผลิต่ภัณฑ์์ระบบไฟฟ้าครบวงจร
• ต่�อยอดความแข็งแกร�งด้านเงินทุน ด้วยการขยายธุุรกิจพลังงานทั�ง

ในและต่�างประเทศมากยิ�งขึ�น
• จัดหุ้าเทคโนโลยแีละนวัต่กรรมพลังงานที�ทันสมยั ต่อบสนองการใชำ้

พลังงานทดแทนได้อย�างทั�วถึืงและมีประสิทธุิภาพ
• มุ�งเน้นขยายธุุรกิจก�อสร้าง ทั�งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง

ต่�าง ๆ  รวมถึืงสายส�งบนดินและใต้่ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ�ล
ใต้่นำามากยิ�งขึ�น เพื�อสร้างรายได้ใหุ้้เติ่บโต่อย�างยั�งยืน  

• มุ�งมั�นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื�อต่อบสนองความต้่องการและ
พัฒนาคุณภาพชำีวิต่อย�างยั�งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัต่กรรม

• จัดหุ้าระบบเทคโนโลยีที�ทันสมัยเพื�อเพิ�มประสิทธุภิาพในการบริหุ้าร
จัดการองค์กร ต่อบโจทย์การทำางานวิถีืใหุ้ม� (New normal) เพื�อ 
ใหุ้้มั�นใจว�าธุุรกิจสามารถืดำาเนินไปได้อย�างมั�นคง และไม�เกิด 
ผลกระทบใด ๆ 

• ต่�อยอดธุุรกิจ และมุ�งมั�นที�จะแสวงหุ้าโอกาสเพิ�มมล้ค�าทางธุุรกิจ เพื�อ
ผลต่อบแทนที�มั�นคงและยั�งยืน

• สรา้งต้่นแบบวัฒนธุรรม “GROWTH” ที�เหุ้มาะสม เพื�อสนบัสนนุต่�อ
กลยุทธุ์ของหุ้น�วยงาน และองค์กร

• เสรมิสรา้งทักษะใหุ้แ้ก�ผ้บั้งคับบญัชำา ใหุ้ม้บีทบาทหุ้ลักในการผลักดัน 
และเสริมสร้างพฤติ่กรรมที� เหุ้มาะสมใหุ้้แก� ผ้้ใต้่บังคับบัญชำา  
“เก�งงาน เก�งต่น เก�งคน และเก�งบริหุ้ารทีม”

• พัฒนาพฤติ่กรรมร�วมของบุคลากรใหุ้้ปรับเปลี�ยนไปส้�วัฒนธุรรม
องค์กรใหุ้ม�ในการทำางานเป็นทีม และนำาพาองค์กรส้�ความเป็นเลิศ

• ปรับปรุงระบบบรหิุ้ารทรพัยากรบุคคลใหุ้เ้อื�อต่�อการสรา้งพฤติ่กรรม
ที�ดีใหุ้้แก�บุคลากร

• ส�งเสริมใหุ้้บุคลากรมีความก้าวหุ้น้าในสายอาชำีพ
• ปรับเปลี�ยนวิถีืการทำางานในสภาวะหุ้รือสถืานการณ์ที�ไม�ปกติ่ เพื�อ

ใหุ้้มั�นใจว�าบุคลากรขององค์กรสามารถืปฏิิบัติ่งานได้ทุก ๆ ที�อย�าง
ปลอดภัยและเต็่มประสิทธุิภาพ

• พัฒนาโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน ใหุ้เ้ปน็แหุ้ล�งการเรยีนร้ข้องชุำมชำน
และสังคม

• สร้างการมีส�วนร�วมของพนักงานกับเครือข�ายชุำมชำน ในการพัฒนา
และสืบสาน วัฒนธุรรมประเพณีท้องถิื�น รวมทั�งใหุ้้การสนับสนุน
กิจกรรมต่�าง ๆ  ของชุำมชำน  เพื�อสร้างสังคมที�เข้มแข็งและอย้�ร�วมกัน
อย�างสมดุล

• สร้างเครือข�ายร�วมกับสถืาบันการศึกษาเพื�อเป็นแหุ้ล�งเรียนร้้ และ
พฒันาอาชีำพใหุ้้กับนกัศกึษา ใหุ้้สามารถืนำาทักษะ ความร้้ และความ
สามารถื ไปประกอบอาชำีพได้อย�างมีประสิทธุิภาพในอนาคต่

• ส�งเสรมิการสรา้งอาชำพีในชุำมชำนรอบพื�นที�โรงไฟฟา้พลังงานทดแทน
ของบริษัท เพื�อยกระดับคุณภาพชำีวิต่ในชุำมชำน จากการจ้างงาน
บุคลากรในพื�นที� และส�งเสริมการสร้างอาชำีพด้านอื�น ๆ

• สรา้งสมดุลระหุ้ว�างการเติ่บโต่ของธุุรกิจ ควบค้�ไปกับการสรา้งสรรค์
นวัต่กรรมพลังงานทางเลือกที�เป็นมิต่รต่�อสิ�งแวดล้อม และบริหุ้าร
จัดการสิ�งแวดล้อมอย�างยั�งยืนและมีประสิทธุิภาพ

• ยึดมั�นในการมีส�วนร�วมกับภาครัฐและในการปฏิิบติั่ต่ามกฎระเบียบ 
แนวปฎิบัติ่อย�างเคร�งครัด โดยเฉพาะในสถืานการณ์ที�ไม�ปกติ่ เชำ�น 
การแพร�ระบาดของโรค COVID-19

• สนับสนุนการลดการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกของประเทศ
• สนับสนุนการเข้าถึืงไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซ่ึ�งเป็นหุ้นึ�งในสิทธุิ

พื�นฐานที�ทุกคนควรเข้าถึืงได้อย�างเท�าเทียม

We care Business
พฒันาธุีรกิัจัแบบครบวงจัรตอบสำนอง 

ต่อผูมู้สีำว่นได้้เสำยีอยา่งคุมู้ค่า

We care People
พัฒนาบุคลัากัรใหเ้ก่ังงาน เก่ังตน เก่ังคน  

แลัะเก่ังบรหิารทมีู

We care Social
สำรา้งโอกัาสำใหส้ำงัคมูแลัะสำิ�งแวด้ล้ัอมู 

ที�เป็ีนมูิตรต่อชุมูชนอยา่งยั�งยน้
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แนวปฎิบัติและความร่วมม่อในระดูับประเทศและระดูับมาตรฐานสากล

แผินปฏิิบัติกั�ริริะดับช�ติว่�ด้วยธุุริกัิจิกัับสิทธุิมนุษัยชน 

โดยแผนปฏิิบัติ่การดังกล�าว จัดทำาขึ�นภายใต้่กรอบหุ้ลักการชำี�แนะของ
สหุ้ประชำาชำาติ่ว�าด้วยธุุรกิจกับสิทธุิมนุษยชำน (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ซ่ึ�งใหุ้ค้วามสำาคัญ
กับ 3 เสาหุ้ลักด้านการคุม้ครอง การเคารพ และการเยยีวยา โดยสาระสำาคัญ
ประกอบด้วย 4 ประเด็นหุ้ลักที�ต้่องเร�งแก้ไขคือ เรื�อง 1) แรงงาน  
2) ชุำมชำน ที�ดิน ทรัพยากรธุรรมชำาติ่ และสิ�งแวดล้อม 3) นักปกป้องสิทธุิ
มนุษยชำน และ 4) การลงทุนระหุ้ว�างประเทศ และบรรษัทข้ามชำาติ่

ม�ตริฐ�นริะบบบริิห�ริง�นคุณ์ภ�พ (ISO 9001:2015) 

คือ ระบบบริหุ้ารงานเพื�อการประกันคุณภาพ ควบคุมกระบวนการทำางานใหุ้้สามารถืต่รวจสอบ และมี
การแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั�งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาด นอกจากนี�ยังครอบคลุมไปถึืง 
เรื�องการทำาความเข้าใจต่�อองค์กรและบริบทองค์กร เข้าใจต่�อความต้่องการและความคาดหุ้วังของ 
ผ้มี้ส�วนได้ส�วนเสียเพื�อใช้ำสำาหุ้รับการดำาเนินการประเมินความเสี�ยง สามารถืจัดลำาดับความเสี�ยงและ
จัดทำาแผนการดำาเนินการเพื�อปิดความเสี�ยงซ่ึ�งเป็นพื�นฐานหุ้นึ�งที�จะชำ�วยใหุ้้องค์กรสามารถืมุ�งส้� 
การพัฒนาอย�างยั�งยืนได้ต่�อไป

ม�ตริฐ�นริะบบกั�ริจิดักั�ริอ็�ชวีอ็น�มยัและคว�มปลอ็ดภยั (TIS18001 และ BS OHSAS18001) 
มีเป้าหุ้มายเพื�อลดและควบคุมความเสี�ยงอันต่รายของพนักงานและผ้้เกี�ยวข้อง เพิ�มประสิทธุิภาพ 
การดำาเนินงานของธุุรกิจใหุ้เ้กิดความปลอดภัยและส�งเสรมิวัฒนธุรรมด้านความรับผดิชำอบขององค์กร
ที�มีต่�อพนักงานและสังคม

กัริอ็บกั�ริริ�ยง�นส�กัล (Global Reporting Initiative: GRI)

องค์การแหุ้�งความริเริ�มว�าด้วยการรายงานสากล ซ่ึ�งเป็นองค์กรอิสระที�ก�อตั่�ง
โดยสำานกังานโครงการสิ�งแวดล้อมแหุ้�งสหุ้ประชำาชำาติ่ (UNEP) และเครอืข�าย 
Ceres และได้ร�วมกันพัฒนากรอบการรายงานความยั�งยืน ที�เปิดเผยข้อม้ล
ในการวิเคราะห์ุ้และคัดเลือกประเด็นสำาคัญของธุุรกิจและความสามารถืใน
การต่อบสนองต่�อความสนใจของผ้ม้สี�วนได้เสียได้ ด้วยมาต่รฐานการรายงาน
แบบเดียวกันและมีตั่วชำี�วัดที�ชำัดเจน
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ม�ตริฐ�นริะบบกั�ริบริิห�ริจิัดกั�ริสิ่งแวดล้อ็ม (ISO14001:2015) 

คือ มาต่รฐานสากลสำาหุ้รบัระบบการบรหิุ้ารจัดการสิ�งแวดล้อมขององค์กร เปน็มาต่รฐานการดำาเนนิงาน
ซ่ึ�งเป็นที�ยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทส�งเสริมใหุ้้นำามาใช้ำในการดำาเนินงาน ด้านสิ�งแวดล้อมของ 
โรงไฟฟ้าทั�งพลังงานแสงอาทิต่ย์ และพลังงานลม เพื�อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานและการจัดการ
ด้านสิ�งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการดำาเนินงาน รวมไปถึืงส�งเสริมใหุ้้มีกิจกรรมเพื�ออนุรักษ์ 
สิ�งแวดล้อมภายในองค์กร

ม�ตริฐ�นกั�ริทวนสอ็บกั�ริวดัปริมิ�ณ์และกั�ริริ�ยง�นผิลกั�ริปลดปล่อ็ย
และลดปริิม�ณ์กั๊�ซึ่เริ่อ็นกัริะจิกัในริะดับอ็งค์กัริ (ISO 14064-1) 

คือ มาต่รฐานที�ครอบคลุมขอ้กำาหุ้นดเรื�อง การออกแบบ การพัฒนา การจัดการ 
การรายงาน และการทวนสอบบัญชำีรายการปลดปล�อยและการลดปริมาณ
ก๊าซ่เรือนกระจกขององค์กร

หุ้นยั่งย่น (Thailand Sustainability Investment: THSI) 

โดยบริษัทที�อย้�ใน THSI ต้่องมีผลคะแนนจากการต่อบแบบประเมินความยั�งยืนอย�างน้อยร้อยละ 50 
ในแต่�ละมิติ่ ได้แก� มิติ่เศรษฐกิจ มิติ่สังคม และมิติ่สิ�งแวดล้อม  หุ้รอืเปน็บรษัิทจดทะเบยีนที�ได้รบัการคัด
เลือกใหุ้้เปน็สมาชิำกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และต้่องมีคุณสมบัติ่ต่ามเกณฑ์์ที�
กำาหุ้นด เชำ�น ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies: CGR) ผลประกอบการด้านกำาไรสทุธุแิละส�วนของผ้ถื้ือหุุ้น้ และผลการกำากับ
ด้แลในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับคุณสมบัติ่ของบริษัทจดทะเบียนและการไม�สร้างผลกระทบด้าน ESG 
โดยมคีณะทำางานเพื�อการลงทนุอย�างยั�งยนืที�ประกอบด้วยผ้ท้รงคณุวุฒด้ิานบรรษัทภิบาลและการพฒันา
อย�างยั�งยนื และหุ้น�วยงานในต่ลาดทนุ เปน็ผ้ก้ลั�นกรองและคัดเลือกอย�างโปร�งใส

ม�ตริฐ�นผิลิตภัณ์ฑ์์อ็ุตส�หกัริริม (ISO/IEC 17025:2007) 

คือ มาต่รฐานการประเมินหุ้้องปฏิิบัติ่การ ครอบคลุมตั่�งแต่�การเต่รียมตั่วอย�างความชำำานาญในการ
วิเคราะห์ุ้ทดสอบ การเก็บบนัทึกและการรายงานผล รวมไปถึืงการควบคมุเอกสาร การปฏิิบติั่การแก้ไข
และป้องกัน สถืานที�และภาวะแวดล้อม เครื�องมือ การประมาณค�าความไม�แน�นอน หุ้ลักฐานความ 
สอบกลับได้ การสุ�มตั่วอย�างและอื�น ๆ ซ่ึ�งชำ�วยใหุ้้หุ้้องปฏิิบัติ่การมีความได้เปรียบในการแข�งขัน สร้าง
ความเชำื�อถืือใหุ้้กับลก้ค้า/ผ้้บรโิภค และพฒันาประสทิธุภิาพ ทั�งในด้านคุณภาพและความสามารถืทาง
วิชำาการของหุ้้องปฏิิบัติ่การและบุคลากร
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เป้าหมายการพัื่ฒนาท่�ยั�งยน่ตามแนวทางขององค์การสหประช้าช้าติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
บริษัทต่ระหุ้นักถึืงการรับผิดชำอบในการขับเคลื�อนธุุรกิจต่ามเป้าหุ้มายการพัฒนาที�ยั�งยืน  ต่ามแนวทางขององค์การสหุ้ประชำาชำาติ่ (Sustainable Development Goals: SDGs) ซ่ึ�งเป็นองค์กรใหุ้ญ�ที�ริเริ�มพัฒนาธุุรกิจอย�างยั�งยืน โดย
บรษัิทมคีวามมุ�งมั�นที�จะดำาเนนิงานต่ามหุ้ลักสากล 10 ประการ ที�ครอบคลมุด้านสทิธุมินษุยชำน มาต่รฐานแรงงาน การปกปอ้งสิ�งแวดล้อม และการต่�อต้่านทจุรติ่ บรษัิทจึงได้กำาหุ้นดเปา้หุ้มายการพฒันาที�ยั�งยนืสอดคล้องกับกลยุทธุข์อง
ธุุรกิจ พรอ้มทั�งสรา้งความสมดลุทั�งด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม และต่อบสนองต่�อเปา้หุ้มายขององค์กรและผ้ม้สี�วนได้เสียอย�างสมดลุ โดยปจัจุบนั บรษัิทบรรลเุป้าหุ้มายการพฒันาที�ยั�งยนืทั�งสิ�น 7 เปา้หุ้มาย โดยมรีายละเอียด
สรุปได้ ดังนี�

สริ้�งกั�ริศ้กัษั�ที่เท่�เทียมและทั่วถ้ง ส่งเสริิมกั�ริเริียนริ่้ตลอ็ดชีวิตแกั่ทุกัคน

บริษัทต่ระหุ้นักถึืงความสำาคัญของการศึกษา จึงใหุ้้การสนับสนุนการศึกษากับพนักงาน
และครอบครัวพนักงานใหุ้้ได้รับการเข้าถึืงการศึกษาอย�างเท�าเทียมผ�านการสนับสนุน 
ทนุการศกึษาประจำาป ีและยงัมกีารสรา้งเครอืข�ายด้านการศกึษาใหุ้ค้รอบคลมุกับสถืาบนั 
การศึกษาต่�าง ๆ เพื�อร�วมกันพัฒนาทักษะสายอาชีำพใหุ้้กับนักเรียน นักศึกษา โดยเปิด
โอกาสใหุ้้มีการฝ่ึกงาน เพื�อสนับสนุนใหุ้้เกิดประสบการณ์ในการทำางานจริง เพื�อนำาไป
พฒันา ปรบัปรุง และประยุกต์่ใช้ำในการทำางานในอนาคต่อย�างยั�งยนื ซ่ึ�งเป็นการเพิ�มจำานวน
เยาวชำนและผ้้ใหุ้ญ�ที�มีทักษะที�จำาเป็นรวมถึืงทักษะทางเทคนิคและอาชีำพสำาหุ้รับการ 
จ้างงาน การมีงานที�ดี (4.4)

จิัดให้มีพลังง�นที่ทันสมัย ยั่งย่น เสถียริ และริ�ค�ไม่แพงสำ�หริับทุกัคน

บริษัทดำาเนินธุุรกิจที�เกี�ยวข้องกับพลังงานสะอาด บริษัทจึงมุ�งมั�นลงทุนเพื�อพัฒนาธุุรกิจ
ต่ามวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื�อผลักดันใหุ้้พลังงานสะอาดเป็นสิ�งที�ทุกคนสามารถืเข้าถึืงได้
อย�างมีประสิทธุิภาพและทั�วถึืง (7.1) อีกทั�งยังมีการจัดหุ้าเทคโนโลยีใหุ้ม� ๆ มาปรับใชำ้ใน
กระบวนการผลิต่อย�างสมำาเสมอ (7.3) เพื�อเพิ�มสัดส�วนของการใช้ำพลังงานทดแทน 
ใหุ้้มากขึ�น (7.2)

ส่งเสริมิกั�ริเตบิโตท�งเศริษัฐกัจิิท่ีต่อ็เน่อ่็ง คริอ็บคลมุ และยัง่ยน่ กั�ริจ้ิ�งง�นทีม่คีณุ์ค่�

บริษัทใหุ้้ความสำาคัญกับการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจใหุ้้สอดคล้องต่�อความคาดหุ้วังของ 
ผ้้มีส�วนได้เสีย จึงมีการดำาเนินงานที�มุ�งมั�นจะเป็นผ้้จ้างที�เคารพสิทธุิมนุษยชำนและ 
รับผิดชำอบต่�อผ้้มีส�วนได้เสีย ไม�ว�าจะเป็นการสนับสนุนการจ้างงานพนักงานหุ้รือ 
ผ้้มีภาวะทุพลภาพในพื�นที�โดยรอบกิจการเพื�อการสร้างอาชำีพใหุ้้กับชุำมชำน การคัดเลือก
ผ้ร้บัเหุ้มาที�ปฏิิบติั่ต่ามกฏิหุ้มาย ไม�มีการใช้ำแรงงานเด็ก และส�งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ทำางานใหุ้้ปลอดภัยอย�างเท�าเทียม (8.5, 8.7, 8.8)

พัฒน�โคริงสริ้�งพ่�นฐ�นท่ีพริ้อ็มริับกั�ริเปลี่ยนแปลง ส่งเสริิมกั�ริปริับตัวให้
เป็นอ็ุตส�หกัริริมอ็ย่�งยั่งย่นและทั่วถ้ง และสนับสนุนนวัตกัริริม

บริษัทได้ดำาเนินธุุรกิจเกี�ยวข้องกับพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี รวมถึืงนวัต่กรรม
ด้านพลังงานต่�าง ๆ  จึงมุ�งลงทนุและสนบัสนนุการพฒันาปรบัปรุงเทคโนโลยทีี�เป็นมติ่ร
ต่�อสิ�งแวดล้อมเพื�อเสริมสร้างความยั�งยืนในอุต่สาหุ้กรรมต่�าง ๆ และสนับสนุนใหุ้้เกิด
การพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานที�พึ�งพาพลังงานสะอาด อีกทั�งยงัมกีารสนบัสนนุสถืาบนั
การศึกษาใหุ้้เกิดการพัฒนาด้านนวัต่กรรมอย�างยั�งยืนอีกด้วย (9.4, 9.5)

ริับริอ็งแผินกั�ริบริิโภค และกั�ริผิลิตที่ยั่งย่น

บริษัทดำาเนินธุุรกิจเกี�ยวข้องกับพลังงานสะอาดทั�ง พลังงานแสงอาทิต่ย์และพลังงาน
ลมจึงเป็นการดำาเนินกิจการภายใต้่การบริโภคที�ยั�งยืน ใช้ำทรัพยากรที�มีใหุ้้เกิด
ประสิทธุิภาพส้งสุด (12.2)

ดำ�เนนิม�ตริกั�ริเร่ิงด่วนเพ่อ่็ริบัมอ่็กัับกั�ริเปลีย่นแปลงสภ�พภมิ่อ็�กั�ศ และผิลกัริะทบ

บรษัิทเล็งเห็ุ้นความสำาคัญของภาวะโลกร้อนที�ทำาใหุ้้เกิดการเปลี�ยนแปลงภมิ้อากาศ (Climate 
Change) อย�างรวดเร็ว จึงมคีวามมุ�งมั�นในการจัดทำารายงานการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกของ
องค์กร (Greenhouse Gas Inventory Report) ซ่ึ�งเป็นการรวบรวมการปล�อยก๊าซ่เรือน
กระจกขององค์กรทั�งทางต่รงและทางอ้อม โดยจะนำาผลมาปรับใช้ำและวางแผนเพื�อบริหุ้าร
จัดการการลดการปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกขององค์กรต่ามการประกาศเป้าหุ้มายของ
ประเทศไทยในที�ประชุำม COP26 (13.2, 13.3)

ส่งเสริิมสังคมสงบสุขยุติธุริริม ไม่แบ่งแยกัเพ่่อ็กั�ริพัฒน�อ็ย่�งยั่งย่น

บรษัิทต่ระหุ้นกัถึืงความสำาคัญต่�อการส�งเสรมิสงัคมที�สงบสขุและการพฒันาอย�างยั�งยนื 
การดำาเนินการของบริษัทจะตั่�งอย้�บนพื�นฐานของความโปร�งใส ต่รวจสอบได้ และมี
การเข้าร�วมกับเครือข�ายแนวร�วมต่�อต้่านคอร์รัปชำันของภาคเอกชำนไทย (Private 
Sector Collective Action against Corruption: CAC) อีกทั�งยังมีการสนับสนุนใหุ้้ 
ค้�ค้าเข้าร�วมเครือข�ายเพื�อการดำาเนินกิจการร�วมกันอย�างโปร�งใส (16.5, 16.6, 16.7)
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บรษัิทมุ�งมั�นที�จะเป็นผ้ป้ระกอบการธุุรกิจด้านพลังงานทดแทน อุปกรณ์ ระบบไฟฟา้และกัญชำงกัญชำาแบบครบวงจร 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัต่กรรมที�ทันสมัย เพื�อพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานใหุ้้แข็งแกร�งอย�างยั�งยืน เสริมสร้างคุณภาพ
ชำีวิต่และสุขภาพที�ดี โดยมีผ้้มีส�วนได้เสียที�สำาคัญที�เกี�ยวข้องตั่�งแต่�ต้่นนำาถึืงปลายนำา บริษัทต่ระหุ้นักดีว�า  
ผ้ม้สี�วนได้เสยีที�เปน็หุ้�วงโซ่�คุณค�าของธุุรกิจนั�น ร�วมสรา้งคณุค�าใหุ้กั้บธุุรกิจในระยะยาว และเพื�อใหุ้้การดำาเนนิธุุรกิจ
เป็นไปอย�างมีประสิทธุิภาพและลดความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�น การสร้างความสัมพันธุ์อันดีกับผ้้มีส�วนได้เสียจึง เป็น
หุ้นึ�งในปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุุรกิจส้�ความยั�งยืน ซ่ึ�งผ้้มีส�วนได้เสีย ได้แก� พนักงาน ค้�ค้าธุุรกิจ ล้กค้า ค้�แข�ง  
เจ้าหุ้นี� ผ้้ถืือหุุ้้นและนักลงทุน ชุำมชำน สังคม และสิ�งแวดล้อม ภาครัฐ สื�อและองค์กรอื�น ๆ

3.2.1 ห่วงโซึ่่คุณค่าของธุุรกิจ

3.2 การจัดูการผลกระทบต่อผู้ม่ส่วนไดู้เส่ยในห่วงโซึ่่คุณค่าของธุุรกิจ

We care Business

We care People

We care Social

not only the energy, we care.
เราใสใจไมเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงงานสะอาด 
แตเราใสใจการดํารงอยูของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร ทีตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียอยางคุมคา

พัฒนาบุคลากรใหเกงงาน เกงตน เกงคน และเกงบริหารทีม

สรางโอกาสใหสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอชุมชนอยางยั่งยืน
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้ม่ส่วนไดู้เส่ยในห่วงโซึ่่คุณค่าของธุุรกิจ

พนักัง�น

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• ค�าต่อบแทนที�เป็นธุรรม และสวัสดิการเพิ�มเติ่ม 
นอกเหุ้นือจากที�กฎหุ้มายกำาหุ้นด

• ได้รับการปฏิิบัติ่ที�เท�าเทียมและเป็นธุรรมต่ามหุ้ลัก
สิทธุิมนุษยชำน โดยไม�เลือกปฏิิบัติ่

• มโีอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถื รวม
ไปถึืงการส�งเสริมความก้าวหุ้น้าและความมั�นคง 
ในหุ้น้าที�การงาน

• มีสภาพแวดล้อมที�ดี รวมไปถึืงสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัยในที�ทำางาน

• มีความสัมพันธ์ุอันดีและอย้�ร�วมกันอย�างเกื�อก้ล
ระหุ้ว�างพนักงานและองค์กร

เป้ีาหมูาย : 

• มีจำานวนผ้้ เข้าร�วมทำาแบบสำารวจความผ้กพัน 
ต่�อองค์กรมากกว�าปีก�อนหุ้น้า

• อัต่ราการลาออกของพนกังานนอ้ยกว�าหุ้รอืเท�ากับ
ปีก�อนหุ้น้า

• พนักงานมีความก้าวหุ้น้าและความมั�นคงในหุ้น้าที�
การงาน

• อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหุ้ตุ่ในการทำางานเป็นศ้นย์

ตัวชี�วัด้ : 

• จำานวนผ้้เข้าร�วมทำาแบบสำารวจความผ้กพันต่�อ
องค์กร

• อัต่ราการลาออกพนักงานเทียบกับปีก�อนหุ้น้า

• จำานวนผ้้บริหุ้ารและพนักงานที�ได้เลื�อนต่ำาแหุ้น�ง

• อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหุ้ตุ่และการบาดเจ็บถึืงขั�น 
หุ้ยุดงาน (LTIFR)

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• ชำ�องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอแนะรวมไปถึืง
การสำารวจความคิดของเหุ้็นพนักงาน

• แบบสำารวจความผ้กพันต่�อองค์กร

• ประชำาสัมพันธุ์ข�าวสารและกิจกรรมผ�านระบบ 
เ ค รื อ ข� า ย ค อ ม พิ ว เ ต่ อ ร์ ที� ใ ชำ้ ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร  
ชำ�องทางการสื�อสารออนไลน์ และออฟไลน์

• แบบ 56-1 One Report

• จัดตั่�งคณะกรรมการบริหุ้ารงานบุคคล  
(HR Committee) 

• จัดตั่�งคณะกรรมการสวัสดิการ

• สำารวจความต้่องการในการฝ่ึกอบรม (Training 
Needs Survey) พร้อมทั�งจัดหุ้า/จัดทำาหุ้ลักส้ต่รฝ่ึก
อบรม เพื� อพัฒนาทักษะและความสามารถื 
ในการทำางานต่ามสายอาชำีพ

• เพิ�มชำ�องทางรับความคิดเหุ้็นและข้อเสนอแนะ 
ที�หุ้ลากหุ้ลายและเข้าถึืงได้ง�าย

• ปฏิิบัติ่ต่�อพนักงานอย�างเป็นธุรรมและเท�าเทียม  
ไม�เลือกปฏิิบัติ่โดยคำานึงถึืงหุ้ลักสิทธุิมนุษยชำน 
เป็นพื�นฐาน

• กำาหุ้นดหุ้ลักเกณฑ์์การประเมินผลงานอย�างเป็น 
ร้ปธุรรม และวัดผลได้

• พัฒนา/ปรับปรุงร้ปแบบการจัดการด้านสวัสดิการ
ที�เหุ้มาะสม

• ส�งเสริมและสร้างความผ้กพันต่�อองค์กรใหุ้้กับ
พนักงานผ�านกิจกรรมและโครงการต่�าง ๆ

• สำารวจความคิดเห็ุ้นพนักงานต่�อความผ้กพันของ
องค์กร

• จัดทำานโยบายการคุ้มครองข้อม้ลส�วนบุคคล  
(Personal Data Protection Act: PDPA)

• ปรบัปรุงและพฒันากระบวนการด้านความปลอดภัย
และชีำวอนามัย เพื�อยกระดับมาต่รฐานการดำาเนินงาน
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ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• การจัดซ่ื�อจัดจ้าง และประม้ลงาน ที�เป็นธุรรมและ
โปร�งใส

• การปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไขและข้อต่กลงต่ามสัญญา 
(ผลิต่ภัณฑ์์ การบริการ คุณภาพ การส�งมอบ และ
การชำำาระเงิน ครบถ้ืวนต่ามกำาหุ้นดเวลา)

• การบริหุ้ารความสัมพันธุ์เชำิงธุุรกิจในระยะยาว

• การเติ่บโต่และก้าวหุ้น้าอย�างยั�งยนื ไปพร้อมกับบริษัท

• ก า ร ถื� า ย ท อ ด แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี� ย น อ ง ค์ ค ว า ม ร้้
ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหุ้ว�างกัน

• การเคารพในสิทธุิและการไม�ละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญาซ่ึ�งกันและกัน

• การจัดซ่ื�อจัดจ้างที�มีความรับผิดชำอบต่�อสังคมและ
สิ�งแวดล้อม

เป้ีาหมูาย :

• กระบวนการจัดซ่ื�อจัดจ้างมีความรวดเร็วมากขึ�นกว�า
ปีก�อนหุ้น้า

• มีจำานวนค้�ค้ารายสำาคัญต่อบรับจรรยาบรรณค้�ค้า 
(Supplier Code of Conduct) ร้อยละ 100

ตัวชี�วัด้ :

• ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื่�อจัดจ้างเทียบกับปี 
ก�อนหุ้น้า

• จำานวนค้�ค้ารายสำาคัญที�ต่อบรับจรรยาบรรณค้�ค้า 
(Supplier Code of Conduct)

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• แบบประเมินค้�ค้า

• การประชุำมหุ้รือสัมมนาทางธุุรกิจ

• ชำ�องทางการรับข้อติ่ชำม รวมไปถึืงข้อร้องเรียน  
ข้อเสนอแนะ และความคิดเหุ้็น

• แบบ 56-1 One Report

• ประชุำม/ปรึกษาหุ้ารือเพื�อบรรลุ ต่ามข้อต่กลงและ
เป้าหุ้มายร�วมกัน

• ใหุ้้ความร้้ด้านวิชำาการ โดยผ้้เชำี�ยวชำาญเฉพาะด้าน
แก�ค้�ค้า

• เยี�ยมเยียนค้�ค้าธุุรกิจ พร้อมรับฟงัความคิดเห็ุ้นและ
ข้อเสนอแนะ 

• ปฏิิบัติ่ต่�อค้�ค้าทางธุุรกิจ ด้วยความเสมอภาคและ
ยุติ่ธุรรม

• ยดึมั�นต่ามข้อต่กลงในสัญญา และจรรยาบรรณทาง
ธุุรกิจ

• สร้างความเข้าใจถึืงกระบวนการทำางานที�ชำัดเจน 
เป็นร้ปธุรรม และมีมาต่รฐานเดียวกัน

• มมีาต่รการควบคมุดแ้ล และรกัษาความลับทางธุุรกิจ

• การบริหุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทานที�มีประสิทธิุภาพ 
เพื�อป้องกันและลดความเสี�ยงของผลกระทบทั�งด้าน
สังคมและสิ�งแวดล้อม

• จัดทำาจรรยาบรรณค้�ค้า (Supplier Code of Conduct) 
และประกาศใชำภ้ายในองค์กรอย�างเปน็ทางการ และ
สื�อสารใหุ้้ค้�ค้าทราบ

• จัดทำาการประเมินค้�ค้ารายสำาคัญและประเมินความ
เสี�ยงค้�ค้าเป็นประจำาทุกป ีเพื�อนำาไปจัดทำาแผนพฒันา
ความสัมพันธุ์กับค้�ค้า

• จัดทำานโยบาย การคุ้มครองข้อม้ลส�วนบุคคล  
(Personal Data Protection Act: PDPA)

ค่่ค้�ธุุริกัิจิ



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 84แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• ผลิต่ภัณฑ์์และบริการที�มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัยต่ามมาต่รฐาน

• การส�งมอบผลิต่ภัณฑ์์และบริการภายใต้่เงื�อนไขและ
เวลาที�กำาหุ้นด

• การใหุ้้บรกิารก�อนการขาย เชำ�น วิธุกีารหุ้รือขั�นต่อน
การใชำ้ผลิต่ภัณฑ์์ รวมทั�งการบริการหุ้ลังการขาย 
เชำ�น การใหุ้้คำาปรกึษาและชำ�วยเหุ้ลืออย�างเหุ้มาะสม 

• การปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไขและข้อต่กลงต่ามสัญญา

เป้ีาหมูาย :

• ผลการประเมินแบบสำารวจความพึงพอใจล้กค้า 
ที�มตี่�อสินค้าและบรกิารมากกว�าผลคะแนนปกี�อนหุ้นา้

• ขอ้รอ้งเรียนเกี�ยวกับสนิค้าและบริการได้รบัการแก้ไข
อย�างรวดเร็ว

ตัวชี�วัด้ :

• ผลการประเมินแบบสำารวจความพึงพอใจล้กค้า 
ที�มีต่�อสินค้าและบริการเทียบกับปีก�อนหุ้น้า

• จำานวนข้อร้องเรยีนและระยะเวลาที�ใชำใ้นการดำาเนิน
การแก้ไขสินค้าและบริการต่ามข้อร้องเรียน

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• ชำ�องทางการรับข้อติ่ชำม รวมไปถึืงข้อร้องเรียน  
ขอ้เสนอแนะ และความคิดเหุ้น็ในการใชำสิ้นค้าและ
บริการ

• การเยี�ยมชำม, การประชุำม, การอบรม/สัมมนา

• แบบ 56-1 One Report

• นำา เ ส น อ ผ ลิ ต่ ภั ณ ฑ์์ แ ล ะ บ ริ ก า ร ที� มี คุ ณ ภ า พ  
ความปลอดภัย สามารถืต่รวจสอบได้

• ตั่�งราคาสินค้าและบริการในราคาที� เหุ้มาะสม 
กับคุณภาพ

• จัดทำาระบบประกันคณุภาพ ต่ลอดทั�งหุ้�วงโซ่�อุปทาน 
ตั่�งแต่�วัต่ถืุดิบต้่นทางจนถึืงมือล้กค้า

• ต่รวจสอบและควบคุมการผลิต่สินค้าและการ 
ใหุ้้บริการ ใหุ้้ได้ต่ามมาต่รฐานสากล

• วิ จัยและพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์อย�างต่�อเนื� องด้วย
เทคโนโลยีและนวัต่กรรมที�เหุ้มาะสมและทันสมัย

• ปฏิิบัติ่ต่ามข้อต่กลงที�ใหุ้้ไว้กับล้กค้าอย�างเคร�งครัด

• จัดใหุ้้มีการบริการทั�งก�อนและหุ้ลังการขายเพื�อ 
ต่อบสนองความต้่องการของล้กค้า รวมทั�งจัดใหุ้้มี
ชำ�องทางการประชำาสัมพนัธุแ์ละติ่ดต่�อสอบถืามข้อมล้
ที�หุ้ลากหุ้ลายและเข้าถึืงง�าย

• เพิ�มชำ�องทางการรับข้อติ่ชำมรวมไปถึืงข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็ุ้นในการใช้ำสินค้าและ
บริการ

• ใชำ้เทคโนโลยีและนวัต่กรรม ในการผลิต่สินค้าและ
บรกิาร เปน็สินค้าเพื�อพัฒนาสงัคมและสิ�งแวดล้อม

• ประเมนิแบบสำารวจความพงึพอใจของลก้ค้าที�มตี่�อ
สินค้าและบริการ เพื�อนำาผลการประเมินรวมไปถึืง
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอย�างสมำาเสมอ

• จัดทำานโยบาย การคุ้มครองข้อม้ลส�วนบุคคล  
(Personal Data Protection Act: PDPA)

ล่กัค้�
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การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 85แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• ดำาเนนิธุุรกิจด้วยความโปร�งใส สจุรติ่ และมจีรยิธุรรม
แข�งขันอย�างเป็นธุรรม และเป็นไปต่ามกฎหุ้มาย

• ไม�ละเมิดลิขสิทธุิหุ้รือทรัพย์สินทางปัญญา

เป้ีาหมูาย :

• ไม�มีข้อร้องเรียนเกี�ยวกับประเด็นเรื�องการละเมิด
ลิขสทิธุิ�

ตัวชี�วัด้ :

• จำานวนข้อร้องเรียนเกี�ยวกับประเด็นเรื�องการละเมิด
ลิขสิทธุิ�

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• การสัมมนาทางธุุรกิจ
• เว็บไซ่ต์่
• แบบ 56-1 One Report

• ปฏิิบติั่ต่�อค้�แข�งด้วยความเปน็ธุรรม คำานงึถึืงจริยธุรรม 
และเป็นไปต่ามกฎหุ้มาย

ค่่แข่ง

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• ชำำาระหุ้นี�สินต่รงต่ามที�ได้กำาหุ้นดไว้

• การปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไข และข้อต่กลงต่ามสัญญา

• บรหิุ้ารจัดการความเสี�ยงที�รดักมุเพื�อความต่�อเนื�อง
ทางธุุรกิจ

เป้ีาหมูาย :

• มีการปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไข และข้อต่กลงต่ามสัญญา

ตัวชี�วัด้ :

• การปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไข และข้อต่กลงต่ามสัญญา

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• ประชุำมกันเพื�อชำี�แจงเงื�อนไขและขอ้ต่กลงร�วมกัน
• เว็บไซ่ต์่
• แบบ 56-1 One Report

• พ้ดคุย หุ้ารือหุ้รือประชุำม เพื�อหุ้าข้อสรุปร�วมกัน 
ถึืงข้อต่กลงและเงื�อนไข

• แลกเปลี�ยนองค์ความร้้เกี�ยวกับการบริหุ้ารจัดการ
ความเสี�ยงเพื� อความต่�อเนื� องทางธุุรกิจและ 
การบ้รณาการความร้้ร�วมกัน

เจิ้�หนี�



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 86แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• ผลต่อบแทน (เงินปันผล และส�วนต่�างราคาหุุ้้น)  
จากการดำาเนินงานที�ดีและยั�งยืน

• การกำากับดแ้ลกิจการที�ดีและการบรหิุ้ารความเสี�ยง

• การดำาเนนิกิจการประสบความสำาเรจ็ต่ามวัต่ถุืประสงค์

• การได้รับการปฏิิบัติ่ที�เท�าเทียมและเป็นธุรรม

• เปิดเผยข้อม้ลของบริษัทต่ามข้อเท็จจริง ถื้กต้่อง 
ครบถ้ืวน โปร�งใส และทันต่�อการตั่ดสินใจ

เป้ีาหมูาย :

• ผลการประเมินแบบสำารวจความพึงพอใจในการ 
จัดกิจกรรมสำาหุ้รับนกัลงทนุอย้�ในระดับดี ถึืง ดีมาก

ตัวชี�วัด้ :

• ผลการประเมินแบบสำารวจความพึงพอใจในการ 
จัดกิจกรรมสำาหุ้รับนักลงทุน

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• การประชุำมหุ้รือการประกาศแผนธุุรกิจและ
เจต่นารมณ์ในการดำาเนินธุุรกิจประจำาปี

• เว็บไซ่ต์่

• แบบ 56-1 One Report

• ดำาเนินธุุรกิจภายใต้่หุ้ลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี 
และปฏิิบัติ่ต่ามแผนธุุรกิจประจำาปี

• เปิดเผยผลการดำาเนินธุุรกิจและการดำาเนินงาน 
ผ�านแบบ 56-1 One Report

• เปิดเผยข้อม้ลการดำาเนินธุุรกิจและการดำาเนินงาน
ต่�อสาธุารณชำน เชำ�น เว็บไซ่ต์่

ผิ่้ถ่อ็หุ้น และนักัลงทุน



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 87แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• การดำาเนินธุุรกิจอย�างมีความรับผิดชำอบและ 
เปน็มติ่รต่�อสงัคม สิ�งแวดล้อม และความหุ้ลากหุ้ลาย
ทางชำีวภาพ

• การจัดการด้แลผลกระทบต่�อชุำมชำน สิ�งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของชุำมชำน

• การเข้าร�วมพัฒนาชุำมชำน ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภายในชุำมชำน

• การจ้างงานผ้้พิการและจ้างงานคนภายในพื�นที�

• การไม�ละเมิดสิทธุิมนุษยชำน

• กระบวนการผลิต่ที�เป็นมติ่รต่�อสงัคมและสิ�งแวดล้อม

• การใชำท้รพัยากรในการดำาเนนิธุุรกิจใหุ้เ้กิดประโยชำน์
ส้งสุด

• การมีบทบาทในการพัฒนาชุำมชำนและอนุรักษ์ 
สิ�งแวดล้อม

เป้ีาหมูาย :

• ผลการประเมนิความร้สึ้กผ้กพนัของชุำมชำนรอบบรษัิท
ต่�อธุุรกิจและสถืานประกอบการอย้�ในระดับดี ถึืง 
ดีมาก

• จำานวนข้อร้องเรียนจากชุำมชำนและสังคมแต่�ละปี 
เป็นร้อยละ 0

• การปล�อยก๊าซ่เรือนกระจกลดลงโดยเปรียบเทียบ
กับปีก�อนหุ้น้า

• มกีารบำาบดันำาเสียจากกระบวนการผลิต่ร้อยละ 100 
ก�อนนำากลับมาใชำ้ใหุ้ม�หุ้รือปล�อยส้�ภายนอก

• การใชำ้พลังงานไฟฟ้ามีปริมาณลดลงเทียบกับ 
ปีก�อนหุ้น้า

• มีการจัดการของเสียจากการผลิต่มากขึ�นเทียบกับ
ปีก�อนหุ้น้า

ตัวชี�วัด้ :

• ผลการประเมินความร้้สึกผ้กพันต่�อธุุรกิจและสถืาน
ประกอบการ

• จำานวนข้อร้องเรียนจากชุำมชำนและสังคม
• จำานวนตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทียบเท�า
• ปริมาณนำาที�ได้รับการบำาบัด
• ค�าไฟฟ้าต่�อจำานวนพนักงาน
• ปริมาณการกำาจัดของเสียจากการผลิต่

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• ชำ�องทางการรับข้อติ่ชำม รวมไปถึืงข้อร้องเรียน  
ข้อเสนอแนะ และความคิดเหุ้็น

• การประเมินความร้้สึกผ้กพันต่� อ ธุุร กิจและ 
สถืานประกอบการ

• เว็บไซ่ต์่
• แบบ 56-1 One Report

• จัดตั่�งคณะทำางานเพื�อการพัฒนาองค์กรส้�ความยั�งยนื
และคณะทำางานชุำดย�อย

• ประชำาสัมพันธุ์ความร้้ความเข้าใจเ กี� ยวกับ
กระบวนการดำาเนนิธุุรกิจ เทคโนโลยี และนวัต่กรรม
รวมไปถึืงความร้้อื�น ๆ ที�เป็นประโยชำน์ต่�อสังคม 
ผ�านเว็บไซ่ต์่ การจัดกิจกรรมหุ้รือชำ�องทางอื�น ๆ

• จัดใหุ้ม้ชีำ�องทางการรบัขอ้ติ่ชำมรวมไปถึืงข้อรอ้งเรียน 
ข้อเสนอแนะและความคิดเหุ้็น

• จัดใหุ้ม้กีารประเมินความร้้สกึผ้กพันของชุำมชำนรอบ
บริษัทต่�อธุุรกิจและสถืานประกอบการ

• จัดใหุ้้มีการประเมินผลกระทบต่�อชุำมชำนก�อนและ
หุ้ลังการดำาเนินงานดำาเนนิธุุรกิจด้วยความรบัผดิชำอบ 
ต่�อสิ�งแวดล้อมและความหุ้ลากหุ้ลายทางชำีวภาพ

• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัต่กรรม ในการปรับปรุง
กระบวนการการผลิต่ที�เป็นมิต่รต่�อสิ�งแวดล้อม

• ส�งเสริมการสร้างวัฒนธุรรมการดำาเนินงานที�เป็น
มิต่รต่�อสิ�งแวดล้อมทั�วทั�งองค์กร

• รณรงค์การใชำ้พลังงานไฟฟ้า ใหุ้้มีการปิดแอร์ และ
เครื�องใชำ้ไฟฟ้าทุกครั�งเมื�อไม�มีการใชำ้งาน

ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อ็ม



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 88แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• การปฏิิบัติ่ต่ามกฎหุ้มายและระเบียบปฏิิบัติ่ที�
เกี�ยวข้อง

• การต่�อต้่านการเ รียกร้องผลประโยชำน์และ 
การคอร์รัปชำัน

• การชำำาระภาษีและค�าธุรรมเนียมครบถ้ืวนต่ามกำาหุ้นด

• การใหุ้้ความร�วมมอืและใหุ้้การสนับสนนุด้านต่�าง ๆ

เป้ีาหมูาย :

• ได้รบัการอนมุติั่จากหุ้น�วยงานราชำการใหุ้ด้ำาเนนิการ
ต่ามที�ร้องขออย�างต่�อเนื�อง

ตัวชี�วัด้ :

• จำานวนโครงการที�ได้รับการอนุมัติ่จากหุ้น�วยงาน
ราชำการใหุ้้ดำาเนินการต่ามที�ร้องขอ

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• การเยื�ยมชำม การประชุำม การอบรม/สัมมนา 

• การทวนสอบและการต่รวจสอบมาต่รฐาน

• เว็บไซ่ต์่

• แบบ 56-1 One Report

• ดำาเนินธุุรกิจภายใต้่การกำากับด้แลกิจการที�ดี และ
เปน็ไปต่ามกฎหุ้มายและระเบียบปฏิิบติั่ที�เกี�ยวข้อง

• เข้าร�วมเครือข�ายการต่�อต้่านการทุจริต่ คอร์รัปชำัน

• ดำาเนนิงานด้านภาษีต่ามกฎหุ้มายและระเบียบปฏิิบติั่
ที�เกี�ยวข้อง

• ร�วมมือและใหุ้้การสนับสนุนกิจกรรมและการ 
ดำาเนินงานด้านต่�าง ๆ ในระดับประเทศ

ภ�คริัฐ
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ความูคาด้หวัง เป้ีาหมูาย ตัวชีวั้ด้ แลัะช่องทางกัารสำ้่อสำาร กัารตอบสำนองต่อความูคาด้หวังของผูมู้สีำว่นได้้เสำยี
กัารสำนับสำนุนเป้ีาหมูายกัารพัฒนาทีย่ั่งยน้  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

• ได้รับข้อม้ลข�าวสารที�ถ้ืกต้่อง รวดเร็ว ทันต่�อ
เหุ้ต่กุารณ ์ มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชำน์
ต่�อสังคม

• ดำาเนินธุุรกิจด้วยความรับผิดชำอบต่�อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล้อม

• มีนโยบายและมาต่รการการจัดการผลกระทบ 
ที�เกิดจากการดำาเนินธุุรกิจอย�างเป็นร้ปธุรรม

• ดำาเนินธุุรกิจใหุ้้อย้�ร�วมกับสังคมและสิ�งแวดล้อม
อย�างยั�งยืน

เป้ีาหมูาย :

• การนำาเสนอข�าวสารภายในบริษัท มคีวามถืก้ต้่อง
รวดเร็วและทันต่�อเหุ้ตุ่การณ์

• จำานวนกรณีหุ้รอืขอ้เรยีกรอ้งแต่�ละปเีปน็ร้อยละ 0

ตัวชี�วัด้ :

• จำานวนข�าวสารที�ได้นำาเสนอภายในบริษัท ที�มี
ความถื้กต้่องรวดเร็วและทันต่�อเหุ้ตุ่การณ์

• จำานวนกรณีหุ้รือข้อร้องเรียนแต่�ละปี

ช่องทางกัารสำ้�อสำาร :

• การประชุำมสามัญผ้้ถืือหุุ้้น หุ้รือการประกาศ 
แผนธุุรกิจและเจต่นารมณ์ในการดำาเนินธุุรกิจ 
และกิจกรรมวันบริษัทจดทะเบียนพบผ้้ลงทุน 
(Opportunity Day)

• ชำ�องทางการรับข้อติ่ชำม รวมไปถึืงข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ และความคิดเหุ้็น

• เว็บไซ่ต์่

• แบบ 56-1 One Report

• ส�งมอบข้อม้ลการดำาเนินงานต่ามความเป็นจริง 
และมีความเป็นกลางเป็นประจำา หุ้ลังจากการ
ดำาเนินงานเสร็จสิ�น

• ส�งมอบข้อม้ลที�เป็นประโยชำน์ต่�อสังคมหุ้รือ
สาธุารณชำนทั�วไป รวมทั�งจัดตั่�งคณะทำางานเพื�อ
การพัฒนาองค์กรส้�ความยั�งยนื และคณะทำางาน
ชุำดย�อย

• มุ�งมั�นในการดำาเนินธุุรกิจด้วยความรับผิดชำอบ
ต่�อสังคมและสิ�งแวดล้อม

• ประชำาสัมพันธุ์ความร้้ความเข้าใจเกี�ยวกับการ
ดำาเนนิธุุรกิจ เทคโนโลย ีและนวัต่กรรมรวมไปถึืง
ความร้้อื�น ๆ  ที�เปน็ประโยชำน์ต่�อสงัคมผ�านเว็บไซ่ต์่
การจัดกิจกรรมหุ้รือชำ�องทางอื�น ๆ

ส่่อ็และอ็งค์กัริอ็่่น ๆ
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3.2.3 การวิเคราะห์ประเดู็นสำาคัญทางธุุรกิจ

การนำากระบวนการระบุประเด็นสำาคัญทั�งจาก
ภายในและภายนอกที�ส�งผลกระทบต่�อธุุรกิจ
ในระดับต่�าง ๆ  มาใชำใ้นการวางแผนการพฒันา
องค์กรส้�ความยั�งยืน โดยพิจารณาจากความ
คาดหุ้วังของผ้้มีส�วนได้เสีย เพื�อใหุ้้องค์กร
สามารถืระบุประเด็นที�สำาคัญของผ้ม้สี�วนได้เสยี
ทกุกลุ�ม และสามารถืนำาไปวิเคราะห์ุ้ผลกระทบ 
ความเสี�ยง และโอกาสที�จะเกิดความเสี�ยง 
ดังกล�าวได้ โดยแบ�งเปน็ 3 ประเด็นหุ้ลัก ได้แก�

• We care Business: ประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ

• We care Social: ประเด็นด้านสังคมและ
สิ�งแวดล้อม

• We care People: ประเด็นด้านพนักงาน

การนำาประเด็นสำาคัญที�ระบุได้ มาจัดลำาดับ
ความสำาคัญ โดยเทียบเคียงกับประเด็นความ
สำาคัญที�มีผลกระทบต่�อการดำาเนินธุุรกิจของ
บริษัท สอดคล้องกับตั่วชำี�วัดต่ามกรอบการ
รายงานสากลด้านความยั�งยืน (Global  
Reporting Initiative: GRI) และนำามา 
จัดทำาต่ารางการวิเคราะห์ุ้ประเด็นสำาคัญ  
(Materiality Matrix) โดย

แกันแนวตั�ง: พิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญ 
จากประเด็นที�อาจเกิดผลกระทบของผ้้มีส�วน
ได้เสีย

แกันแนวนอน: พจิารณาจัดลำาดับความสำาคัญ  
จากประเด็นที�อาจเกิดผลกระทบขององค์กร

บริษัทมีการต่รวจสอบความครบถ้ืวนของ
ประเด็นที�มีนยัสำาคัญ เสนอต่�อคณะกรรมการ
กำากับด้แลกิจการที�ดี และคณะกรรมการบรษัิท 
เพื�อพจิารณาอนุมติั่ และจัดทำาแผนดำาเนนิงาน
ด้านความยั�งยนืและแผนการบรหิุ้ารความเสี�ยง
องค์กร ผ�านการเห็ุ้นชำอบจากผ้้บรหิุ้ารระดับสง้ 
โดยมีประธุานเจ้าหุ้น้าที�บริหุ้ารเป็นประธุาน
ในการลงมติ่เหุ้็นชำอบ

บริษัทได้มีการติ่ดต่ามผลการดำาเนินงาน 
ที�สอดคล้องกับประเด็นที�มีนัยสำาคัญทั� ง  
15 ประเด็น มกีารรายงานผล ต่รวจสอบโดย 
คณะกรรมการ และเปิดเผยข้อม้ลต่ามหุ้ลัก
เกณฑ์์มาต่รฐานสากลในชำ�องทางสาธุารณะทั�ง
แบบ 56-1 One Report เว็บไซ่ต์่ การประชุำม
ผ้้ถืือหุุ้้น และชำ�องทางอื�น ๆ

กั�ริริะบุปริะเด็นสำ�คัญ
ขอ็งผิ่้มีส่วนได้เสีย
(Identification)

กั�ริตริวจิสอ็บ
(Validation)

กั�ริจิัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
(Prioritization)

กั�ริติดต�ม
และเปิดเผิยข้อ็ม่ล

(Review and Disclosure)



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 91แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ตารางการวิเคราะห์ประเดู็นสำาคัญ 
(Materiality Matrix)

ความสําคัญตอบริษัท

Tier 1

Tier 2

Tier 3
ตํ่า สูง

สูง

คว
าม

สํา
คัญ

ตอ
ผูม

ีสว
นไ
ดเ
สีย

We care Business We care People We care Social

14
15

12

11 2

3

1

4

6

5

9

7

8 13

10

สรุปประเดู็นสำาคัญดู้านความยั�งย่น

We care Business
1. การกำากับด้แลกิจการที�ดีและจริยธุรรมในการดำาเนินธุุรกิจ
2. การบริหุ้ารความเสี�ยง ในภาวะวิกฤต่ หุ้รือสภาวะที�ไม�ปกติ่
3. การบริหุ้ารจัดการหุ้�วงโซ่�อุปทานอย�างยั�งยืน
4. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัต่กรรม

We care People
5. ความปลอดภัยและอาชำีวอนามัยในการทำางาน
6. การบริหุ้ารแรงงานและสิทธุิมนุษยชำน
7. การพัฒนาความร้้และทักษะของบุคลากร
8. การกำาหุ้นดค�าต่อบแทน และการรักษาพนักงาน
9. การสร้างความผ้กพันของผ้้มีส�วนได้เสียต่�อองค์กร

We care Social
10. การบริหุ้ารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต่
11. การพัฒนาความสัมพันธุ์ต่�อชุำมชำนและสังคม
12. การบริหุ้ารจัดการความหุ้ลากหุ้ลายทางชำีวภาพ
13. การบริหุ้ารจัดการการเปลี�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ
14. การบริหุ้ารจัดการนำา
15. การบริหุ้ารจัดการพลังงาน
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3.3 การจัดูการความยั�งย่นในมิติสิ�งแวดูล้อม
บริษัทมีความมุ�งมั�นในการบริหุ้ารจัดการและลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับการประกอบธุุรกิจเพื�อ
เพิ�มขีดความสามารถืในการดำาเนินธุุรกิจอย�างยั�นยืนตั่�งแต่�ต้่นนำาถึืงปลายนำา โดยบริษัทได้กำาหุ้นดหุ้ลักเกณฑ์์การ
ปฎิบัติ่งานเพื�อบริหุ้ารจัดการคุณภาพด้านสิ�งแวดล้อมและความหุ้ลากหุ้ลายทางชำีวภาพ พร้อมทั�งสนับสนุนการ
ลงทนุเพื�อพฒันา ปรบัปรุง รวมทั�งแสวงหุ้าแนวทางการใชำท้รพัยากรและพลังงาน ต่ลอดจนการบรหิุ้ารการลดการ
ปล�อยของเสียและก๊าซ่เรือนกระจก เพื�อใหุ้้บริษัทสามารถืต่อบสนองต่�อการเปลี�ยนแปลงของสภาพภ้มิอากาศได้
อย�างยั�งยืน ทั�งนี� บริษัทได้จัดทำานโยบายการพัฒนาอย�างยั�งยืน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซ่ต์่บริษัท 

ผิลกั�ริดำ�เนินง�นในมิติสิ่งแวดล้อ็ม ปี 2564

การบริหาร
จัดูการกับการ
เปล่�ยนแปลง
สภาพื่ภูมิอากาศ

การบริหาร
จัดูการของเส่ย

ปริิม�ณ์กั�ริปล่อ็ยกั๊�ซึ่เริ่อ็นกัริะจิกั 
ทั�งหมดขอ็งอ็งค์กัริ 1)

2,386.78 ตันคารบ์อนได้ออกัไซื้ด์้เทยีบเท่า

การบริหาร
จัดูการพื่ลังงาน
ไฟฟ้า

การบริหาร
จัดูการนำ�า

ปริิม�ณ์กั�ริใช้นำ��ทั�งหมดจิ�กัภ�ยนอ็กั 1)

0.36 ลักูับาศก์ัเมูตร/คน

ปริิม�ณ์ขอ็งเสียจิ�กักัริะบวนกั�ริผิลิตที่
ได้ริับกั�ริกัำ�จิัดอ็ย่�งถ่กัวิธุี

164.49 ตัน

ปริิม�ณ์กั�ริใช้ไฟฟ้�ทั�งหมดจิ�กัภ�ยนอ็กั 1)

13,873 กิัโลัวัตต์-ชั่วโมูง/คน

เป้�หม�ยปี 2565 : ลดลงริ้อ็ยละ 5

เป้�หม�ยปี 2565 : ลดลงริ้อ็ยละ 5 เป้�หม�ยปี 2565 : ลดลงริ้อ็ยละ 5

หมูายเหต ุ  1) บริษัทเริ�มเก็บข้อม้ลและได้รับการรับรองจากหุ้น�วยงานภายนอกเป็นปีแรก จึงจะใช้ำข้อม้ลปี 2564  
เป็นปีฐาน เพื�อเปรียบเทียบกับข้อม้ลในปีถัืดไป
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3.4 การจัดูการความยั�งย่นในมิติสังคม
บริษัทต่ระหุ้นักถึืงการขับเคลื�อนธุุรกิจและความสำาคัญของการมีส�วนร�วมในการพัฒนาสังคมใหุ้้เข้มแข็ง เติ่บโต่ อย�างยั�งยืน ผ�านการสร้างเสริมกระบวนการทำางานร�วมกับชุำมชำนทั�งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ต่ลอดจน  
เครือข�ายชุำมชำนทุกภาคส�วน เพื�อใหุ้้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุุรกิจ และสร้างสรรค์สังคมใหุ้้แข็งแกร�ง โดยบริษัทได้ปฎิบัติ่ต่ามข้อบังคับและกฎหุ้มายอย�างเคร�งครัด รวมถึืงใหุ้้ความสำาคัญแก�ผ้้มีส�วนได้เสียทุกกลุ�มอย�างเท�าเทียม
และเป็นธุรรมโดยไม�เลือกปฎิบัติ่ ต่ลอดจนเคารพหุ้ลักสิทธุิมนุษยชำน และมีความรับผิดชำอบต่�อผ้้บริโภค ทั�งนี� บริษัทได้จัดทำานโยบายการพัฒนาอย�างยั�งยืนโดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซ่ต์่บริษัท

ผิลกั�ริดำ�เนินง�นในมิติสังคม ปี 2564

พื่นักงานทั�งหมดู

959 ราย

สัดส่วนพนักัง�นหญิงต่อ็พนักัง�นทั�งหมด

รอ้ยลัะ 36.39

อ็ัตริ�กั�ริบ�ดเจิ็บถ้งขั�นหยุดง�น
เกัิน 1 วัน (ต่อ็ 1,000,000 ชั่วโมง)

1.53 ราย

ส่งเสริิมให้พนักัง�น 
ผิ่พ้กิั�ริมีอ็�ชพีและริ�ยได้

8 ราย

จิำ�นวนพนักัง�นที่ได้ริับกั�ริ
สนับสนุนกั�ริปริับเล่่อ็นตำ�แหน่ง

18 ราย

อ็ัตริ�กั�ริล�อ็อ็กัขอ็งพนักัง�น

รอ้ยลัะ 1.63

คะแนนเฉลี่ยคว�มพ้งพอ็ใจิและ
คว�มผิ่กัพันขอ็งพนักัง�น

รอ้ยลัะ 86

ลดค่�ใช้จิ่�ยกั�ริดำ�เนินง�น
จิ�กักัิจิกัริริมปรัิบปรุิง 
คณุ์ภ�พขอ็งพนกััง�น

1,001,200.07 บาท

จิำ�นวนชั่วโมงอ็บริมเฉลี่ย (111 หลักัส่ตริ)

5.01 ชั่วโมูง/คน/ปีี

จิำ�นวนชั่วโมงอ็บริมเฉลี่ยขอ็ง 
ผิ่้บริิห�ริริะดับส่ง

21.94 ชั่วโมูง/คน/ปีี

ค่่ค้�ที่ได้ริับกั�ริ
ปริะเมินคัดเล่อ็กัค่่ค้�
ริ�ยใหม่

ค่่ค้�ที่เข้�ริ่วมกั�ริปริะเมินผิลกั�ริดำ�เนินง�นต�มจิริริย�บริริณ์ค่่ค้�

รอ้ยลัะ 100

ค่่ค้�ริ�ยสำ�คัญที่มี
ผิลกัริะทบต่อ็บริิษััท
โดยตริง

จิำ�นวนล่กัค้�ที่ริ่วมตอ็บแบบปริะเมินคว�มพ้งพอ็ใจิ

รอ้ยลัะ 100

คะแนนเฉลี่ยคว�มพ้งพอ็ใจิขอ็งล่กัค้�

รอ้ยลัะ 91.56

จิำ�นวนชุมชนที่เข้�ริ่วมโคริงกั�ริ
พัฒน�คว�มสัมพันธุ์ต่อ็ชุมชน

รอ้ยลัะ 80

คะแนนเฉลี่ยคว�มพ้งพอ็ใจิและคว�มผิ่กัพันขอ็งชุมชน

รอ้ยลัะ 76.39
จิำ�นวนกั�ริละเมิดสิทธุิมนุษัยชน

0 ราย

ข้อ็พิพ�ทด้�นแริงง�น

0 กัรณ์ี

จิำ�นวนข้อ็ริ้อ็งเริียนด้�น
ทุจิริิตและคอ็ริ์ริัปชัน

จิำ�นวนข้อ็ริ้อ็งเริียนเกัี่ยวกัับ
สินค้�และบริิกั�ริ

จิำ�นวนข้อ็ริ้อ็งเริียนใน
ปริะเด็นเกัี่ยวกัับชุมชน

17 ราย

42 ราย

0 กัรณ์ี

0 กัรณ์ี 0 กัรณ์ี

ทั�งนี� สามารถืด้รายงานความยั�งยืนฉบับเต็่ม ต่ามเอกสารแนบ 7
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4.  การวิเคราะห์และคำาอธุิบายของฝ่่ายจัดูการ (MD&A) 

ภ�พริวมขอ็งกั�ริดำ�เนินธุุริกัิจิและกั�ริเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ

สภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 ยังคงมีความไม�แน�นอนในระดับส้ง เนื�องจากผลกระทบจากการแพร�ระบาดของเชำื�อ
ไวรัสโควิด-19 ถึืงแม้ว�าจะมีการฟ้� นตั่วทางเศรษฐกิจในหุ้ลายประเทศ แต่�การเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจยังไม�กลับมา
เทียบเท�ากับชำ�วงก�อนการระบาดของเชำื�อไวรัส COVID-19 นอกจากนี�การใชำ้มาต่รการควบคุมการแพร�ระบาด 
จากทางภาครัฐ ส�งผลกระทบต่�อการขยายธุุรกิจในต่�างประเทศ อันเนื�องมาจากข้อจำากัดทางด้านการเดินทาง  
อย�างไรก็ต่าม บริษัทได้เต่รียมความพร้อมในการขยายโอกาสทางธุุรกิจ เพื�อเดินหุ้น้ารุกต่ลาดธุุรกิจพลังงานทดแทน
ทั�งในและต่�างประเทศในอนาคต่

ในปี 2564 บริษัทเดินหุ้น้าสร้างความเติ่บโต่อย�างต่�อเนื�อง ทั�งด้านธุุรกิจพลังงานทดแทน ธุุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรง
ส้ง  ธุุรกิจวิศวกรรมและ Turnkey แบบครบวงจร ธุุรกิจ Ecosystem Business Platform และ Innovation อีกทั�ง
ยงัขยายธุุรกิจเข้าส้�ธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา ผ�านการร�วมมือกับพันธุมิต่รที�แข็งแกร�ง เสริมสร้างศักยภาพด้านธุุรกิจ
เพื�อการเติ่บโต่อย�างยั�งยืน โดยในปีที�ผ�านมา บริษัทได้จัดตั่�งบริษัทร�วมทุนกับบริษัท ออริจิ�น พร็อพเพอร์ตี่� จำากัด 
(มหุ้าชำน) เพื�อร�วมกันดำาเนนิกิจการด้านพลังงานสะอาดในโครงการที�อย้�อาศยั รวมถึืงระบบจัดการพลังงานสะอาด
และ EV Charging Station ภายใต้่บริษัท บริทาเนีย จำากัด (มหุ้าชำน) ซ่ึ�งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ออริจิ�น  
พร็อพเพอร์ตี่� จำากัด (มหุ้าชำน) นอกจากนี�ยังร�วมมือกับกลุ�มบริษัท เจมาร์ท จำากัด (มหุ้าชำน) และบริษัท ซ่ิงเกอร์
ประเทศไทย จำากัด (มหุ้าชำน) เพื�อลงทุนในธุุรกิจโซ่ลาร์เซ่ลล์บนหุ้ลังคาที�อย้�อาศัย และธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา  
รวมถึืงเปิดตั่ว “โกดังไฟฟ้าดอทคอม” แพลต่ฟอร์มอีคอมเมิร์ซ่ ที�รวบรวมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและโซ่ลาร์เซ่ลล์
ออนไลนค์รบวงจร ซ่ึ�งเปน็โครงการที�เกิดขึ�นจากความร�วมมอืกันระหุ้ว�าง GUNKUL SPECTRUM หุ้น�วยนวัต่กรรม
ธุุรกิจพลังงานของบริษัทและ SCB 10X 

ในส�วนของผลประกอบการในป ี2564 บรษัิทรายงานผลกำาไรสทุธุสิ�วนที�เปน็ของบรษัิท 2,229.27 ล้านบาท สาเหุ้ตุ่
หุ้ลักมาจากการรับร้้รายได้เต็่มปีของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ ในประเทศเวียดนามทั�ง 4 โครงการ 

ขนาดรวม 160 เมกะวัต่ต์่ ได้แก� โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Tri Viet 1 และ Bach Khoa A Chau 1 ขนาดรวม 
60 เมกะวัต่ต์่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Tan Chau ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ 
Phong Dien II ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ และกำาลังการผลิต่จากโครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ย์ในประเทศญี�ปุ�น
ที�ดีขึ�น ได้แก� โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์เซ่นได ขนาด 31.75 เมกะวัต่ต์่ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ 
คิมทิส ึขนาด 33.5 เมกะวัต่ต์่ นอกจากนี�โครงการโรงไฟฟา้พลังงานลมมผีลประกอบการที�ดีขึ�น เนื�องจากกระแสลม
ที�กลับมาเป็นปกติ่ รวมถึืงผลกำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยน กำาไรจากการเปลี�ยนแปลงม้ลค�ายุติ่ธุรรมของต่ราสาร
อนุพันธุ์ และรับร้้ส�วนแบ�งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค้าเพิ�มมากขึ�น

เมื�อเปรียบเทียบกับปี 2563 บริษัทรายงานผลกำาไรส�วนที�เป็นของบริษัทลดลงเป็นจำานวนเงิน 1,183.07 ล้านบาท 
หุ้รือลดลงร้อยละ 34.67 แต่�หุ้ากพิจารณาเฉพาะกำาไรสุทธุิที�ไม�รวมกำาไรพิเศษจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทุนใน 
บริษัทย�อย และกำาไรจากการต่�อรองราคาซ่ื�อ ในปี 2563 บริษัทมีกำาไรสุทธุิเพิ�มขึ�น 1,063.10 ล้านบาท  
หุ้รือเพิ�มขึ�นร้อยละ 89.45

บริษัทมีเป้าหุ้มายการเติ่บโต่ทั�งด้านธุุรกิจพลังงานทดแทน ธุุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงส้ง ธุุรกิจวิศวกรรมและ  
Turnkey แบบครบวงจร ธุุรกิจ Ecosystem Business Platform และ Innovation และธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา โดย
มุ�งเน้นความสำาคัญในการเติ่บโต่และพัฒนาอย�างยั�งยืน เต่รียมความพร้อมต่�อการเปลี�ยนแปลงทั�งด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ�งแวดล้อม ผ�านระบบการกำากับดแ้ลกิจการที�ดี และการบริหุ้ารความเสี�ยงอย�างมีประสิทธิุภาพ เพื�อใหุ้้
สามารถืบริหุ้ารจัดการในแต่�ละกลุ�มธุุรกิจใหุ้้เติ่บโต่ได้อย�างต่�อเนื�อง โดยยังคงเป้าหุ้มายการเติ่บโต่ในปี 2565  
ไม�ต่ำากว�าร้อยละ 20 ซ่ึ�งเป็นการเติ่บโต่ต่�อเนื�องกว�า 10 ปีของบริษัท (นับตั่�งแต่�เข้าจดทะเบียนในต่ลาดหุ้ลักทรัพย์
แหุ้�งประเทศไทย) นอกจากนี�บริษัทยังคงเดินหุ้น้าแสวงหุ้าโอกาสทางธุุรกิจในการลงทุน ร�วมกับการผนึกกำาลังจาก
พันธุมิต่รทางธุุรกิจ เพื�อการเติ่บโต่และพัฒนาที�เหุ้นือกว�า
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กั�ริวิเคริ�ะห์ผิลกั�ริดำ�เนินง�นขอ็งบริิษััท
การวิเคราะห์ุ้ผลการดำาเนนิงานเปรยีบเทียบสำาหุ้รบัป ีสิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถืสรุปได้ ดังนี�

ข้อมููลัทางกัารเงินทีส่ำำาคัญ
ปีี 2564 ปีี 2563 เปีลัีย่นแปีลัง

ล้ัานบาท ล้ัานบาท ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

รายได้จากการขาย  1,474.97  1,495.88  (20.91) (1.40)

รายได้จากการขายไฟฟ้า  4,760.50  4,093.36  667.14 16.30

รายได้จากการก�อสร้างและบริการ  2,112.60  2,146.63  (34.03) (1.59)

รายได้ต่ามสัญญาเชำ�าเงินทุน  970.09  913.48  56.61 6.20

กำาไร (ขาดทุน) จากอัต่ราแลกเปลี�ยนสุทธุิ  99.71  (13.87)  113.58 818.89

กำาไร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงม้ลค�า
ยุติ่ธุรรมของต่ราสารอนุพันธุ์

 377.40  (13.22)  390.62 2,954.77

กำาไรจากการต่�อรองราคาซ่ื�อ - 259.27  (259.27) (100.00)

กำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทนุในบรษัิทย�อย - 1,977.60  (1,977.60) (100.00)

รายได้อื�น  72.86  88.33  (15.47) (17.51)

รายได้้รวมู 9,868.13 10,947.46 (1,079.32) (9.86)

ต้่นทุนจากการขายและการใหุ้้บริการ  5,573.50  5,608.30  (34.80) (0.62)

ค�าใชำ้จ�ายในการขายและบริหุ้าร  972.08  955.28  16.80 1.76

ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทย�อย  130.50  -    130.50 100.00

รวมูค่าใช้จ่ัาย 6,676.08 6,563.58 112.51 1.71

ส�วนแบ�งกำาไรจากเงินลงทนุในบรษัิทร�วมและ
การร�วมค้า

 217.84  72.60  145.24 200.06

ต้่นทุนทางการเงิน  970.53  911.77  58.76 6.44

ข้อมููลัทางกัารเงินทีส่ำำาคัญ
ปีี 2564 ปีี 2563 เปีลัีย่นแปีลัง

ล้ัานบาท ล้ัานบาท ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

กัำาไรสำำาหรบังวด้ 2,251.52 3,425.29 (1,173.77) (34.27)

*กำาไรสำาหุ้รับงวด 
(*ไม�รวมส�วนที�เกิดจากการจำาหุ้น�ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย�อยและกำาไรจากการ 
ต่�อรองราคาซ่ื�อ)

2,251.52 1,188.42 1,063.10 89.45

กำาไรสุทธุิส�วนของบริษัทใหุ้ญ�  2,229.27  3,412.34  (1,183.07) (34.67)

กำาไรต่�อหุุ้้นขั�นพื�นฐาน (บาทต่�อหุุ้้น)  0.25  0.39  (0.14) (35.90)

บริษัทมผีลการดำาเนนิงานในภาพรวม สำาหุ้รบัป ีสิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 โดยมีผลกำาไรส�วนที�เปน็ของบริษัท 
ปรากฎผลกำาไรสุทธุิ 2,229.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อน แสดงผลกำาไรสุทธุิ 3,412.34  
ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวนเงิน 1,183.07 ล้านบาทหุ้รือลดลงร้อยละ 34.67 จากรายได้รวมที�ลดลง 

ในส�วนของรายได้รวม บริษัทมรีายได้รวมแสดงในงบการเงินรวมจำานวน 9,868.13 ล้านบาท ลดลงจำานวน 1,106.41 
ล้านบาท หุ้รือลดลงร้อยละ 10.08 เมื�อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก�อนที�แสดงรายได้รวมจำานวน 10,974.54  
ล้านบาท เนื�องจากในป ี2563 บรษัิทรับร้ก้ำาไรจากการต่�อรองราคาซ่ื�อ จากการเขา้ซ่ื�อโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ย์
ที�ประเทศเวียดนามจำานวน 4 โครงการ จำานวน 259.27 ล้านบาท และรับร้้กำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทุนในบริษัท
ย�อย จำานวน 1,977.60 ล้านบาท จากการขายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ประเทศญี�ปุ�น จำานวน 2 
โครงการ ซ่ึ�งเป็นรายการที�ไม�ได้เกิดขึ�นเป็นประจำา หุ้ากตั่ดรายการข้างต้่นออก บริษัทจะมีรายได้รวมเพิ�มขึ�นเมื�อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก�อนเป็นจำานวนเงิน 1,157.55 ล้านบาท

สำาหุ้รับรายได้จากการดำาเนินธุุรกิจหุ้ลักของบริษัทสำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 9,318.16  
ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 8,649.34 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 668.82  
ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 7.73 ซ่ึ�งสามารถืจำาแนกรายละเอียดในส�วนของรายได้ต่ามกลุ�มธุุรกิจ ดังนี�

รายได้จากส�วนงานขายสินค้าในงบการเงินรวม สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 1,474.97  
ล้านบาท เปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนจำานวน 1,495.88 ล้านบาท ลดลง จำานวน 20.91 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงรอ้ยละ 1.40 เนื�องจากบรษัิทอย้�ระหุ้ว�างรอการส�งมอบสนิค้าในชำ�วงไต่รมาส 1 ป ี2565 อย�างไรก็ต่าม ในป ี2565 
บริษัทมแีผนการดำาเนนิธุุรกิจในกลุ�มงานขายสนิค้า โดยจะเพิ�มชำ�องทางการขายสนิค้าผ�านแพลต่ฟอรม์อีคอมเมร์ิซ่ 
โกดังไฟฟ้า และเพิ�มสัดส�วนการขายสินค้าที�มีอัต่รากำาไรขั�นต้่นในระดับส้ง ร�วมกับส�วนงานก�อสร้างและบริการ
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รายได้จากการขายไฟฟา้และส�วนเพิ�มราคารับซื่�อไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สำาหุ้รับปี สิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 
2564 จำานวน 4,760.50 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันกับปกี�อนจำานวน 4,093.36 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจำานวน 
667.14 ล้านบาท หุ้รือเพิ�มขึ�นร้อยละ 16.30 โดย แยกรายละเอียดได้ ดังนี�

ต�ริ�งแสดงริ�ยได้แยกัต�มปริะเภทขอ็งกัริะแสไฟฟ้�จิ�กัพลังง�น

รายกัาร
ปีี 2564 ปีี 2563 เปีลัีย่นแปีลัง

ล้ัานบาท ล้ัานบาท ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

รายได้้จัากักัารขายไฟฟา้พลัังงานแสำงอาทิตย์ 2,387.37 1,995.41 391.96 19.64

- ในประเทศ  847.20 888.87  (41.67) (4.69)

- ต่�างประเทศ  1,540.17 1,106.53  433.63 39.19

รายได้้จัากักัารขายไฟฟ้าพลัังงานลัมู  
3 โครงกัารรวมู 170 เมูกัะวัตต์

2,373.13 2,097.95 275.18 13.12

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564  แสดงจำานวน 
2,387.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 1,995.41 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 391.96 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 19.64 เพิ�มขึ�นจากการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์ที�เพิ�มขึ�นในต่�างประเทศรวม 
224.50 เมกะวัต่ต์่ ดังที�กล�าวข้างต้่น โดยมีรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์เซ่นได ประเทศญี�ปุ�น ขนาด 
31.75 เมกะวัต่ต์่ จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์คิมิทสึ ประเทศญี�ปุ�น ขนาด 33.5 เมกะวัต่ต์่ จากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิต่ย์ที�ประเทศเวียดนาม จำานวน 4 โครงการ ได้แก� โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Tri Viet 1 และ 
Bach Khoa A Chau 1 ขนาดรวม 60 เมกะวัต่ต์่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Tan Chau ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ และ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ Phong Dien II ขนาด 50 เมกะวัต่ต์่ 

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานลม สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564  จำานวน 2,373.13 ล้านบาท  
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนจำานวน 2,097.95 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 275.18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�ม
ขึ�นร้อยละ 13.12 จากกำาลังการผลิต่ที�เพิ�มขึ�น เนื�องจากกระแสลมได้กลับมาเป็นปกติ่ในปีที�ผ�านมา

รายได้จากการรับเหุ้มาก�อสร้างและใหุ้้บริการในงบการเงินรวม สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564  จำานวน 
2,112.60 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันกับปกี�อนจำานวน 2,146.63 ล้านบาท ลดลง 34.03 ล้านบาท หุ้รอื
คิดเปน็รอ้ยละ 1.59 ซ่ึ�งเปน็ไปต่ามประมาณการต่ามแผนงานของบรษัิท รบัร้ร้ายได้ที�เกิดขึ�นจากการเขา้ทำาสญัญา
ก�อสร้างใหุ้้กับหุ้น�วยงานรัฐ และภาคเอกชำน โดยเข้าร�วมประม้ลงานก�อสร้างผ�านบริษัทย�อยในกลุ�ม (บริษัท  
ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำากัด) ทั�งงานก�อสร้างสถืานีไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า งานก�อสร้างสายส�งบนดิน
และใต้่ดิน นอกจากนี� ยงัมเีปา้หุ้มายจะเขา้ร�วมประมล้งานก�อสรา้งกับทางการไฟฟา้ส�วนภม้ภิาค การไฟฟา้นครหุ้ลวง 
และการไฟฟ้าฝ่�ายผลิต่ใหุ้้มากขึ�น เนื�องจากเล็งเหุ้็นถึืงโอกาสในการเติ่บโต่จากนโยบายการพัฒนาระบบไฟฟ้าใหุ้้
มเีสถีืยรภาพมั�นคง รองรบัการขยายตั่วทางด้านเศรษฐกิจ ภาคธุุรกิจ และอุต่สาหุ้กรรมในส�วนภมิ้ภาคของประเทศ 
รวมถึืงการพัฒนาเครือข�ายระบบส�งกำาลังไฟฟ้า เพื�อรองรับระบบโครงข�ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศ

รายได้จากการขายทรัพย์สินต่ามสัญญาเชำ�าเงินทุน จากการปรับของมาต่รฐานทางบัญชำี (TFRS 16) ที�เริ�มบังคับ
ใชำ ้1 มกราคม 2563 สำาหุ้รบัป ีสิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 จำานวน 970.09 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับงวดเดียวกัน
กับปีก�อนจำานวน 913.48 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 56.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 6.20 ซ่ึ�งเกิดจากราย
ได้ในส�วนของการทำาสัญญาเชำ�าที�ดินและอาคารสำาหุ้รับโครงการที�ทำาสัญญากับโครงการโลตั่ส และส�วนของราย
ได้จากการขายไฟฟ้าบนหุ้ลังคาใหุ้้กับภาคเอกชำนซ่ึ�งเป็นสัญญาระยะยาว 10-15 ปี โดยบริษัทยังคงแสวงหุ้าล้กค้า
ภาคเอกชำนที�มีศักยภาพในการดำาเนินธุุรกิจ และคำานึงถึืงการขับเคลื�อนธุุรกิจส้�ความยั�งยืน เพื�อนำาพลังงานแสง
อาทิต่ย์มาทดแทนการใชำ้พลังงานไฟฟ้า เป็นการส�งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ�งแวดล้อม

ในส�วนของต้่นทุนจากการขายและการใหุ้้บริการ สำาหุ้รับส�วนงานขายสินค้า ส�วนงานผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแส
ไฟฟา้ และส�วนงานก�อสรา้งและบรกิาร สำาหุ้รบัป ีสิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 จำานวน 5,573.50 ล้านบาท เปรยีบ
เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนจำานวน 5,608.30 ล้านบาท โดยลดลง 34.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.62  
มีรายละเอียดสรุปต่ามส�วนงานได้ดังต่�อไปนี�

ข้อมููลัทางกัารเงินทีส่ำำาคัญ
ปีี 2564 ปีี 2563 เปีลัีย่นแปีลัง

ล้ัานบาท ล้ัานบาท ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

ต้่นทุนจากการขาย 1,174.98 1,110.67 64.31 5.79

ต้่นทุนขายไฟฟ้า 1,895.98 1,738.35 157.63 9.07

ต้่นทุนการก�อสร้างและบริการ 1,631.72 1,867.43 (235.71) (12.62)

ต้่นทุนขายทรัพย์สินต่ามสัญญาเชำ�าเงินทุน 870.83 891.85 (21.02) (2.36)

ต้นทนุจัากักัารขายแลัะกัารใหบ้รกิัาร  5,573.50  5,608.30  (34.80) (0.62)

ต้่นทนุจากการขาย สำาหุ้รบัป ีสิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 แสดงจำานวน 1,174.98 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับงวด
เดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 1,110.67 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 64.31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 5.79 
เนื�องจากราคาวัต่ถืดิุบได้แก� เหุ้ล็ก และทองแดง ที�ปรบัตั่วสง้ขึ�นต่ามราคาต่ลาดโลก อย�างไรก็ต่าม ทางบริษัทจำากัด
ความเสี�ยงโดยการเจรจาราคาวัต่ถืดิุบในแต่�ละงวดงาน เพื�อใหุ้้สามารถืบรหิุ้ารจัดการ ประมาณการต้่นทุนการผลิต่ 
และลดความผันผวนของราคาวัต่ถืุดิบในการผลิต่ใหุ้้ลดลง

ต้่นทุนจากการขายไฟฟ้า สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 1,895.98 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 1,738.35 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 157.63 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�น 
รอ้ยละ 9.07 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยที์�ประเทศเวียดนาม จำานวน 4 โครงการ ดังที�ได้กล�าวไปแล้ว
ขา้งต้่น อย�างไรก็ต่ามบรษัิทได้มุ�งเนน้ความสำาคัญต่�อการปรบัปรุง และบรหิุ้ารจัดการต้่นทนุ เพื�อเพิ�มประสทิธุภิาพ
ในการผลิต่ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทั�งในและต่�างประเทศ เพื�อใหุ้้สามารถืผลิต่และจำาหุ้น�ายกระแสไฟฟ้าได้ 
อย�างต่�อเนื�องและมั�นคง

ต้่นทุนจากการก�อสร้างและบริการ สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 1,631.72 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 1,867.43 ล้านบาท ลดลง จำานวน 235.71 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 12.62 สอดคล้องกับรายได้ที�ลดลง
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ต้่นทุนขายทรัพย์สินต่ามสัญญาเชำ�าเงินทุน สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 870.83  
ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 891.85 ล้านบาท ลดลง จำานวน 21.02 ล้านบาท  
คิดเป็นลดลงร้อยละ 2.36 จากความสามารถืในการบริหุ้ารต้่นทุนการก�อสร้างใหุ้้ต่ำากว�าประมาณการที�ตั่�งไว้

ในส�วนของอัต่รากำาไรขั�นต้่น สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัต่รากำาไรขั�นต้่น คิดเป็นร้อยละ 
40.19 เพิ�มขึ�นจากงวดเดียวกันกับปีก�อนร้อยละ 5.03 จากอัต่รากำาไรขั�นต้่นที�เพิ�มส้งขึ�นของกลุ�มธุุรกิจขายไฟฟ้า 
ธุุรกิจก�อสร้างและบริการ และธุุรกิจขายทรัพย์สินต่ามสัญญาเชำ�าเงินทุน

ในส�วนของรายได้อื�นบริษัทรายงานรายได้อื�นลดลง เนื�องจากในปี 2563 บริษัทฯ รับร้้กำาไรจากการต่�อรองราคา
ซ่ื�อ จากการเขา้ซ่ื�อโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิต่ยที์�ประเทศเวียดนามจำานวน 4 โครงการ จำานวน 259.27 ล้านบาท 
และรบัร้ก้ำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทนุในบรษัิทย�อย จำานวน 1,977.60 ล้านบาท จากการขายโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิต่ยที์�ประเทศญี�ปุ�น จำานวน 2 โครงการ ซ่ึ�งเป็นรายการที�ไม�ได้เกิดขึ�นเปน็ประจำา ซ่ึ�งรวมเป็นจำานวน
เงิน 2,236.87 ล้านบาท อย�างไรก็ต่ามบริษัทฯ รายงานกำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยน และกำาไรจากการเปลี�ยนแปลง
ม้ลค�ายุติ่ธุรรมของต่ราสารอนุพันธุ์ เพิ�มขึ�น โดยมีรายละเอียด ดังนี�

กำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยน สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงผลกำาไรจำานวน 99.71 ล้านบาท  
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงผลขาดทุนจำานวน 13.87 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 113.58 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 818.89 ซ่ึ�งเป็นกำาไรที�ยังไม�ได้เกิดขึ�นจริง อันเป็นผลมาจากการแปลงค�าสกุลเงินต่รา 
ต่�างประเทศในทกุสิ�นงวดจากเหุ้ต่ผุลหุ้ลัก คือ การตั่�งหุ้นี�สำาหุ้รบัการจ�ายชำำาระค�าซ่�อมบำารุงรักษาโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานลมเป็นเงินสกุลดอลล�าร์สหุ้รัฐฯ และผลจากการลดทุนในบริษัทย�อยในไต่รมาสที� 1

กำาไรจากการเปลี�ยนแปลงม้ลค�ายุติ่ธุรรมของต่ราสารอนุพันธุ์ สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงผล
กำาไรจำานวน 377.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงผลขาดทุนจำานวน 13.22 ล้านบาท  
เพิ�มขึ�น จำานวน 390.62 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 2,954.77 โดยเกิดจากการทำาสัญญาแลกเปลี�ยนเงินสกุล
เงินดอลล�าร์สหุ้รัฐจากโครงการพลังงานลมในอดีต่ และ สัญญาแลกเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ยจากโครงการพลังงาน
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิต่ย์ และพลังงานลม ซ่ึ�งเริ�มบันทึกต่ามมาต่รฐานการบัญชำีฉบับที� 9 เรื�องเครื�องมือทางการเงิน
ซ่ึ�งมีผลบังคับใชำ้ตั่�งแต่�วันที� 1 มกราคม 2563 เป็นต้่นไป

ในส�วนของค�าใช้ำจ�ายในการขายและบริหุ้าร สำาหุ้รับปี สิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 แสดงจำานวน 972.08 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 955.28 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 16.80 ล้านบาท  
คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 1.76 โดยสาเหุ้ตุ่หุ้ลักเพิ�มขึ�นจากค�าใชำ้จ�ายพนักงานที�เพิ�มขึ�น

สำาหุ้รับการรับร้้ส�วนแบ�งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค้า สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 
แสดงจำานวน 217.84 ล้านบาท เปรยีบเทียบกับงวดเดียวกันกับปกี�อนแสดงจำานวน 72.60 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 
145.24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 200.06 เนื�องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ในประเทศ
มาเลเซ่ยี จำานวน 29.99 เมกะวัต่ต์่ ซึ่�งบรษัิทฯ ถืือหุุ้น้สดัส�วนรอ้ยละ 70 รบัร้้รายได้ค�าปรบัจากการส�งมอบโรงไฟฟา้
จากทางผ้ร้บัเหุ้มาก�อสรา้งล�าชำา้กว�าที�กำาหุ้นดในสญัญา นอกจากนี� โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ยจ์ำานวน 
2 โครงการ ได้แก� โครงการ บริษัท จี-พาวเวอร์ ซ่อร์ท 26 MW ถืือหุุ้้นสัดส�วนร้อยละ 40 และโครงการ บริษัท  
กันกุล ช้ำบุพาวเวอร์เจน จำากัด 30.9 MW ถืือหุุ้้นสัดส�วนร้อยละ 51 มีการจำาหุ้น�ายไฟฟ้าเชำิงพาณิชำย์ได้เพิ�มขึ�นจาก
การเปลี�ยนแผงโซ่ล�าร์ และการตั่�งด้อยค�าของสินทรัพย์ที�ลดลงในปี 2564

ในส�วนของต้่นทุนทางการเงินสำาหุ้รบัป ีสิ�นสดุวันที� 31 ธุนัวาคม 2564 แสดงจำานวน 970.53 ล้านบาท เปรยีบเทียบ
กับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 911.77 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 58.76 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�นร้อยละ 
6.44 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต่ย์ในประเทศเวียดนาม และจากโครงการติ่ดตั่�งโซ่ลาร์เซ่ลล์บน
หุ้ลังคาที�เพิ�มขึ�น

ในส�วนของภาษีเงินได้นิติ่บุคคล สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 187.84 ล้านบาท เปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันกับปีก�อนแสดงจำานวน 119.41 ล้านบาท เพิ�มขึ�น จำานวน 68.43 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ�น
ร้อยละ 57.30 สาเหุ้ตุ่หุ้ลักมาจากภาษีเงินปันผลของบริษัทย�อย

งบแสดงฐ�นะกั�ริเงินริวม
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรวม สำาหุ้รับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 และ 2563 สามารถืสรุปได้ ดังนี�

หน่วย : ล้ัานบาท
ปีี 2564 ปีี 2563 เปีลัีย่นแปีลัง

ล้ัานบาท ล้ัานบาท ล้ัานบาท รอ้ยลัะ

สินทรัพย์หุ้มุนเวียน 7,566.82 11,782.49 (4,215.67) (35.78)

สินทรัพย์ไม�หุ้มุนเวียน 34,918.54 34,249.67 668.87 1.95

สินทรัพย์รวม 42,485.35 46,032.16 (3,546.81) (7.71)

หุ้นี�สินหุ้มุนเวียน 9,053.60 12,982.57 (3,928.97) (30.26)

หุ้นี�สินรวม 29,202.13 33,556.84 (4,354.71) (12.98)

ส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น 13,283.22 12,475.31 807.91 6.48

รวมูหนี�สำนิแลัะสำว่นของผูถ้้อหุน้ 42,485.35 46,032.16 (3,546.81) (7.71)

บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 42,485.35 ล้านบาท เมื�อเทียบ
กับสินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 แสดงจำานวน 46,032.16 ล้านบาท โดยลดลงจำานวน 3,546.81  
ล้านบาท หุ้รือลดลงร้อยละ 7.71 โดยเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังต่�อไปนี�

สินทรัพย์หุ้มุนเวียน ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 7,566.82 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก�อน
แสดงที�จำานวน 11,782.49 ล้านบาท ลดลงจำานวน 4,215.67 ล้านบาท หุ้รือลดลงร้อยละ 35.78 โดยลดลงอย�างมี
สาระสำาคัญจากเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด จากการชำำาระเงินก้้ยืมระยะสั�นจากสถืาบันการเงิน รวมถึืง 
การลดลงของล้กหุ้นี�การค้าและล้กหุ้นี�หุ้มุนเวียนอื�น และรายได้ที�ยังไม�เรียกชำำาระ

สินทรัพย์ไม�หุ้มุนเวียน ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 34,918.54 ล้านบาท เมื�อเทียบกับสินทรัพย์ไม�
หุ้มุนเวียนรวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 แสดงจำานวน 34,249.67 ล้านบาท โดยเพิ�มขึ�นจำานวน 668.87  
ล้านบาท หุ้รือเพิ�มขึ�นร้อยละ 1.95

บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีหุ้นี�สินรวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 29,202.13 ล้านบาท เมื�อเทียบกับ
หุ้นี�สินรวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 แสดงจำานวน 33,556.84 ล้านบาท ลดลงจำานวน 4,354.71 ล้านบาท หุ้รือ
ลดลงร้อยละ 12.98 โดยเกิดจากการเปลี�ยนแปลงดังต่�อไปนี�
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หุ้นี�สินหุ้มุนเวียน ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 9,053.60 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก�อน
แสดงจำานวน 12,982.57 ล้านบาท ลดลงจำานวน 3,928.97 ล้านบาท หุ้รือลดลงร้อยละ 30.26 โดยลดลงจากเงิน
ก้้ยืมระยะสั�นจากสถืาบันการเงินเพื�อใช้ำเป็นเงินหุ้มุนเวียนภายในบริษัทฯ และสำาหุ้รับการลงทุนในโครงการใหุ้ม� 
รวมถึืงเจ้าหุ้นี�ค�าสินทรัพย์ ซ่ึ�งเป็นส�วนหุ้นึ�งจากการก�อสร้างโครงการที�ยังไม�ถึืงกำาหุ้นดชำำาระ

หุ้นี�สินไม�หุ้มุนเวียนรวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 แสดงจำานวน 20,148.54 ล้านบาท เมื�อเทียบกับหุ้นี�สิน 
ไม�หุ้มุนเวียนรวม ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 แสดงจำานวน 20,574.27 ล้านบาท โดยลดลงจำานวน 425.73  
ล้านบาท หุ้รือลดลงร้อยละ 2.07

บริษัทและบริษัทย�อยมีส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 13,283.22 ล้านบาท เมื�อเทียบกับ
ส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2563 แสดงจำานวน 12,475.31 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจำานวน 807.91 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 6.48 เนื�องจากบรษัิทมีส�วนเกินทุนหุุ้น้ทนุซ่ื�อคืน จากการจำาหุ้น�ายหุุ้น้ที�ซ่ื�อคืนจำานวน 121.79 
ล้านบาท และมีกำาไรสะสมที�ยังไม�ได้จัดสรรเพิ�มขึ�นจำานวน 391.32 ล้านบาท

อ็ัตริ�ส่วนท�งกั�ริเงินที่สำ�คัญ

อัตราสำว่นทางกัารเงินที�สำำาคัญ หน่วย
ปีี 2564 ปีี 2563*

ล้ัานบาท ล้ัานบาท

อัตราสำว่นความูสำามูารถในกัารทำากัำาไร

อัต่รากำาไรก�อนภาษีและต้่นทุนทางการเงิน ร้อยละ 34.55 25.48

อัต่รากำาไรก�อนดอกเบี�ยภาษีและค�าเสื�อมราคา ร้อยละ 47.99 41.02

อัต่รากำาไรสุทธุิ ร้อยละ 22.82 13.60

อัตราสำว่นสำภาพคล่ัอง

อัต่ราส�วนทุนหุ้มุนเวียน** เท�า 1.65 1.22

อัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนล้กหุ้นี�การค้า เท�า 3.86 3.78

อัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนสินค้าคงเหุ้ลือ เท�า 1.62 1.72

อัตราสำว่นวิเคราะหน์โยบายทางกัารเงิน

อัต่ราส�วนหุ้นี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยสทุธุติ่�อส�วนของผ้้ถืือหุุ้น้รวม เท�า 2.20 2.69

* หุ้ักกำาไรจากการต่�อรองราคาซ่ื�อ และกำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทุนในบริษัทย�อย
** หุ้ักส�วนของเงินก้้ยืมระยะยาวที�จะครบกำาหุ้นดภายใน 1 ปี และส�วนของหุุ้้นก้้ที�จะถึืงกำาหุ้นดชำำาระภายใน 1 ปี

จากการเปรียบเทียบอัต่ราส�วนความสามารถืในการทำากำาไร พบว�าบริษัทมีความสามารถืในการทำากำาไรที�ส้งขึ�น
จากปกี�อนหุ้นา้ โดยอัต่รากำาไรก�อนภาษีและต้่นทนุทางการเงิน ป ี2564 เท�ากับรอ้ยละ 34.55 เพิ�มขึ�นจากปีก�อนหุ้นา้

รอ้ยละ 9.07 อัต่รากำาไรก�อนดอกเบี�ยภาษีและค�าเสื�อมราคา ป ี2564 เท�ากับร้อยละ 47.99 เพิ�มขึ�นจากปีก�อนหุ้น้า
ร้อยละ 6.97 และอัต่รากำาไรสุทธุิ ปี 2564 เท�ากับร้อยละ 22.82 เพิ�มขึ�นจากปีก�อนหุ้น้าร้อยละ 9.22

หุ้ากพิจารณาถึืงอัต่ราส�วนสภาพคล�อง ปี 2564 มีอัต่ราส�วน 1.65 เท�า เพิ�มขึ�นจากปีก�อนหุ้น้า 0.43 เท�า  
อย�างไรก็ต่ามบริษัทมีสภาพคล�องอย้�ในระดับที�เพียงพอต่�อการดำาเนินธุุรกิจ โดยบริษัทสามารถืชำำาระหุ้นี�สนิได้ต่าม
กำาหุ้นด และสามารถืปฏิิบัติ่ต่ามเงื�อนไขการก้้ยืมได้ครบถ้ืวน นอกจากนี�เมื�อพิจารณาอัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนล้กหุ้นี�
การค้า พบว�าในปี 2564 บริษัทมีอัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนล้กหุ้นี�การค้าเท�ากับ 3.86 เพิ�มขึ�น 0.08 เท�า โดยบริษัท 
มีความระมัดระวังในการบริหุ้ารจัดการล้กหุ้นี�การค้า ผ�านการพิจารณาและทบทวนคุณภาพของล้กหุ้นี�อย�าง
สมำาเสมอ เพื�อลดความเสี�ยงจากการผดินดัชำำาระหุ้นี�ของลก้หุ้นี�การค้า และสรา้งสมดลุในการเรยีกเก็บหุ้นี� ในส�วนของ
อัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนสินค้าคงเหุ้ลือในปี 2564 บริษัทมีอัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนสินค้าคงเหุ้ลือเท�ากับ 1.62 ลดลง  
0.01 เท�า โดยบริษัทบริหุ้ารจัดการสินค้าคงเหุ้ลือใหุ้้มีปริมาณที�เหุ้มาะสม ผ�านการวิเคราะหุ้์ข้อม้ลการสั�งซ่ื�อและ
ข้อม้ลล้กค้า เพื�อคาดการณ์ความต้่องการและลดความเสี�ยงการเสื�อมสภาพหุ้รือล้าสมัยของสินค้าคงเหุ้ลือ 

ในส�วนของอัต่ราส�วนหุ้นี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยสุทธุิต่�อส�วนของผ้้ถืือหุุ้้นรวม ปี 2564 มีอัต่ราส�วน 2.20 เท�า ลดลง
จากปกี�อนหุ้นา้ 0.49 เท�า แสดงถึืงความสามารถืในการบรหิุ้ารจัดการหุ้นี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยได้ดีขึ�นจากปกี�อนหุ้นา้ 
เพื�อบริหุ้ารจัดการต้่นทุนทางการเงินใหุ้้มีประสิทธุิภาพส้งสุด โดยอัต่ราส�วนดังกล�าวเป็นเงื�อนไขการก้้ยืมเงินและ
อย้�ในเกณฑ์์ของการกำากับด้แลที�สำาคัญของบริษัทฯ

ปัจิจิัยสำ�คัญที่มีผิลต่อ็กั�ริดำ�เนินง�นในอ็น�คต
แนวโนม้ธุุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทยและต่�างประเทศมแีนวโนม้ที�ดีขึ�น จากการสนบัสนนุของทางภาครฐั
ในหุ้ลายๆ ประเทศ ที�ใหุ้้ความสำาคัญในการพยายามเพิ�มสดัส�วนพลังงานสะอาดมาทดแทนพลังงานจากเชำื�อเพลิง
ชำีวภาพแบบดั�งเดิม ซ่ึ�งเป็นโอกาสในการลงทุนของบริษัทในการขยายสัดส�วนรายได้จากธุุรกิจจำาหุ้น�ายไฟฟ้า  
อีกทั�งเทคโนโลยยีงัชำ�วยเพิ�มประสทิธุภิาพการผลิต่ไฟฟา้จากพลังงานสะอาด ทำาใหุ้ต้้่นทนุลดลงอีกด้วย นอกจากนี�
ความสนใจของผ้้ผลิต่โภคที�หุ้ันมาสนับสนุนพลังงานสะอาด ก็เป็นส�วนสนับสนุนธุุรกิจของบริษัท อีกทางหุ้นึ�ง  
ในอนาคต่บทบาทของผ้้ผลิต่ไฟฟ้ากับผ้้บริโภคจะแยกออกจากกันได้อย�างไม�ชำัดเจน ทำาใหุ้้ผ้้บริโภคกลายเป็น  
Prosumer และหุ้ันมาติ่ดตั่�งระบบผลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต่ย์บนหุ้ลังคากันมากขึ�น เหุ้ล�านี�ถืือเป็นโอกาส
สำาคัญของบริษัท ที�ต้่องเต่รียมพร้อมรับมือกับสถืานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว

ในส�วนของแนวโน้มธุุรกิจกัญชำงและกัญชำา เนื�องจากมีบทเฉพาะกาลในการจำากัดการนำาเขา้กัญชำงจากต่�างประเทศ
เป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึ�งเป็นผลดีต่�อบริษัท เพื�อเต่รียมความพร้อม และพัฒนาความสามารถืในการแข�งขัน เพื�อ
รองรับการเปิดเสรีในการนำาเข้า และส�งออกในอนาคต่ โดยบริษัท เชำื�อมั�นว�าจะสามารถืสร้างมาต่รฐานการผลิต่ใหุ้้
สามารถืแข�งขนัในต่ลาดระดับโลกได้ ซ่ึ�งจะเป็นการขยายฐานลก้ค้าไปยังต่�างประเทศ และเพิ�มรายได้ใหุ้้แก�บรษัิทฯ 
ในอนาคต่

ทั�งนี�การเติ่บโต่ของบริษัทมุ�งเน้นพัฒนาศักยภาพในการเติ่บโต่ของธุุรกิจในระยะยาว เพื�อรักษาขีดความสามารถื
ในการแข�งขัน โดยรับฟังความคิดเหุ้็นจากผ้้มีส�วนได้เสียในทุกภาคส�วน และคำานึงถึืงผลประโยชำน์ร�วมกัน ภายใต้่
หุ้ลักการกำากับดแ้ลกิจการที�ดีและการบรหิุ้ารความเสี�ยงอย�างมปีระสทิธุภิาพ ควบค้�กับการดำาเนนิงานอย�างมคีวาม
รับผิดชำอบต่�อสังคม เพื�อเป็นรากฐานสำาคัญขององค์กรในการเติ่บโต่แม้ในภาวะวิกฤต่ และความไม�แน�นอนใน
อนาคต่ โดยมุ�งหุ้วังที�จะพัฒนาองค์กรใหุ้้สามารถืเติ่บโต่อย�างแข็งแกร�งท�ามกลางสภาวะท้าทายต่�าง ๆ อย�าง 
ต่�อเนื�องและอย�างยั�งยืน
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หน่วย: ล้ัานบาท 31 ธี.ค. 2562 31 ธี.ค. 2563 31 ธี.ค. 2564

สินทรัพย์รวม 39,041.54 46,032.16 42,485.35

หุ้นี้สินรวม 27,708.63 33,556.84 29,202.13

ส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น 11,332.92 12,475.31 13,283.22

หน่วย: ล้ัานบาท 2562 2563 2564

รายได้รวม 7,195.26 1) 10,974.54 1) 9,868.13

EBITDA 4,310.77 5,809.93 4,951.87

กำาไร (ขาดทุน) สุทธุิ 2,222.29 3,425.29 2,251.52

กำาไร (ขาดทุน) สุทธุิจากการดำาเนินงานปกติ่ 2,222.29 1,188.42 2,251.52

กำาไร (ขาดทุน) สุทธุิส�วนที�เป็นของบริษัทใหุ้ญ� 2,147.33 3,412.34 2,229.27

ฐ�นะท�งกั�ริเงิน

งบกัำ�ไริข�ดทุน

สัดส่วนริ�ยได้

หมูายเหต ุ 1) รายได้รวมเฉพาะจากการดำาเนนิงานปกติ่ เป็นจำานวน 7,175.37 ล้านบาท ในปี 2562 และ จำานวน 8,737.68 ล้านบาท 
ในปี 2563 

หน่วย: ล้ัานบาท 2562 2563  2564

รายได้จากการขาย 1,526.50 1,495.88  1,474.97 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 4,504.39  4,093.36  4,760.50 

รายได้จากการก�อสร้างและบริการ 1,067.68  2,146.63  2,112.60 

รายได้ต่ามสัญญาเชำ�าเงินทุน -  913.48  970.09 

กำาไร (ขาดทุน) จากอัต่ราแลกเปลี�ยนสุทธุิ 1)  19.89  (13.87)  99.71 

กำาไร (ขาดทนุ) จากการเปลี�ยนแปลงมล้ค�ายุติ่ธุรรมของต่ราสารอนุพันธุ ์1)  -  (13.22)  377.40 

กำาไรจากการต่�อรองราคาซ่ื้อ 1)  - 259.27 -

กำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทุนในบริษัทย�อย 1)  - 1,977.60 -

รายได้อื�น 76.80 88.33 72.86

รายได้้รวมู 7,195.26 10,947.46 9,868.13

หมูายเหต ุ 1) กำาไรต่ามที�ระบุในต่ารางถืือเป็นกำาไรพเิศษ ได้แก� กำาไรจากอัต่ราแลกเปลี�ยนสทุธุ ิกำาไรจากการเปลี�ยนแปลงมล้ค�า
ยุติ่ธุรรมของต่ราสารอนพุนัธุ ์กำาไรจากการต่�อรองราคาซื่�อ และ กำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทนุในบรษัิทย�อย

กั�ริจิ่�ยเงินปันผิล
ปีี 2562 2563 2564

รอบผลัปีระกัอบกัาร 1 มู.ค. – 31 ธี.ค. 1 มู.ค. – 31 ธี.ค. 1 มู.ค. – 30 มูิ.ย.
(ระหว่างกัาลั)

1 มู.ค. – 31 ธี.ค.
แลัะกัำาไรสำะสำมู

รวมูจ่ัายปัีนผลั

กำาไรสุทธุิ (บาทต่�อหุุ้้น)

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 0.10 0.25 0.03 0.25

เงินปันผลจ�าย (บาทต่�อหุุ้้น) 0.136 0.182 0.06 0.12 1) 0.18

อัต่ราการจ�ายเงินปันผล (ร้อยละ)

- งบการเงินเฉพาะกิจการ 134.14 72.82 48.82 73.28

หมูายเหต ุ 1) ตั่วเลขที�ระบุอาจมีการเปลี�ยนแปลง เนื�องจากรอการพิจารณาอนุมัติ่จากที�ประชุำมสามัญผ้้ถืือหุุ้้น ประจำาปี 2565  
ในวันที� 27 เมษายน 2565

สรุปงบการเงินท่�สำาคัญ
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ต�ริ�งแสดงอ็ัตริ�ส่วนท�งกั�ริเงินที่สำ�คัญ

รายกัาร
งบกัารเงินรวมู งบกัารเงินเฉพาะกิัจักัาร

 ปีี 2564 ปีี 2563  ปีี 2562  ปีี 2564 ปีี 2563 ปีี 2562

อัตราสำว่นแสำด้งสำภาพคล่ัอง (Liquidity Ratio)

อัต่ราส�วนสภาพคล�อง (เท�า)  0.84  0.91  0.89  0.36  0.66  0.85 

อัต่ราส�วนสภาพคล�องหุ้มุนเร็ว (เท�า)  0.75  0.86  0.81  0.28  0.61  0.71 

อัต่ราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด (เท�า)  0.55  0.05  0.44  0.14  (0.05)  (0.03)

อัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนล้กหุ้นี้การค้า (เท�า)  3.86  3.78  6.66  2.83  2.49  4.35 

ระยะเวลาเก็บหุ้นี้เฉลี�ย (วัน)  94.64  96.51  54.82  128.89  146.88  83.99 

อัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนสินค้าคงเหุ้ลือ (เท�า)  1.62  1.72  1.74  3.74  3.61  3.27 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย (วัน)  224.65  212.00  209.27  97.54  101.03  111.74 

อัต่ราส�วนหุ้มุนเวียนเจ้าหุ้นี้ (เท�า)  1.34  1.68  3.57  3.13  3.13  4.01 

ระยะเวลาชำำาระหุ้นี้ (วัน)  271.43  216.70  102.28  116.60  116.55  91.10 

Cash Cycle (วัน) 47.86 91.81  161.81 109.83 131.35  104.63 

อัตราสำว่นแสำด้งความูสำามูารถในกัารหากัำาไร (Profitability Ratio)

อัต่รากำาไรขั้นต้่น (%) 40.19% 35.16% 51.39% 13.92% 18.98% 25.20%

อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) (1) 34.55% 25.40% 44.10% 56.46% 58.46% 43.54%

อัต่รากำาไรสุทธุิ (%) (1) 22.82% 13.60% 30.89% 48.61% 50.01% 32.89%

อัต่รากำาไรสุทธุิจากการดำาเนินงานปกติ่ (%) (1) 29.75% 24.11% 39.56% (12.10%) (7.78%) (4.42%)

อัต่ราผลต่อบแทนผ้้ถืือหุุ้้น (%) (1) 16.95% 9.53% 19.61% 20.25% 21.28% 9.39%

อัตราสำว่นแสำด้งปีระสำทิธิีภาพในกัารด้ำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัต่ราผลต่อบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1) 5.30% 2.58% 5.69% 11.53% 9.86% 5.18%

อัต่ราผลต่อบแทนจากสินทรัพย์ถืาวร (%) (1) 6.45% 3.47% 7.00% 12.63% 12.56% 5.98%

อัต่ราการหุ้มุนของสินทรัพย์ (เท�า) (1)  0.23  0.19  0.18  0.24  0.20  0.16 

อัตราสำว่นวิเคราะหน์โยบายทางกัารเงิน (Financial Ratio)

อัต่ราส�วนหุ้นี้สินต่�อส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น (เท�า)  2.20  2.69  2.44  0.76  1.16  0.81 

อัต่ราส�วนความสามารถืชำำาระดอกเบี้ย (เท�า) (1)  5.10  3.92  4.74  7.54  8.04  4.12 

อัต่ราการจ�ายเงินปันผล (%) (1) 71.01% 134.51% 53.75% 73.09% 72.76% 133.53%

อัตราสำว่นอ่้นๆ

กำาไรสุทธุิต่�อหุุ้้น (บาท) (1)(2)  0.25  0.13  0.24  0.25  0.25  0.10 

กำาไรสุทธุิต่�อหุุ้้นเฉลี�ย (บาท) (1)(3)  0.25  0.13  0.24  0.25  0.25  0.10 

ม้ลค�าต่ามบัญชำีสุทธุิต่�อหุุ้้น (บาท) (1)(2)  1.50  1.42  1.29  1.22  1.18  1.09 

(1) หัุ้กกำาไรจากการต่�อรองราคาซื่�อ และกำาไรจากการจำาหุ้น�ายเงินลงทุนในบริษัทย�อย
(2) คำานวณด้วยจำานวนหุุ้น้สามญัที�เรยีกชำำาระแล้วทั�งหุ้มด ณ วันสิ�นงวด
(3) คำานวณด้วยจำานวนหุุ้น้ถัืวเฉลี�ยถื�วงนำาหุ้นกัของหุุ้น้สามญัที�เรยีกชำำาระแล้วทั�งหุ้มด
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5.  ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�น

5.1 ข้อมูลทั�วไป
ผูส้ำอบบญัชรีบัอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภ้มิไชำย สอบบัญชำี จำากัด 

ชำั�น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที� 1 ถืนนสาทรใต้่ แขวงยานนาวา 
เขต่สาทร กรุงเทพมหุ้านคร 10120 
โทรศัพท์   (66) 2677 2000 
โทรสาร   (66) 2677 2222

ที�ปีรก่ัษัากัฎหมูาย บริษัท กุดั�น แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำากัด 
เลขที� 973 อาคารเพรสซ่ิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชำั�น 14 ถืนนเพลินจิต่ แขวงลุมพินี 
เขต่ปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์   (66) 2 656 0813 
โทรสาร   (66) 2 656 0814

สำถาบนักัารเงินหลัักั ธุนาคารไทยพาณิชำย์ จำากัด (มหุ้าชำน) 
9 ถืนนรัชำดาภิเษก แขวงจตุ่จักร เขต่จตุ่จักร กรุงเทพ 10900 
โทรศัพท์   (66) 2 544 1000 
โทรสาร   (66) 2 544 4948

หน่วยงานกัำากัับบรษัิัทที�ออกัหลัักัทรพัย ์ สำานกังานคณะกรรมการกำากับหุ้ลักทรพัยแ์ละต่ลาดหุ้ลักทรพัย ์(ก.ล.ต่.)
เลขที� 333/3 ถืนนวิภาวดีรังสิต่ แขวงจอมพล เขต่จตุ่จักร  
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์  (66) 2 033 9999 
โทรสาร  (66) 2 033 9660

หน่วยงานกัำากัับบรษัิัทจัด้ทะเบยีน ต่ลาดหุ้ลักทรัพย์แหุ้�งประเทศไทย (ต่ลท.) 
เลขที� 93 ถืนนรัชำดาภิเษก เขต่ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  (66) 2009 9000 
โทรสาร  (66) 2009 9991

นายทะเบยีนหลัักัทรพัย ์ บริษัท ศ้นย์รับฝ่ากหุ้ลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 
เลขที� 93 ถืนนรัชำดาภิเษก เขต่ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์  (66) 2009 9000 
โทรสาร  (66) 2009 9991

ผูแ้ทนผูถ้้อหุน้กัู้ แลัะนายทะเบยีนหุน้กัู้ ธุนาคารกรุงศรีอยุธุยา จำากัด (มหุ้าชำน) 
ชำั�น AA เลขที� 1222 ถืนนพระรามที� 3 แขวงบางโพงพาง  
เขต่ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์  (66) 2296 3582 
โทรสาร  (66) 2683 1298
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5.2 ข้อมูลสำาคัญอ่�น
5.2.1 ข้อมูลอ่�นท่�อาจม่ผลกระทบต่อการตัดูสินใจ 

ของผู้ลงทุนอย่างม่นัยสำาคัญ
- ไม�มี -

5.2.2 ข้อจำากัดูของผู้ถุ่อหุ้นในต่างประเทศ
- ไม�มี -

5.3 ข้อพื่ิพื่าททางกฎหมาย
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษัทไม�มีข้อพิพาททางกฎหุ้มายโดยต่รงที�อาจมีผลกระทบต่�อสินทรัพย์ของบริษัท  
ที�มีจำานวนส้งกว�าร้อยละ 5 ของส�วนของผ้้ถืือหุุ้้น โดยมีข้อพิพาททางกฎหุ้มายที�เกี�ยวข้องกับบริษัท ดังนี�

1. คดีหุ้มายเลขดำาที� 445/2561 ของศาลปกครองนครราชำสมีา ซ่ึ�งมี บรษัิท พฒันาพลังงานลม จำากัด เปน็ผ้ร้อ้งสอบ
ที� 1 และบริษัท กรีโนเวชำั�น เพาเวอร์ จำากัด เป็นผ้้ร้องสอดที� 2 มีกลุ�มบุคคลจำานวนหุ้นึ�งเป็นผ้้ฟ้องคดี และ 
มีอธิุบดีกรมที�ดิน อธุิบดีกรมป�าไม้ ผ้้ว�าการไฟฟ้าฝ่�ายผลิต่แหุ้�งประเทศไทย อธุิบดีกรมทางหุ้ลวง และ  
คณะกรรมการกำากับการพลังงาน เปน็ผ้ถ้้ืกฟอ้งคดี ขณะนี�คดีนี�อย้�ในระหุ้ว�างการพจิารณาคดีของศาลปกครอง
นครราชำสีมา และยังอย้�ในขั�นต่อนการแสวงหุ้าข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหุ้ลักฐานของศาลปกครอง
นครราชำสีมา ต่ลอดปี 2564 ยังมิได้มีความคืบหุ้น้าทางคดีใด ๆ

2. คดีหุ้มายเลขดำาที� ส.81/2561 ของศาลปกครองกลาง ซึ่�งมีกลุ�มบุคคลจำานวนหุ้นึ�งเป็นผ้้ฟ้องคดี และมี  
คณะกรรมการกำากับการพลังงาน เปน็ผ้ถ้้ืกฟอ้งคดีที� 1 และบรษัิท กรโีนเวชำั�น เพาเวอร ์จำากัด เปน็ผ้ถ้ืก้ฟอ้งคดี
ที� 2 ขณะนี�คดีนี�อย้�ในระหุ้ว�างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองกลางมีหุ้มายแจ้งกำาหุ้นด
วันสิ�นสุดการแสวงหุ้าข้อเท็จจริง เมื�อวันที� 14 มกราคม 2565 โดยศาลปกครองกลางมีคำาสั�งกำาหุ้นดใหุ้้วันที�  
31 มกราคม 2565 เป็นวันสิ�นสุดการแสวงหุ้าข้อเท็จจริง

3. การดำาเนินการด้านสิทธุิบัต่ร

3.1 คดีหุ้มายเลขดำาที� ทป.124/2560 คดีหุ้มายเลขแดงที� ทป.102/2562 ของศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ
การค้าระหุ้ว�างประเทศ โดยทางบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง จำากัด (มหุ้าชำน) ได้ฟ้องกรมทรัพย์สินทาง
ปญัญา เพื�อขอเพิกถือนสิทธุบิตั่รที�มชีำื�อนายประเสริฐ ธุรรมมนุญกลุ เป็นผ้ท้รงสิทธุิ�ต่ามสิทธุบิตั่รจำานวน 
9 ฉบับ ซ่ึ�งต่�อมาทางนายประเสริฐ ธุรรมมนุญกุล ได้ร้องขอเข้ามาเป็นจำาเลยร�วมซ่ึ�งศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหุ้ว�างประเทศกลางและศาลอุทธุรณ์ชำำานัญพิเศษได้มีคำาพิพากษายกฟ้องโจทก์ 
โดยวินิจฉัยในคำาพิพากษาว�าสิทธุิบัต่รผลิต่ภัณฑ์์ที�โจทก์นำามาฟ้องคดีเพื�อขอเพิกถือนสิทธุิบัต่รของ
จำาเลยร�วมนี� ไม�เหุ้มือนหุ้รือคล้ายกับสิทธิุบตั่รของจำาเลยร�วม ปจัจุบนัทางโจทก์ได้ดำาเนินการยื�นฎีกาต่�อ
ศาลฎีกาแล้ว ซ่ึ�งศาลฎีกาได้โปรดมีคำาสั�งนัดฟังคำาพิพากษาศาลฎีกาในวันที� 15 มีนาคม 2565

3.2 ต่�อมานายประเสริฐ ธุรรมมนุญกุล และบริษัท เข็มเหุ้ล็ก จำากัด ได้ร�วมกันเป็นโจทก์ ฟ้องบริษัท กันกุล
เอ็นจิเนียริ�ง จำากัด (มหุ้าชำน) เป็นจำาเลยที� 1 บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำากัด เป็นจำาเลย
ที� 2 และกรรมการของจำาเลยที� 1 และจำาเลยที� 2 รวมกันเป็น 13 คน ในคดีหุ้มายเลขดำาที� ทป.35/2562 
คดีหุ้มายเลขแดงที� ทป.149/2562 ของศาลทรพัยส์นิทางปญัญาและการค้าระหุ้ว�างประเทศกลาง โดย
ในคำาฟ้องระบุว�าจำาเลยละเมิดสิทธุิบัต่รของโจทก์ที� 1 จำานวน 12 ฉบับ ซ่ึ�งสิทธุิบัต่ร 9 ใน 12 ฉบับ เป็น
สิทธุิบัต่รที�โจทก์ที� 1 ถื้กจำาเลยที� 1 ฟ้องเพื�อขอเพิกถือนต่ามข้อ 3.1 ขณะนี�ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหุ้ว�างประเทศกลางได้โปรดมคีำาสั�งใหุ้จ้ำาหุ้น�ายคดีออกจากสารบบความชำั�วคราว ตั่�งแต่�วัน
ที� 26 สงิหุ้าคม 2562 เพื�อรอผลในคดีต่ามข้อ 3.1 ต่�อไป อย�างไรก็ต่ามเมื�อศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและ
การค้าระหุ้ว�างประเทศกลางและศาลอุทธุรณช์ำำานญัพเิศษได้มคีำาวินจิฉยัไว้ในคำาพพิากษาในคดีต่ามขอ้ 
3.1 ไว้ว�าสทิธุบิตั่รที�จำาเลยที� 1 (ในคดีนี�) ได้นำามาฟอ้งคดีเพื�อขอเพิกถือนสทิธุบิตั่รของโจทก์ที� 1 (ในคดีนี�) 
ไม�เหุ้มือนหุ้รือคล้ายกับสิทธิุบตั่รของโจทก์ที� 1 แล้ว การใช้ำผลิต่ภัณฑ์์ต่ามสิทธิุบตั่รที�ทั�งสองศาลได้โปรด
วินิจฉัยไว้ดังกล�าวของจำาเลยที� 1 จึงไม�อาจถืือเป็นการละเมิดสิทธุิบัต่รของโจทก์ที� 1 ได้

5.4 ตลาดูรอง
- ไม�มี -

5.5 สถุาบันการเงินท่�ติดูต่อประจำา  
(เฉพื่าะกรณ่ตราสารหน่�)

สำาหุ้รับการออกต่ราสารหุ้นี� บริษัทได้รับความร�วมมือและมีความสัมพันธุ์อันดีกับสถืาบันการเงินหุ้ลายแหุ้�ง เชำ�น 
ธุนาคารกรุงเทพ บริษัทหุ้ลักทรัพย์ กรุงไทย ซ่ีมิโก้ จำากัด บริษัทหุ้ลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำากัด (มหุ้าชำน) บริษัท 
หุ้ลักทรัพย์ โนม้ระ พัฒนสิน จำากัด (มหุ้าชำน) บริษัทหุ้ลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำากัด (มหุ้าชำน) 
บริษัทหุ้ลักทรัพย์ หุ้ยวนต้่า (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัท หุ้ลักทรัพย์อาร์เอชำบี (ประเทศไทย) จำากัด (มหุ้าชำน) 
อย�างไรก็ต่าม บริษัทยังคงมุ�งพัฒนาความสัมพันธ์ุกับสถืาบันการเงินทั�งในและต่�างประเทศ เพื�อสนับสนุนการ
ดำาเนินกิจการของบริษัทในภายภาคหุ้น้าต่�อไป
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ส่วนที่ 2 

การกำากับดููแลกิจการ นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบัติิการกำากับดููแลกิจการ
จริยธรรมทางธุรกิจ
การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำำาคััญของนโยบาย แนวปฏิิบัติิ 
และระบบการกำากับดููแลกิจการในรอบปีท่�ผ่า่นมา

โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญ 
เก่�ยวกับคณะกรรมูการบริษััท คณะกรรมูการชุุดูย่อย  
ผู้บริหาร พนักงาน และอ่�น ๆ

โคัรงสำร้างการกำากับดููแลกิจการ
ข้อมูลเก่�ยวกับคัณะกรรมการบริษััท
ข้อมูลเก่�ยวกับคัณะกรรมการชุุดูยอ่ย
ข้อมูลเก่�ยวกับผู่้บริหาร
ข้อมูลเก่�ยวกับพนักงาน
ข้อมูลสำำาคััญอ่�น ๆ

รายงานผลการดูำาเนินงานสำาคัญ 
ดู้านการกำากับดููแลกิจการ

สำรุปผ่ลการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการในรอบปีท่�ผ่า่นมา
รายงานผ่ลการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการติรวจสำอบ
รายงานผ่ลการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยอ่�น

การควบคุมูภายในและรายการระหว่างกัน

การคัวบคัุมภายใน
รายการระหว่างกัน

104

104
118

119

120

120
124
127
131
134
138

140

141
154
156

161

161
164
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6.  นโยบายการกำากับดููแลกิจการ

การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ (Good Corporate Governance: GCG) เป็นเร่�องสำำาคััญซึ่่�งไดู้รับคัวามสำนใจอย่างมาก
จากสำาธารณชุน โดูยคัณะกรรมการบริษััท คัณะกรรมการชุุดูยอ่ย หนว่ยงานกำากับดููแลขององค์ักร ผู่้บริหารและ
พนกังานขององค์ักร ไดู้ยดู่มั�นในหลักการบรหิารจัดูการท่�มร่ะบบและกระบวนการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่เป็นปจัจัย
สำำาคััญ จ่งไดู้นำาหลักการดัูงกล่าวเป็นแนวทางในการดูำาเนินงานของบริษััท ในการกำาหนดูระบบการบริหารจัดูการ
ใหม้ค่ัณุภาพ เน้นการเปดิูเผ่ยขอ้มลูท่�โปรง่ใสำ ติรวจสำอบไดู้ ซึ่่�งจะสำง่ผ่ลใหม้ก่ารปฏิิบติัิงานท่�เป็นมาติรฐาน สำง่เสำริม
ประสำิทธิภาพในการทำางาน สำร้างคัวามสำามารถในการแขง่ขัน และเพิ�มมูลค่ัาแก่เจ้าของกิจการ สำิ�งเหล่าน่�จะสำร้าง
คัวามพ่งพอใจให้แก่ผู่้ม่สำ่วนไดู้สำ่วนเสำ่ยทุกฝ่่าย จ่งไดู้กำาหนดู “นโยบายการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่” เพ่�อให้ 
คัณะกรรมการบรษัิัท คัณะกรรมการชุุดูยอ่ย ผู่บ้รหิาร และพนกังาน ไดู้ยดู่ถ่อเปน็เปน็แนวทางในการปฏิิบติัิงาน ดัูงน่�

 1. Accountability คัวามรบัผิ่ดูชุอบต่ิอผ่ลการปฏิิบติัิหน้าท่� และสำามารถชุ่�แจงอธิบายการปฏิิบติัินั�นไดู้
 2. Responsibility คัวามสำำาน่กในหน้าท่�อยา่งเต็ิมคัวามสำามารถและม่ประสำิทธิภาพ
 3. Equitable Treatment คัวามเคัารพในสิำทธิและการปฏิิบติัิต่ิอผู่ม้ส่ำว่นไดู้เสำย่อย่างสุำจริติและเท่าเท่ยมกัน  

  รวมถ่งการให้โอกาสำผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ยม่สำว่นรว่มอยา่งเป็นธรรม
 4. Transparency การเปิดูเผ่ยข้อมูล และการดูำาเนินงานดู้วยคัวามโปรง่ใสำติรวจสำอบไดู้
 5. Value Creation การเพิ�มมูลค่ัาให้กิจการในระยะสัำ�นและระยะยาว โดูยการพัฒนาปรับปรุง และ 

  เพิ�มข่ดูคัวามสำามารถในการแขง่ขัน
 6. Ethics การม่จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดูำาเนินธุรกิจ

6.1 ภาพรวมูข้องนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำากับดููแลกิจการ

การปฏิิบติัิติามหลักการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ของบรษัิัท ไดู้ดูำาเนนิการและจัดูทำาโดูยอ้างอิงติามหลักการกำากับดูแูล
กิจการท่�ดู่สำำาหรับบริษััทจดูทะเบ่ยนของติลาดูหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Code) ซึ่่�งทบทวนและ 
ปรับปรุงอยา่งต่ิอเน่�องเพ่�อให้เป็นไปติามหลักธรรมาภิบาลท่�ดู่ โดูยม่โคัรงสำร้างและแนวปฏิิบัติิติามหลักการกำากับ
ดููแลกิจการท่�ดู่ คัรอบคัลุม 5 หมวดูไดู้แก่ 1) สำทิธิของผู่ถ่้อหุน้ 2) การปฏิิบติัิต่ิอผู้่ถ่อหุน้อยา่งเท่าเท่ยมกัน 3) บทบาท
ของผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ย 4) การเปิดูเผ่ยข้อมูลและคัวามโปรง่ใสำ 5) คัวามรับผ่ิดูชุอบของคัณะกรรมการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่�เก่�ยวกบัคณะกรรมูการ
หลัักการ: คัณะกรรมการบริษััทม่บทบาทสำำาคััญในการกำากับดููแลกิจการเพ่�อประโยชุน์สำูงสำุดูของบริษััท และม่ 
   คัวามรับผิ่ดูชุอบต่ิอผ่ลการปฏิิบัติิหน้าท่�ต่ิอผู่้ถ่อหุ้นและเป็นอิสำระจากฝ่่ายจัดูการและผู้่ถ่อหุ้นรายใหญ ่
   ของบริษััท
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1) คณะกรรมการบริษััท

องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการบรษัิัท

กำาหนดูใหค้ัณะกรรมการบรษัิัทมจ่ำานวนไมน่อ้ยกว่า 5 คัน และไมเ่กินกว่า 12 คัน โดูยกรรมการบรษัิัทไมน่อ้ยกว่า  
1 ใน 3 ต้ิองเป็นกรรมการอิสำระ และกรรมการบริษััทไมน่้อยกว่าก่�งหน่�งต้ิองม่ถิ�นท่�อยู่ในราชุอาณาจักรไทย โดูย
องค์ัประกอบของคัณะกรรมการบริษััทคัวรม่สำัดูสำ่วนของกรรมการบริษััทท่�ม่คัวามรู้คัวามชุำานาญท่�หลากหลาย
เหมาะสำมกับธุรกิจ และม่การถ่วงดูุลอำานาจภายในคัณะกรรมการบริษััท

ค์ณุสมบติัิของค์ณะกรรมการบรษัิัท

คัณะกรรมการบริษััทต้ิองเป็นผู่้ม่วิสำัยทัศน์ คัวามน่าเชุ่�อถ่อ คัวามรู้ คัวามสำามารถ ประสำบการณ์ คัวามชุำานาญ  
รวมทั�งเป็นผู้่ม่คุัณสำมบัติิสำอดูคัล้องกับกลยุทธ์ในการดูำาเนินธุรกิจของบริษััทและกลุ่มบริษััท ทั�งทางดู้านทักษัะ
วิชุาชุ่พ คัวามเชุ่�ยวชุาญเฉพาะดู้าน และเข้าใจลักษัณะการดูำาเนินธุรกิจของบริษััทและกลุ่มบริษััท อันจะเป็น
ประโยชุนต่์ิอการดูำาเนนิธุรกิจ รวมถ่งมจ่รยิธรรมในการดูำาเนนิธุรกิจ รวมทั�งต้ิองไมป่ระกอบกิจการเขา้เปน็หุน้สำว่น 
หรอ่เขา้เปน็กรรมการบรษัิัทในนติิิบุคัคัลอ่�นท่�มส่ำภาพอยา่งเดู่ยวกันและดูำาเนนิธุรกิจอันเปน็การแขง่ขนักับกิจการ
ของบริษััท

อ่กทั�ง กรรมการบริษััทต้ิองม่คุัณสำมบัติิและไม่ม่ลักษัณะต้ิองห้ามติามท่�กำาหนดูไว้ในพระราชุบัญญัติิบริษััท 
มหาชุนจำากัดู รวมทั�งต้ิองไมม่ลั่กษัณะท่�แสำดูงถ่งการขาดูคัวามเหมาะสำมท่�จะไดู้รับคัวามไว้วางใจให้บริหารจัดูการ
กิจการท่�ม่มหาชุนเปน็ผู้่ถ่อหุน้ติามท่�คัณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละติลาดูหลักทรพัย์ (ก.ล.ติ.) ประกาศกำาหนดู 
และกรรมการอิสำระต้ิองม่คัุณสำมบัติิคัวามเป็นอิสำระติามท่�บริษััท กำาหนดู และต้ิองสำามารถดููแลผ่ลประโยชุน์ของ
ผู่้ถ่อหุ้นทุกรายไดู้อยา่งเท่าเท่ยมกัน อ่กทั�งสำามารถแสำดูงคัวามคิัดูเห็นไดู้อยา่งเป็นอิสำระ

ทั�งน่� บรษัิัท ไดู้แต่ิงตัิ�งเลขานกุารบรษัิัททำาหนา้ท่�ให้คัำาแนะนำาดู้านการปฎิิบติัิติามกฎิเกณฑ์์ต่ิาง ๆ (Compliance)  
ท่�คัณะกรรมการบริษััทจะต้ิองทราบ และปฏิิบัติิหน้าท่�ในการดููแลกิจกรรมของคัณะกรรมการบริษััท รวมทั�ง 
ประสำานงานให้ม่การปฏิิบัติิติามมติิของคัณะกรรมการบริษััท

วาระการดำำารงติำาแหน่่งของค์ณะกรรมการบรษัิัท

ในการประชุุมสำามัญผู่้ถ่อหุ้นประจำาปีทุกคัรั�ง ให้กรรมการบริษััทออกจากติำาแหนง่เป็นจำานวน 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการบริษััทในขณะนั�น ถ้าจำานวนกรรมการบรษัิัทท่�จะแบง่ออกใหต้ิรงเปน็สำามสำว่นไมไ่ดู้ ก็ให้ออกโดูยจำานวน
ท่�ใกล้ท่�สำุดูกับสำว่น 1 ใน 3 กรรมการบริษััทท่�จะต้ิองออกจากติำาแหนง่ในปีแรกและปีท่�สำองภายหลังจดูทะเบ่ยนนั�น 
ให้จับสำลากกันว่าผู่้ใดูจะออก สำว่นปีหลัง ๆ ต่ิอไป ให้กรรมการบริษััทคันท่�อยูใ่นติำาแหนง่นานท่�สำุดูเป็นผู่้ออกจาก
ติำาแหน่ง กรรมการบริษััทท่�ออกติามวาระนั�นอาจถูกเล่อกกลับเข้ามาดูำารงติำาแหน่งใหม่ก็ไดู้ โดูยกรรมการบรษัิัท 
ม่วาระการดูำารงติำาแหนง่คัราวละ 3 ปี

เม่�อม่การแต่ิงตัิ�งกรรมการบริษััทคันใหม่แทนกรรมการบริษััทเดิูมท่�ไดู้ลาออก หร่อพ้นจากติำาแหน่งบริษััท  
ต้ิองแจ้งต่ิอติลาดูหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (ติลท.) ภายใน 3 วันทำาการนบัแต่ิวันท่�บรษัิัท ไดู้รบัมติิคัณะกรรมการ
บริษััท หร่อแจ้งโดูยทันท่นับตัิ�งแต่ิท่�บริษััท ไดู้รับมติิจากท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น (แล้วแต่ิกรณ่)

ขอบเขติอำาน่าจหน้่าท่�แลัะค์วามรบัผิดิำชอบของค์ณะกรรมการบรษัิัท

คัณะกรรมการบริษััทม่หน้าท่�และคัวามรับผิ่ดูชุอบในการปฏิิบัติิหน้าท่�ให้เป็นไปติามกฎิหมาย วัติถุประสำงค์ั  
ขอ้บงัคัับของบรษัิัท และมติิคัณะกรรมการบรษัิัท ติลอดูจนมติิท่�ประชุุมผู่ถ่้อหุน้ ดู้วยคัวามรบัผ่ดิูชุอบ คัวามระมดัูระวัง 
และคัวามซึ่่�อสำัติย์สำุจริติ เย่�ยงวิญญููชุน ผู่้ประกอบธุรกิจพ่งกระทำาภายใต้ิสำถานการณ์เดู่ยวกัน เพ่�อประโยชุนส์ำงูสำดุู
ของบรษัิัท รวมทั�งกำาหนดู วิสำยัทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผ่นการ
ดูำาเนินงาน และงบประมาณของบริษััท กำากับ ดููแล ติิดูติาม ติรวจสำอบให้ม่การปฏิิบัติิติามนโยบาย แผ่นงาน  
งบประมาณท่�กำาหนดูไว้ และประเมนิผ่ลการปฏิิบติัิงานของฝ่า่ยจัดูการอยา่งสำมำาเสำมอ รวมทั�งกำาหนดูกฎิบตัิรและ
นโยบายท่�สำำาคััญของบริษััท พร้อมทั�งกำาหนดูมาติรการและแนวปฏิิบัติิเพ่�อให้เกิดูผ่ลอย่างเป็นรูปธรรม อ่กทั�ง 
มบ่ทบาทหน้าท่�ในการกำากับ ดูแูล ติิดูติามการดูำาเนินงานของบริษััท และกำาหนดูแนวทางแก้ไข เพ่�อให้เป็นไปติาม
เป้าหมายหร่อดู่กว่าเป้าหมาย สำอดูคัล้องกับกลยุทธ์ของบริษััทท่�กำาหนดูไว้

คัณะกรรมการบริษััทยังม่หน้าท่�ในการจัดูให้ม่รายงานข้อมูลทั�วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษััท เพ่�อรายงาน
และเปิดูเผ่ยต่ิอผู่้ถ่อหุ้น และผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ยหร่อผู่้ลงทุนทั�วไปอยา่งถูกต้ิอง คัรบถ้วน ทันการณ์ เท่าเท่ยมกัน และ
เปน็ไปติามท่�กฎิหมายกำาหนดู พร้อมทั�งสำอบทานคัวามเพย่งพอและคัวามเหมาะสำมของระบบรายงานทางการเงิน 
ระบบคัวบคัุมภายใน และการบริหารคัวามเสำ่�ยงของบริษััท เพ่�อคัวามเชุ่�อมั�นในคัวามถูกต้ิองคัรบถ้วน เชุ่�อถ่อไดู้
ของข้อมูล รวมทั�งเพ่�อลดูคัวามเสำ่�ยงดู้านการทุจริติและป้องกันไมใ่ห้เกิดูการกระทำาท่�ผ่ิดูกฎิหมาย อ่กทั�งรับทราบ
รายงานการติรวจสำอบท่�สำำาคััญของคัณะกรรมการติรวจสำอบ คัณะกรรมการชุุดูย่อย และฝ่่ายติรวจสำอบภายใน  
ผู่้สำอบบัญชุ่ และท่�ปร่กษัาฝ่่ายต่ิาง ๆ ของบริษััท และม่หน้าท่�กำาหนดูแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณ่ท่�พบ 
ข้อบกพรอ่งท่�เป็นสำาระสำำาคััญ และดููแลจัดูการรายการท่�เก่�ยวโยงกันเพ่�อให้เป็นไปติามเกณฑ์์ท่�กฎิหมายกำาหนดู

อ่กทั�งยังม่หน้าท่�ในการสำรรหาและแต่ิงตัิ�งบุคัคัลท่�ม่คัุณสำมบัติิและไม่ม่ลักษัณะต้ิองห้ามติามกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง
เข้าเป็นกรรมการบริษััทในกรณ่ท่�ติำาแหน่งกรรมการบริษััทว่างลงเพราะเหติุอ่�นนอกจากออกติามวาระ และ 
แต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการชุุดูย่อยและประธานคัณะกรรมการชุุดูย่อย รวมทั�งแต่ิงตัิ�งเลขานุการคัณะกรรมการบริษััท
และเลขานุการบริษััท เพ่�อสำนับสำนุนการปฏิิบติัิหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริษััท อ่กทั�งพจิารณากำาหนดูค่ัาติอบแทน
ของคัณะกรรมการทุกชุุดูก่อนนำาเสำนอต่ิอท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้นพิจารณา และยังม่หน้าท่�ในการแต่ิงตัิ�งผู่้บริหารระดัูบ
อาวุโสำของบรษัิัท รวมทั�งจัดูใหม้ก่ระบวนการสำรา้งผู่บ้รหิารระดัูบสูำงของบรษัิัท เพ่�อวางแผ่นสำบ่ทอดูติำาแหนง่อยา่ง
ต่ิอเน่�อง (Succession Plan) เพ่�อใหเ้ปน็ไปติามนโยบายแผ่นการสำบ่ทอดูติำาแหนง่และการบรหิารคันเก่ง และจัดูให้
ม่การประเมินผ่ลการปฎิิบัติิงานของคัณะกรรมการทุกชุุดู รวมทั�งผู่้บริหารสำูงสำุดูขององค์ักร

การประชุมค์ณะกรรมการบรษัิัท

คัณะกรรมการบริษััทต้ิองม่การประชุุมอย่างน้อย 6 คัรั�งต่ิอปี โดูยทุกไติรมาสำจัดูข่�นเพ่�อพิจารณางบการเงิน 
ให้เป็นไปติามกฎิหมายท่�กำาหนดู และอาจจัดูการประชุุมเพิ�มเติิมติามท่�ประธานกรรมการบริษััทเห็นสำมคัวร โดูย
กำาหนดูให้กรรมการบริษััททุกคันม่สำัดูสำ่วนการเข้าร่วมประชุุมคัณะกรรมการบริษััท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ 
การประชุุมทั�งปี ทั�งน่�กำาหนดูให้ม่จำานวนองค์ัประชุุมขั�นติำาไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งจ่งจะสำามารถเปิดูประชุุมไดู้ และ  
ณ ขณะท่�คัณะกรรมการบริษััทจะลงมติิในท่�ประชุุม ต้ิองม่กรรมการบริษััทอยูใ่นท่�ประชุุมไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำานวนกรรมการบริษััททั�งหมดูท่�เขา้ประชุุม โดูยกรรมการบริษััททกุคันมโ่อกาสำอภิปรายและแสำดูงคัวามเห็นอยา่ง
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เปดิูเผ่ย ในกรณ่ท่�กรรมการบริษััทเป็นผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ยอยา่งม่นัยสำำาคััญเก่�ยวข้องในเร่�องท่�กำาลังพิจารณา กรรมการ
บริษััทผู่้นั�นต้ิองออกจากการประชุุมระหว่างการพิจารณาเร่�องนั�น ๆ และอาจเชุิญกรรมการชุุดูยอ่ย หร่อผู่้บริหาร
ของบริษััท หร่อผู่้ท่�เก่�ยวข้องกับวาระการประชุุมท่�นำาเสำนอ เข้ารว่มประชุุมเพ่�อให้ข้อมูลในสำว่นท่�เก่�ยวข้อง

การประชุุมของคัณะกรรมการบริษััทจะมก่ารกำาหนดูติารางการประชุุมเป็นการล่วงหนา้ทุกปี เพ่�อเป็นการนดัูหมาย
และแจ้งให้กับกรรมการบริษััททุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้าทุกต้ินปี

การบันท่กรายงานการประชุุมหลังจากท่�ผ่่านการรับรองจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััทและลงนามรับรอง 
คัวามถูกต้ิองจากประธานกรรมการบริษััทแล้ว จะจัดูเก็บทั�งในรูปแบบแฟ้้มเอกสำารท่�เป็นต้ินฉบับและฉบับ
อิเล็กทรอนิกสำ์เพ่�อให้คัวามสำะดูวกสำำาหรับกรรมการบริษััทและผู่้ท่�เก่�ยวข้องสำามารถติรวจสำอบอ้างอิงไดู้

ของงบการเงินไดู้ และเป็นบุคัคัลท่�ไมม่ลั่กษัณะต้ิองหา้มติามพระราชุบัญญติัิบรษัิัทมหาชุนจำากัดู พระราชุบัญญติัิ
หลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ และกฎิหมายอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้อง

คัณะกรรมการติรวจสำอบต้ิองไมเ่ปน็กรรมการท่�ไดู้รบัมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััท ให้ตัิดูสำนิใจในการดูำาเนนิ
กิจการของ บรษัิัท บรษัิัทใหญ ่บรษัิัทยอ่ย บริษััทรว่ม บริษััทยอ่ยลำาดัูบเดู่ยวกัน ผู่้ถ่อหุ้นรายใหญ ่หร่อผู่้ม่อำานาจ
คัวบคัุมของบริษััท รวมทั�งต้ิองไม่เป็นกรรมการของบริษััทใหญ่ บริษััทย่อย หร่อบริษััทย่อยลำาดัูบเดู่ยวกันเฉพาะ 
ท่�เป็นบรษัิัทจดูทะเบ่ยน ทั�งน่�กรรมการติรวจสำอบเป็นกรรมการอิสำระดัูงนั�นจ่งต้ิองมค่ัณุสำมบติัิคัวามเปน็อิสำระติาม
ท่�บริษััทกำาหนดู และต้ิองสำามารถดููแลผ่ลประโยชุน์ของผู่้ถ่อหุ้นทุกรายไดู้อยา่งเท่าเท่ยมกัน อ่กทั�งสำามารถแสำดูง
คัวามคิัดูเหน็ไดู้โดูยอิสำระ

วาระการดำำารงติำาแหน่่งของกรรมการติรวจสอบ

กรรมการติรวจสำอบ ม่วาระการดูำารงติำาแหน่งคัราวละ 3 ปี โดูยกรรมการติรวจสำอบท่�พ้นจากติำาแหน่งติามวาระ
อาจไดู้รบัการแต่ิงตัิ�งจากคัณะกรรมการบรษัิัทให้กลับเขา้มาดูำารงติำาแหนง่อ่กวาระหน่�งก็ไดู้ และในกรณท่่�ติำาแหนง่
กรรมการติรวจสำอบว่างลงเพราะเหติุอ่�น นอกจากถ่งคัราวออกติามวาระ ให้คัณะกรรมการบริษััทแต่ิงตัิ�งบุคัคัล 
ท่�ม่คัุณสำมบัติิคัรบถ้วนเป็นกรรมการติรวจสำอบ เพ่�อให้ม่จำานวนคัรบติามท่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้กำาหนดูไว้ใน
กฎิบัติร โดูยบุคัคัลท่�เข้าดูำารงติำาแหนง่แทนจะอยูใ่นติำาแหนง่ไดู้เพ่ยงเท่ากับอายุวาระท่�คังเหล่ออยูเ่ท่านั�น และใน
การแต่ิงตัิ�งกรรมการติรวจสำอบรายใหมเ่ขา้มาดูำารงติำาแหนง่ใหค้ัรบติามจำานวนท่�กำาหนดูไว้ ต้ิองเรง่ดูำาเนนิการโดูยเรว็
เพ่�อให้เกิดูคัวามต่ิอเน่�องในการดูำาเนินงานของคัณะกรรมการติรวจสำอบ ทั�งน่�ต้ิองไม่เกิน 3 เดู่อน นับแต่ิวันท่� 
กรรมการติรวจสำอบพ้นจากติำาแหนง่

ขอบเขติอำาน่าจหน้่าท่�แลัะค์วามรบัผิดิำชอบของค์ณะกรรมการติรวจสอบ

คัณะกรรมการติรวจสำอบมอ่ำานาจหน้าท่�และคัวามรบัผิ่ดูชุอบในการสำอบทานรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้ิองและ
นา่เชุ่�อถ่อ รวมถ่งการเปิดูเผ่ยข้อมูลอยา่งเพ่ยงพอ โดูยการประสำานงานกับผู่้สำอบบัญชุ่ภายนอกและผู่้บริหารของ
บริษััท รับผ่ิดูชุอบจัดูทำารายงานทางการเงิน ทั�งรายไติรมาสำและรายป ีและสำอบทานให้บริษััท ม่ระบบการคัวบคัุม
ภายในและการติรวจสำอบภายในท่�ม่คัวามเหมาะสำม ม่ประสำิทธิภาพและประสำิทธิผ่ล โดูยสำอบทานรว่มกับผู่้สำอบ
บัญชุ่ภายนอกและผู่้ติรวจสำอบภายใน และพิจารณาคัวามเป็นอิสำระของหน่วยงานติรวจสำอบภายใน หร่อหน่วย
งานอ่�นใดูท่�รับผ่ิดูชุอบเก่�ยวกับการติรวจสำอบภายใน ติลอดูจนใหค้ัวามเหน็ชุอบในการพิจารณาแต่ิงตัิ�ง โยกย้าย  
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานติรววจสำอบภายในหร่อหน่วยงานอ่�นใดูท่�รับผ่ิดูชุอบเก่�ยวกับการติรวจสำอบภายใน  
อ่กทั�งยังสำอบทานให้บริษััท ปฏิิบัติิติามพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดูของ 
ติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หร่อกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััท

คัณะกรรมการติรวจสำอบม่หน้าท่�ในการพิจารณา คััดูเล่อก เสำนอแต่ิงตัิ�งบุคัคัลซึ่่�งม่คัวามเป็นอิสำระเพ่�อทำาหน้าท่�
เปน็ผู่ส้ำอบบญัชุข่องบรษัิัท รวมถ่งพจิารณาค่ัาติอบแทนของผู่ส้ำอบบญัชุ ่โดูยคัำานง่ถ่งคัวามนา่เชุ่�อถ่อ คัวามเพย่งพอ
ของทรัพยากรและปริมาณงานติรวจสำอบของผู่้สำอบบัญชุ่ และประสำบการณ์ของบุคัลากรท่�ไดู้รับมอบหมายให้
ทำาการติรวจสำอบบัญชุข่องบริษััท รวมทั�งการเลิกจ้าง และกำาหนดูให้คัณะกรรมการติรวจสำอบจัดูให้ม่การประชุุม 
รว่มกับผู่ส้ำอบบัญชุอิ่สำระภายนอก โดูยไม่มฝ่่า่ยจัดูการเข้ารว่มประชุุมดู้วย อยา่งน้อยปีละ 1 คัรั�ง พร้อมทั�งพจิารณา
รายการท่�เก่�ยวโยงกันหร่อรายการท่�อาจมค่ัวามขดัูแยง้ทางผ่ลประโยชุนใ์ห้เปน็ไปติามกฎิหมายและข้อกำาหนดูของ
ติลาดูหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย เพ่�อให้มั�นใจว่ารายการดัูงกล่าวสำมเหติุสำมผ่ลและเป็นประโยชุน์สำูงสำุดูต่ิอบริษััท

2) คณะกรรมการชุุดย่่อย่

คัณะกรรมการบริษััทไดู้แต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการชุุดูย่อยเพ่�อชุ่วยเหล่อในการบริหารงานและการกำากับดููแล 
การบริหารงานเพ่�อให้เป็นไปติามหลักบรรษััทภิบาล ซึ่่�งประกอบดู้วย

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการติรวจสอบ

กำาหนดูให้คัณะกรรมการติรวจสำอบ ม่จำานวนอยา่งน้อย 3 คัน โดูยคััดูเล่อกจากกรรมการอิสำระ

ค์ณุสมบติัิของค์ณะกรรมการติรวจสอบ

คัณะกรรมการติรวจสำอบต้ิองมค่ัวามรูแ้ละประสำบการณ์เพย่งพอในการทำาหนา้ท่�ในฐานะกรรมการติรวจสำอบ โดูย
ต้ิองม่อยา่งน้อย 1 คัน ท่�ม่คัวามรูแ้ละประสำบการณเ์พย่งพอท่�จะสำามารถทำาหนา้ท่�ในการสำอบทานคัวามนา่เชุ่�อถ่อ
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รวมทั�งสำอบทานให้บริษััท ปฏิิบัติิติามนโยบายต่ิอต้ิานการทุจริติคัอร์รัปชุันอย่างม่ประสิำทธิภาพ รวมถ่ง 
พิจารณาผ่ลการสำอบทานการทุจริติ และเป็นชุ่องทางหน่�งของบริษััท ในการรับข้อร้องเร่ยนการกระทำาทุจริติ  
รวมทั�งสำง่เสำรมิและสำรา้งคัวามติระหนกัรู ้การประเมินคัวามเสำ่�ยง การสำร้างระบบงานเชุงิปอ้งกัน และการติรวจสำอบ  
อ่กทั�งยงัมห่น้าท่�ในการประเมนิผ่ลการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการติรวจสำอบ รวมทั�งให้ขอ้เสำนอแนะในการพฒันา
ปรบัปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบรษัิัทเพ่�อทราบและใชุเ้ปน็ขอ้มูลในการกำาหนดูแนวนโยบายในการพฒันา
องค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

คัณะกรรมการติรวจสำอบยงัมห่นา้ท่�ดูำาเนนิการติรวจสำอบเร่�องท่�ไดู้รบัแจ้งจากผู่ส้ำอบบญัชุข่องบริษััท ในกรณท่่�พบ
พฤติิการณ์อันคัวรสำงสำัยว่า กรรมการ ผู่้บริหาร หร่อ บุคัคัลซึ่่�งรับผ่ิดูชุอบในการดูำาเนินงานของบริษััท ไดู้กระทำา
คัวามผ่ิดูติามท่�กำาหนดูไว้ในพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ (ฉบับท่� 4) พ.ศ. 2551 และรายงาน
ผ่ลการติรวจสำอบในเบ่�องต้ินให้แก่สำำานักงานคัณะกรรมการหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ และผู่ส้ำอบบัญชุท่ราบ 
ภายใน 30 วัน นับตัิ�งแต่ิวันท่�ไดู้รับแจ้งจากผู่้สำอบบัญชุ่

การประชุมค์ณะกรรมการติรวจสอบ

คัณะกรรมการติรวจสำอบจะต้ิองจัดูให้ม่การประชุุมอย่างน้อยไติรมาสำละ 1 คัรั�ง โดูยอาจจัดูการประชุุมเพิ�มเติิม
ติามท่�ประธานคัณะกรรมการติรวจสำอบเห็นสำมคัวร ทั�งน่�ในการประชุุมคัณะกรรมการติรวจสำอบ ต้ิองม่กรรมการ
ติรวจสำอบเขา้ประชุุมไมน่อ้ยกว่าก่�งหน่�งของจำานวนกรรมการติรวจสำอบทั�งหมดูจ่งจะคัรบเปน็องค์ัประชุุม โดูยอาจ
เชุญิกรรมการหรอ่ผู้่บรหิารของบรษัิัท หรอ่ผู่ท่้�เก่�ยวขอ้งกับวาระการประชุุมท่�นำาเสำนอ เขา้รว่มประชุุมเพ่�อใหข้อ้มลู
ในสำ่วนท่�เก่�ยวข้อง และหากม่วาระท่�เก่�ยวเน่�องกับงบการเงินหร่อวาระอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้อง ผู่้สำอบบัญชุ่ของบริษััท  
ผู่้ติรวจสำอบภายในของบริษััท และผู่้บริหารระดัูบสูำงทางดู้านบัญชุ่ ต้ิองเข้าร่วมประชุุมเพ่�อชุ่�แจงคัวามถูกต้ิอง  
คัรบถ้วน สำมบูรณ์ เป็นท่�เชุ่�อถ่อไดู้ ในการจัดูทำางบการเงิน

การประชุุมของคัณะกรรมการติรวจสำอบจะม่การกำาหนดูติารางการประชุุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพ่�อเป็น 
การนัดูหมายกับกรรมการติรวจสำอบทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

การบนัท่กรายงานการประชุุมหลังจากท่�ผ่า่นการรับรองจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการติรวจสำอบและลงนามรับรอง
คัวามถกูต้ิองจากประธานคัณะกรรมการติรวจสำอบแล้ว จะจัดูเก็บทั�งในรูปแบบแฟ้ม้เอกสำารท่�เปน็ต้ินฉบบัและฉบบั
อิเล็กทรอนิกสำ์เพ่�อคัวามสำะดูวกสำำาหรับกรรมการติรวจสำอบและผู่้ท่�เก่�ยวข้องติรวจสำอบอ้างอิงไดู้

2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ย่ง
องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการบรหิารค์วามเส่�ยง

กำาหนดูให้คัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงม่จำานวนไมน่้อยกว่า 3 คัน และก่�งหน่�งต้ิองไมเ่ป็นผู่้บริหารของบริษััท 
โดูยพิจารณาคััดูเล่อกจากกรรมการ และ/หร่อผู่้บริหารจำานวนหน่�งของบริษััท และ/หร่อผู่้ทรงคัุณวุฒิ

ค์ณุสมบติัิของค์ณะกรรมการบรหิารค์วามเส่�ยง

คัณะกรรมการบรหิารคัวามเสำ่�ยง ต้ิองเปน็ผู่ม่้คัวามรูค้ัวามเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิัท คัวามรู้และประสำบการณใ์นการ
บริหารคัวามเสำ่�ยง การบริหารการลงทุน หร่อม่คัวามเชุ่�ยวชุาญเฉพาะดู้านท่�เป็นปัจจัยสำำาคััญต่ิอการให้คัำาแนะนำา
ในการดูำาเนินธุรกิจของบริษััท ให้บรรลุติามวัติถุประสำงค์ัของบริษััท โดูยกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงต้ิองไม่เป็น
กรรมการ ผู้่บรหิาร หรอ่ผู่ป้ระกอบการ ในบรษัิัทท่�ประกอบธุรกิจในลักษัณะเดู่ยวกันกับบรษัิัท และต้ิองเปน็บุคัคัล

ท่�ไมม่ลั่กษัณะต้ิองห้ามติามพระราชุบญัญติัิบริษััทมหาชุนจำากัดู พระราชุบญัญติัิหลักทรัพยแ์ละติลาดูหลักทรัพย์ 
และกฎิหมายอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้อง ทั�งน่� ประธานคัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงต้ิองไมดู่ำารงติำาแหนง่ประธานกรรมการ
บริษััท

วาระการดำำารงติำาแหน่่งของกรรมการบรหิารค์วามเส่�ยง

กรรมการบรหิารคัวามเสำ่�ยง มว่าระการดูำารงติำาแหนง่คัราวละ 3 ป ีโดูยกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงท่�พน้ติำาแหนง่ติาม
วาระอาจไดู้รับการแต่ิงตัิ�งจากคัณะกรรมการบริษััทให้กลับเข้ามาดูำารงติำาแหน่งอ่กวาระหน่�งก็ไดู้ ทั�งน่�ในกรณ ่
ท่�ติำาแหนง่กรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงว่างลงเพราะเหตุิอ่�น นอกจากถ่งคัราวออกติามวาระ ให้คัณะกรรมการบริษััท
แต่ิงตัิ�งบุคัคัลท่�ม่คัุณสำมบัติิคัรบถ้วนเป็นกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยง เพ่�อให้ม่จำานวนคัรบติามท่�คัณะกรรมการ
บริษััทไดู้กำาหนดูไว้ในกฎิบัติร โดูยบุคัคัลท่�เข้าดูำารงติำาแหน่งแทนจะอยู่ในติำาแหน่งไดู้เพ่ยงเท่ากับอายุวาระท่� 
คังเหล่ออยูเ่ท่านั�น

ขอบเขติอำาน่าจหน้่าท่�แลัะค์วามรบัผิดิำชอบของค์ณะกรรมการบรหิารค์วามเส่�ยง

คัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงม่ขอบเขติอำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบในการกำาหนดูนโยบาย แนวปฏิิบัติิ 
และกรอบการดูำาเนินงานดู้านบริหารคัวามเสำ่�ยงของบริษััท เพ่�อใชุ้เป็นแนวทางในการดูำาเนินธุรกิจให้สำอดูคัล้อง
กับพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ ขอ้กำาหนดูของติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หร่อกฎิหมาย
ท่�เก่�ยวข้องกับการดูำาเนินธุรกิจของบริษััท รวมทั�งมาติรการและแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิานการทุจริติคัอร์รัปชุัน  
และกำากับดููแล ติิดูติาม และสำนบัสำนนุใหก้ารบรหิารคัวามเสำ่�ยงประสำบคัวามสำำาเร็จในระดัูบองค์ักรติลอดูจนระดัูบ
โคัรงการ โดูยคัำาน่งถ่งคัวามเสำ่�ยงในแต่ิละดู้าน เพ่�อประกอบการประเมิน วิเคัราะห์ และตัิดูสำนิใจ เพ่�อใหม้ั�นใจว่า 
มก่ระบวนการบรหิารคัวามเสำ่�ยงคัรอบคัลุมทุกขั�นติอนของการดูำาเนินธุรกิจ รวมทั�งทบทวนแนวปฏิิบัติิและกรอบ
การดูำาเนนิการดู้านการบรหิารคัวามเสำ่�ยง โดูยเปรย่บเท่ยบกับแนวปฏิิบติัิของสำากลปฏิิบติัิ และเสำนอแนะเพ่�อแก้ไข
ปรับปรุงติามคัวามเหมาะสำมต่ิอคัณะกรรมการบริษััท อ่กทั�งประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการบริหาร
คัวามเส่ำ�ยง รวมทั�งให้ข้อเสำนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและ 
ใชุ้เป็นข้อมูลในการกำาหนดูแนวนโยบายในการพัฒนาองค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

การประชุมค์ณะกรรมการบรหิารค์วามเส่�ยง

คัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงจะต้ิองม่การประชุุมกันอย่างน้อยปีละ 4 คัรั�ง โดูยอาจจัดูการประชุุมเพิ�มเติิม 
ติามท่�ประธานคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงเห็นสำมคัวร ทั�งน่�ในการประชุุมคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง 
ต้ิองมก่รรมการบรหิารคัวามเสำ่�ยงเขา้ประชุุมไมน่อ้ยกว่าก่�งหน่�งของจำานวนกรรมการบรหิารคัวามเสำ่�ยงทั�งหมดูจ่ง
จะคัรบเป็นองค์ัประชุุม และอาจเชุิญกรรมการหร่อผู่้บริหารของบริษััท หร่อผู่้ท่�เก่�ยวข้องกับวาระการประชุุมท่� 
นำาเสำนอ เข้ารว่มประชุุมเพ่�อให้ข้อมูลในสำว่นท่�เก่�ยวข้อง ยกเว้นกรรมการท่�ดูำารงติำาแหนง่กรรมการติรวจสำอบ

การประชุุมของคัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงจะมก่ารกำาหนดูติารางการประชุุมเปน็การล่วงหนา้ทกุป ีเพ่�อเป็นการ
นัดูหมายกับกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

การบนัท่กรายงานการประชุุมหลังจากท่�ผ่า่นการรับรองจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงและลงนาม
รับรองคัวามถูกต้ิองจากประธานคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงแล้ว จะจัดูเก็บทั�งในรูปแบบแฟ้้มเอกสำารท่�เป็น 
ต้ินฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกสำ์เพ่�อคัวามสำะดูวกสำำาหรับกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงและผู่้ท่�เก่�ยวข้องติรวจสำอบ 
อ้างอิงไดู้
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2.3) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน
องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการสรรหาแลัะพิิจารณาผิลัติอบแทน่

กำาหนดูให้คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนม่จำานวนไม่น้อยกว่า 3 คัน และมากกว่าก่�งหน่�งต้ิอง 
ไมเ่ปน็ผู่บ้รหิารของบรษัิัท โดูยพิจารณาคััดูเล่อกจากกรรมการและ/หรอ่ผู่บ้ริหารจำานวนหน่�งของบรษัิัท และ/หรอ่
ผู่้ทรงคัุณวุฒิ

ค์ณุสมบติัิของค์ณะกรรมการสรรหาแลัะพิิจารณาผิลัติอบแทน่

คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนต้ิองเป็นบุคัคัลท่�ม่คัวามรู้คัวามสำามารถดู้านการบริหารบุคัคัล  
ม่ทักษัะคัวามเชุ่�ยวชุาญและประสำบการณ์ในงานท่�เก่�ยวข้อง และเป็นบุคัคัลท่�ไม่ม่ลักษัณะต้ิองห้ามติาม 
พระราชุบญัญติัิบรษัิัทมหาชุนจำากัดู พระราชุบญัญติัิหลักทรพัยแ์ละติลาดูหลักทรพัย ์และกฎิหมายอ่�นใดูท่�เก่�ยวขอ้ง 
ทั�งน่� ประธานคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนต้ิองไมดู่ำารงติำาแหนง่ประธานกรรมการบริษััทและ
ต้ิองเป็นกรรมการอิสำระเท่านั�น

วาระการดำำารงติำาแหน่่งของกรรมการสรรหาแลัะพิิจารณาผิลัติอบแทน่

กรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทน มว่าระการดูำารงติำาแหนง่คัราวละ 3 ป ีโดูยกรรมการสำรรหาและพจิารณา
ผ่ลติอบแทนท่�พ้นติำาแหน่งติามวาระอาจไดู้รับการแต่ิงตัิ�งจากคัณะกรรมการบริษััทให้กลับเข้ามาดูำารงติำาแหน่ง 
อ่กวาระหน่�งก็ไดู้ และในกรณ่ท่�ติำาแหนง่กรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทนว่างลงเพราะเหติอุ่�น นอกจาก
ถ่งคัราวออกติามวาระ ให้คัณะกรรมการบริษััทแต่ิงตัิ�งบุคัคัลท่�ม่คัุณสำมบัติิคัรบถ้วนเป็นกรรมการสำรรหาและ 
พจิารณาผ่ลติอบแทน เพ่�อใหม้จ่ำานวนคัรบติามท่�คัณะกรรมการบรษัิัทไดู้กำาหนดูไว้ โดูยบุคัคัลท่�เขา้ดูำารงติำาแหนง่
แทนจะอยูใ่นติำาแหนง่ไดู้เพ่ยงเท่ากับอายุวาระท่�คังเหล่ออยูเ่ท่านั�น

ขอบเขติอำาน่าจหน้่าท่�แลัะค์วามรบัผิดิำชอบของค์ณะกรรมการสรรหาแลัะพิิจารณาผิลัติอบแทน่

คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนม่อำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบในการกำาหนดูนโยบาย  
หลักเกณฑ์์ และกระบวนการในการสำรรหา คััดูเล่อก และเสำนอชุ่�อบุคัคัลท่�มคุ่ัณสำมบติัิเหมาะสำมติามระเบ่ยบและ
กฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง เพ่�อดูำารงติำาแหน่งกรรมการบริษััท กรรมการในคัณะกรรมการชุุดูย่อยต่ิาง ๆ โดูยต้ิองม ่
หลักเกณฑ์์ท่�ชุดัูเจน โปร่งใสำ และสำอดูคัล้องกับกลยุทธ์ในการดูำาเนนิธุรกิจของบรษัิัท เพ่�อนำาเสำนอในท่�ประชุุมผู่ถ่้อหุน้ 
หรอ่ คัณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมติัิแต่ิงตัิ�งแล้วแต่ิกรณ่ติามข้อบงัคัับบริษััท รวมทั�งกำาหนดูนโยบาย หลักเกณฑ์์ 
และแนวทางในการกำาหนดูค่ัาติอบแทน วิธก่ารจ่ายค่ัาติอบแทน และ ผ่ลประโยชุนอ่์�นใดูใหแ้ก่คัณะกรรมการบรษัิัท 
และคัณะกรรมการชุุดูย่อย ท่�เหมาะสำมกับหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ม่ต่ิอบริษััท ให้ท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น หร่อ  
คัณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัติิแล้วแต่ิกรณ่ติามข้อบังคัับบริษััท

อ่กทั�งยังม่หน้าท่�ในการพิจารณาทบทวนโคัรงสำร้าง หลักเกณฑ์์ต่ิาง ๆ เก่�ยวกับการสำรรหาและค่ัาติอบแทน  
ใหเ้หมาะสำมกับหนา้ท่�คัวามรบัผ่ดิูชุอบ และผ่ลการดูำาเนินงานของบริษััท รวมทั�งพจิารณาและนำาเสำนอแผ่นสำบ่ทอดู
ติำาแหน่งผู่้บริหารสูำงสำุดูขององค์ักร (ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร) ต่ิอคัณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัติิ และ 
ประเมินผ่ลการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทน รวมทั�งให้ขอ้เสำนอแนะ ในการพฒันา
ปรบัปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นข้อมูลในการกำาหนดูแนวนโยบายในการพัฒนา
องค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

การประชุมค์ณะกรรมการสรรหาแลัะพิิจารณาผิลัติอบแทน่

คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนจะต้ิองม่การประชุุมกันอย่างน้อยปีละ 2 คัรั�ง โดูยอาจจัดูการ
ประชุุมเพิ�มเติิมติามท่�ประธานคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนเห็นสำมคัวร ทั�งน่�ในการประชุุม 
คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน ต้ิองม่กรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนเข้าประชุุม 
ไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของจำานวนกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนทั�งหมดู จ่งจะคัรบเป็นองค์ัประชุุม โดูย
อาจเชิุญกรรมการหรอ่ผู้่บริหารของบริษััท หรอ่ผู่ท่้�เก่�ยวข้องกับวาระการประชุุมท่�นำาเสำนอ เข้ารว่มประชุุมเพ่�อให้
ข้อมูลในสำว่นท่�เก่�ยวข้อง

การประชุุมของคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนจะม่การกำาหนดูติารางการประชุุมเป็น 
การล่วงหน้าทุกปี เพ่�อเป็นการนัดูหมายกับกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

การบันท่กรายงานการประชุุมหลังจากท่�ผ่า่นการรับรองจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน
และลงนามรับรองคัวามถูกต้ิองจากประธานคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนแล้ว จะจัดูเก็บทั�งใน
รูปแบบแฟ้ม้เอกสำารท่�เป็นต้ินฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกส์ำเพ่�อคัวามสำะดูวกสำำาหรับกรรมการสำรรหาและพิจารณา
ผ่ลติอบแทนและผู่้ท่�เก่�ยวข้องติรวจสำอบอ้างอิงไดู้

2.4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการกำากับดำูแลักิจการท่�ดำ่

กำาหนดูให้คัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่มจ่ำานวนไม่นอ้ยกว่า 3 คัน และก่�งหน่�งต้ิองไมเ่ปน็ผู่บ้ริหารของบริษััท 
โดูยพิจารณาคััดูเล่อกจากกรรมการ และ/หร่อ ผู่้บริหารจำานวนหน่�งของบริษััท และ/หร่อผู่้ทรงคัุณวุฒิ

ค์ณุสมบติัิของค์ณะกรรมการกำากับดำูแลักิจการท่�ดำ่

คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ ต้ิองเป็นผู่้ม่คัวามรู้ในดู้านการกำากับดููแลกิจการ และใชุ้คัวามรู้คัวามสำามารถ 
รวมทั�งประสำบการณใ์นการปฏิิบติัิงานในฐานะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ใหป้ระสำบผ่ลสำำาเรจ็ติามวัติถปุระสำงค์ั
ของบริษััท และต้ิองเป็นบุคัคัลท่�ไม่ม่ลักษัณะต้ิองห้ามติามพระราชุบัญญัติิบริษััทมหาชุนจำากัดู พระราชุบัญญัติิ
หลักทรพัยแ์ละติลาดูหลักทรพัย ์และกฎิหมายอ่�นใดูท่�เก่�ยวขอ้ง ทั�งน่� ประธานคัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่
ต้ิองไมดู่ำารงติำาแหนง่ประธานกรรมการบริษััท

วาระการดำำารงติำาแหน่่งของกรรมการกำากับดำูแลักิจการท่�ดำ่

กรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ ม่วาระการดูำารงติำาแหน่งคัราวละ 3 ปี โดูยกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่  
ท่�พ้นติำาแหน่งติามวาระอาจไดู้รับการแต่ิงตัิ�งจากคัณะกรรมการบริษััทให้กลับเข้ามาดูำารงติำาแหน่งอ่กวาระหน่�ง
ก็ไดู้ และในกรณ่ท่�ติำาแหน่งกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ว่างลงเพราะเหติุอ่�น นอกจากถ่งคัราวออกติามวาระ  
ให้คัณะกรรมการบริษััทแต่ิงตัิ�งบุคัคัลท่�ม่คัุณสำมบัติิคัรบถ้วนเป็นกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ เพ่�อให้ม่จำานวน
คัรบติามท่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้กำาหนดูไว้ โดูยบุคัคัลท่�เข้าดูำารงติำาแหน่งแทนจะอยู่ในติำาแหน่งไดู้เพ่ยงเท่ากับ
อายุวาระท่�คังเหล่ออยูเ่ท่านั�น
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ขอบเขติอำาน่าจหน้่าท่�แลัะค์วามรบัผิดิำชอบของค์ณะกรรมการกำากับดำูแลักิจการท่�ดำ่

คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ม่อำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบในการกำาหนดูนโยบายและแนวปฏิิบัติิ 
ดู้านการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ รวมถ่งการดูำาเนินงานอ่�นใดูท่�เก่�ยวเน่�องต่ิอการกำากับดููแลกิจการ เชุน่ การบรหิาร
คัวามยั�งยน่ คัวามรบัผ่ดิูชุอบต่ิอสัำงคัม มาติรการและแนวปฏิิบติัิต่ิอต้ิานการทุจรติิคัอรร์ปัชุนั เสำนอต่ิอคัณะกรรมการ
บริษััท รวมทั�งกำากับดููแลและติิดูติาม เพ่�อให้มั�นใจว่า บริษััท กลุ่มบริษััท คัณะกรรมการชุุดูต่ิาง ๆ รวมถ่ง ผู่้บริหาร 
พนักงานและผู้่ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย ม่การดูำาเนินการสำอดูคัล้องกับนโยบายและแนวปฏิิบัติิท่�กำาหนดูไว้ และเป็นไปติาม
กฎิหมายหร่อข้อกำาหนดูต่ิาง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ มาติรการและแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิานการ
ทุจริติคัอร์รัปชุัน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดูยให้การปฏิิบัติิพัฒนาข่�นเป็นลำาดัูบอย่างต่ิอเน่�องและ
เหมาะสำม อ่กทั�งทบทวนแนวปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััท โดูยเปร่ยบเท่ยบกับแนวปฏิิบัติิ
ของสำากลปฏิิบัติิ และเสำนอแนะเพ่�อแก้ไขปรับปรุงติามคัวามเหมาะสำมต่ิอคัณะกรรมการบริษััท

คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ยังม่หน้าท่�ในการเสำนอแนะต่ิอคัณะกรรมการบริษััท คัณะกรรมการชุุดูย่อย 
และฝ่่ายจัดูการ ในเร่�องเก่�ยวกับกฎิเกณฑ์์ การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั�ง
ขอ้พง่ปฏิิบติัิท่�ดู่ในการดูำาเนนิธุรกิจ พรอ้มทั�งสำนบัสำนนุและสำง่เสำริมใหบ้รษัิัทเผ่ยแพรห่ลักการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ 
รวมทั�งข้อมูลขา่วสำารในเร่�องท่�เก่�ยวข้องอยา่งต่ิอเน่�อง ให้เป็นท่�รับทราบและเข้าใจไปยังคัณะกรรมการชุุดูต่ิาง ๆ 
ผู่้บริหารและพนักงานทุกระดัูบ รวมทั�งสำนับสำนุนและส่ำงเสำริมให้บริษััทเข้ารับการประเมินหร่อจัดูอันดัูบดู้านการ
กำากับดููแลกิจการท่�ดู่ เพ่�อเป็นการพัฒนาและยกระดัูบมาติรฐานการกำากับดููแลกิจการของบริษััทอย่างต่ิอเน่�อง  
อ่กทั�งยังประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ รวมทั�งให้ข้อเสำนอแนะในการพัฒนา
ปรบัปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบรษัิัทเพ่�อทราบและใชุเ้ปน็ข้อมูลในการกำาหนดูแนวนโยบายในการพฒันา
องค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

การประชุมค์ณะกรรมการกำากับดำูแลักิจการท่�ดำ่

คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จะต้ิองม่การประชุุมกันอยา่งน้อยปีละ 4 คัรั�ง โดูยอาจจัดูการประชุุมเพิ�มเติิม
ติามท่�ประธานคัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่เหน็สำมคัวร ทั�งน่�ในการประชุุมคัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ 
ต้ิองมก่รรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่เขา้ประชุุมไมน่อ้ยกว่าก่�งหน่�งของจำานวนกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ทั�งหมดู
จ่งจะคัรบเป็นองค์ัประชุุม โดูยอาจเชิุญกรรมการหร่อผู่้บริหารของบริษััท หร่อผู่้ท่�เก่�ยวข้องกับวาระการประชุุม 
ท่�นำาเสำนอ เข้ารว่มประชุุมเพ่�อให้ข้อมูลในสำว่นท่�เก่�ยวข้อง

การประชุุมของคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่จะม่การกำาหนดูติารางการประชุุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี  
เพ่�อเป็นการนัดูหมายกับกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

การบันท่กรายงานการประชุุมหลังจากท่�ผ่่านการรับรองจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่และ 
ลงนามรับรองคัวามถูกต้ิองจากประธานคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่แล้ว จะจัดูเก็บทั�งในรูปแบบ 
แฟ้้มเอกสำารท่�เป็นต้ินฉบับและฉบับอิเล็กทรอนิกสำ์เพ่�อคัวามสำะดูวกสำำาหรับกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่และ 
ผู่้ท่�เก่�ยวข้องติรวจสำอบอ้างอิงไดู้

2.5) คณะกรรมการบริหาร
องค์์ประกอบของค์ณะกรรมการบรหิาร

กำาหนดูให้คัณะกรรมการบริหารมจ่ำานวนไมน่อ้ยกว่า 5 คัน โดูยพิจารณาคััดูเล่อกจากกรรมการ และ/หรอ่ผู่บ้ริหาร
จำานวนหน่�งของบริษััท และ/หร่อผู่้ทรงคัุณวุฒิ ทั�งน่�ต้ิองไมเ่ป็นกรรมการติรวจสำอบ

ค์ณุสมบติัิของค์ณะกรรมการบรหิาร

คัณะกรรมการบริหารต้ิองเป็นบุคัคัลท่�ม่คัวามรู้คัวามสำามารถและประสำบการณ์ท่�จะเป็นประโยชุน์ต่ิอการดูำาเนิน
ธุรกิจของบริษััท มค่ัวามซ่ึ่�อสำตัิย ์สำจุริติ และมจ่ริยธรรมในการดูำาเนนิธุรกิจ โดูยต้ิองไมเ่ปน็ กรรมการ ผู่บ้รหิาร หรอ่
ผู่้ประกอบการ ในกิจการท่�ประกอบธุรกิจในลักษัณะเดู่ยวกันกับบริษััท เว้นแต่ิกิจการนั�นมส่ำถานะเป็น บริษััทยอ่ย 
บรษัิัทรว่มทนุ หร่อ กิจการรว่มค้ัาของบรษัิัท และต้ิองเปน็บุคัคัลท่�ไมม่ลั่กษัณะต้ิองหา้มติามพระราชุบัญญติัิบรษัิัท
มหาชุนจำากัดู พระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ และกฎิหมายอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้อง ทั�งน่� ประธาน
กรรมการบริษััทต้ิองไมดู่ำารงติำาแหนง่ประธานกรรมการบริหาร

วาระการดำำารงติำาแหน่่งของกรรมการบรหิาร

กรรมการบรหิาร มว่าระการดูำารงติำาแหนง่คัราวละ 3 ป ีโดูยกรรมการบรหิารท่�พน้ติำาแหนง่ติามวาระอาจไดู้รบัการ
แต่ิงตัิ�งจากคัณะกรรมการบริษััทให้กลับเข้ามาดูำารงติำาแหน่งอ่กวาระหน่�งก็ไดู้ และในกรณ่ท่�ติำาแหน่งกรรมการ
บริหารว่างลงเพราะเหติุอ่�น นอกจากถ่งคัราวออกติามวาระ ให้คัณะกรรมการบริษััทแต่ิงตัิ�งบุคัคัลท่�ม่คุัณสำมบัติิ
คัรบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพ่�อให้ม่จำานวนคัรบติามท่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้กำาหนดูไว้ โดูยบุคัคัลท่�เข้าดูำารง
ติำาแหนง่แทนจะอยูใ่นติำาแหนง่ไดู้เพ่ยงเท่ากับอายุวาระท่�คังเหล่ออยูเ่ท่านั�น

ขอบเขติอำาน่าจหน้่าท่�แลัะค์วามรบัผิดิำชอบของค์ณะกรรมการบรหิาร

คัณะกรรมการบริหารม่อำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบในการกำาหนดูระเบ่ยบนโยบาย แนวปฏิิบัติิ กรอบการ
ดูำาเนินงาน เป้าหมาย แผ่นธุรกิจ โคัรงสำร้างการบริหารงาน ระเบ่ยบขอ้บงัคัับ อำานาจหนา้ท่� อำานาจอนมุติัิ และ 
งบประมาณ รวมทั�งกำากับดููแล ติรวจสำอบ ติิดูติาม และทบทวน การดูำาเนินงานของบริษััท ให้เป็นไปติามวิสำัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคัณะกรรมการบริษััท รวมทั�งให้สำอดูคัล้องกับพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และ
ติลาดูหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดูของติลาดูหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หร่อกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับการดูำาเนินธุรกิจ
ของบริษััท ข้อบังคัับของบริษััท รวมทั�งมาติรการและแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิานการทุจริติคัอร์รัปชุัน อ่กทั�งดููแลให้บริษััท 
ม่ระบบการคัวบคัุมภายในท่�เหมาะสำมรัดูกุม และกำาหนดูระเบ่ยบนโยบายและแนวปฏิิบัติิในการดูำาเนินงานดู้าน
การดููแลสำังคัม ชุุมชุน และสำิ�งแวดูล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

คัณะกรรมการบรหิารยงัมห่นา้ท่�ในการประเมนิผ่ลการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการบรหิาร รวมทั�งใหข้อ้เสำนอแนะ
ในการพฒันาปรบัปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบรษัิัทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นขอ้มลูในการกำาหนดูแนวนโยบาย
ในการพัฒนาองค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป
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การประชุมค์ณะกรรมการบรหิาร

คัณะกรรมการบริหารจะต้ิองม่การประชุุมกันอย่างน้อยเดู่อนละหน่�งคัรั�ง โดูยอาจจัดูการประชุุมเพิ�มเติิมติามท่�
ประธานกรรมการบริหารเห็นสำมคัวร ทั�งน่� ในการประชุุมคัณะกรรมการบริหาร ต้ิองมก่รรมการบริหารเข้าประชุุม
ไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของจำานวนกรรมการบริหารทั�งหมดูจ่งจะคัรบเป็นองค์ัประชุุม โดูยอาจเชิุญกรรมการหร่อ 
ผู่บ้รหิารของบรษัิัท หรอ่ผู่ท่้�เก่�ยวขอ้งกับวาระการประชุุมท่�นำาเสำนอ เขา้รว่มประชุุมเพ่�อใหข้อ้มลูในสำว่นท่�เก่�ยวขอ้ง

การประชุุมของคัณะกรรมการบริหารจะม่การกำาหนดูติารางการประชุุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพ่�อเป็นการ 
นัดูหมายกับกรรมการบริหารทุกท่านเป็นการล่วงหน้า

การบันท่กรายงานการประชุุมหลังจากท่�ผ่่านการรับรองจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริหารและลงนามรับรอง
คัวามถูกต้ิองจากประธานกรรมการบริหารแล้ว จะจัดูเก็บทั�งในรูปแบบแฟ้้มเอกสำารท่�เป็นต้ินฉบับและฉบับ
อิเล็กทรอนิกสำ์เพ่�อคัวามสำะดูวกสำำาหรับกรรมการบริหารและผู่้ท่�เก่�ยวข้องติรวจสำอบอ้างอิงไดู้

ในปี 2564 บริษััทไดู้จัดูให้มก่ารประชุุมผู่ถ่้อหุน้ ประชุุมคัณะกรรมการบริษััท และคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยแต่ิละคัณะ 
โดูยม่การกำาหนดูวาระการประชุุมท่�ชุัดูเจน ม่เอกสำารประกอบการประชุุมท่�คัรบถ้วน เพ่ยงพอ และจัดูสำ่งให้กับ
คัณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่�อให้คัณะกรรมการไดู้ม่เวลาศ่กษัาข้อมูลอย่างเพ่ยงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุุม โดูยสำรุปจำานวนคัรั�งในการประชุุมสำำาหรับปี 2564 ไดู้ดัูงน่�

ประเภทการประชุม จำาน่วน่ค์รัง้ใน่การประชุม (ค์รัง้)

1)  การประชุุมสำามัญผู่้ถ่อหุ้น ประจำาป่ 2564 1

2)  การประชุุมวิสำามัญผู่้ถ่อหุ้น -

3)  การประชุุมคัณะกรรมการบริษััท 10

4)  การประชุุมระหว่างกรรมการอิสำระรว่มกับผู่้สำอบบัญชุ่  
เพ่่ออภิปรายปัญหาต่ิาง ๆ เก่่ยวกับการบริหารจัดูการในองค์ักร

1

5)  การประชุุมระหว่างกรรมการท่่ไมเ่ป็นผู่้บริหาร เพ่่อหาร่อ 
แลกเปล่่ยนคัวามคิัดูเห็นในประเด็ูนท่่เก่่ยวข้องกับหน้าท่่ 

คัวามรับผ่ิดูชุอบและการกำากับดููแลกิจการท่่ดู่

1

6)  การประชุุมคัณะกรรมการติรวจสำอบ 5

7)  การประชุุมคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่่ยง 4

8)  การประชุุมคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน 2

9)  การประชุุมคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่่ดู่ 4

10) การประชุุมคัณะกรรมการบริหาร 32

3) การจำากัดจำานวนบริษััทจดทะเบีย่นที่กรรมการบริษััท 
เข้้าดำารงตำาแหน่ง

เพ่�อให้การปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริษััทเป็นไปอย่างม่ประสิำทธิภาพ จ่งกำาหนดูนโยบายจำากัดูจำานวน
บริษััทจดูทะเบ่ยนท่�กรรมการบริษััทแต่ิละท่านดูำารงติำาแหนง่กรรมการบริษััทไดู้ไมเ่กินจำานวน 5 แหง่

4) การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ัาติอบแทนของกรรมการ ประกอบดู้วย 2 สำว่น ค่ัอ ค่ัาเบ่�ยประชุุม และค่ัาติอบแทนรายไติรมาสำ โดูยคัณะกรรมการ
บรษัิัทกำาหนดูใหค้ัณะกรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทนเปน็ผู่พิ้จารณาทบทวนโคัรงสำร้าง ระบบการจ่าย
ค่ัาติอบแทนและอัติราค่ัาติอบแทนท่�เหมาะสำมทั�งในระยะสำั�นและระยะยาว ซึ่่�งจะต้ิองอยูใ่นเกณฑ์์เฉล่�ยเม่�อเท่ยบ
กับอุติสำาหกรรมเดู่ยวกัน และ/หรอ่จากผ่ลการสำำารวจค่ัาติอบแทน และสำามารถแขง่ขนัไดู้ในติลาดู โดูยจะคัำานง่ถ่ง
คัวามเพ่ยงพอต่ิอหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบซึ่่�งกรรมการต้ิองรับผ่ิดูชุอบ ทั�งน่�อัติราค่ัาติอบแทนทุกรูปแบบของ
คัณะกรรมการทุกคัณะจะต้ิองไดู้รับการพิจารณาอนุมัติิจากท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น

สำ่วนผู่้บริหารทุกระดัูบรวมถ่งผู่้บริหารสูำงสุำดูจะไดู้รับผ่ลติอบแทนท่�เป็นเงินเดู่อนและโบนัสำประจำาปี รวมทั�ง 
ค่ัาติอบแทนใดู ๆ ทั�งในระยะสำั�นหร่อระยะยาว ติามนโยบายการกำาหนดูค่ัาติอบแทนของบริษััท โดูยพิจารณาจาก
ผ่ลการดูำาเนินงานของบริษััท และผ่ลการปฏิิบัติิงานของผู่้บริหารแต่ิละท่าน
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5) การประเมนิผลการปฏิบิตังิานข้องคณะกรรมการบรษิัทั คณะกรรมการ
ชุดุย่อ่ย่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เลข้านุการบริษัทั และเลข้านุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คัณะกรรมการทกุชุุดูมก่ารประเมนิผ่ลการปฏิิบติัิงานตินเองเพ่�อพจิารณาผ่ลงานและใชุ้เปน็แนวทางในการพฒันา 
ปรับปรุงแก้ไข เพ่�อให้การปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการคัรอบคัลุมคัรบทุกดู้าน และสำอดูคัล้องกับลักษัณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษััท

คัณะกรรมการบรษัิัทจะเปน็ผู่ป้ระเมินผ่ลการปฏิิบติัิงานประจำาของประธานเจ้าหนา้ท่�บริหาร ซึ่่�งเป็นการประเมิน
โดูยเปร่ยบเท่ยบกับคัวามสำำาเร็จของเป้าหมายในระดัูบบริษััท และคัวามสำามารถในระดัูบบุคัคัล โดูยปัจจัยใน 
การพิจารณาประกอบดู้วยตัิววัดูเชุิงคุัณภาพ ไดู้แก่คัวามเป็นผู่้นำา การกำาหนดูกลยุทธ์ การปฏิิบัติิติามกลยุทธ์  
การวางแผ่น และผ่ลปฏิิบัติิงาน คัวามสำัมพันธ์กับคัณะกรรมการ คัวามสำัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงาน และ
คัวามสำัมพันธ์กับบุคัลากร การสำ่บทอดูติำาแหนง่ คัวามรู้ดู้านผ่ลิติภัณฑ์์และบริการ รวมถ่งคัุณลักษัณะสำว่นตัิว

อ่กทั�ง จัดูให้ม่การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของเลขานุการบริษััทโดูยคัณะกรรมการบริษััท และเลขานุการ 
คัณะกรรมการติรวจสำอบโดูยคัณะกรรมการติรวจสำอบ เพ่�อพิจารณาผ่ลงานและใชุ้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่�อให้การปฏิิบัติิงานเป็นไปอยา่งม่ประสำิทธิภาพเพิ�มมากข่�น

โดูยกระบวนการและหลักเกณฑ์์ในการประเมินจะผ่า่นการพิจารณาจากคัณะกรรมการแต่ิละชุุดูเป็นประจำาทุกปี

5.2) การประเมินผลการปฏิิบัติงานข้องคณะกรรมการชุุดย่่อย่
บรษัิัทม่นโยบายกำาหนดูใหค้ัณะกรรมการชุุดูยอ่ยประเมนิผ่ลการปฏิิบติัิงานดู้วยตินเองโดูยจัดูใหม้ก่ารประเมนิเปน็
แบบรายคัณะ โดูยมวั่ติถปุระสำงค์ัเพ่�อใชุป้ระเมนิการทำางานของคัณะกรรมการชุุดูยอ่ย ในภาพรวมขององค์ัคัณะ

5.3) การประเมินผลการปฏิิบัติงานข้องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษััทม่นโยบายกำาหนดูให้คัณะกรรมการบริษััทประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร

5.4) การประเมินผลการปฏิิบัติงานข้องเลข้านุการบริษััทและเลข้านุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษััทม่นโยบายกำาหนดูให้คัณะกรรมการบริษััทประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของเลขานุการบริษััท และให้ 
คัณะกรรมการติรวจสำอบประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของเลขานุการคัณะกรรมการติรวจสำอบ

6) การพิัฒนากรรมการและผู้บริหารข้องบริษััท

บริษััทม่นโยบายสำ่งเสำริมให้กรรมการทุกชุุดู และผู่้บริหาร ไดู้เข้ารับการอบรมเพ่�อเพิ�มพูนคัวามรู้ภายใต้ิแผ่นงาน 
การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่อย่างต่ิอเน่�อง ซึ่่�งการอบรมอาจกระทำาเป็นการภายในบริษััท หร่อเป็นการอบรมจาก 
สำถาบันภายนอก

7) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บรษัิัทติระหนักถ่งคัวามสำำาคััญต่ิอการปฏิิบติัิหน้าท่�ของกรรมการท่านใหม ่โดูยกำาหนดูให้กรรมการเข้าใหมท่กุท่าน
จะต้ิองเข้ารว่ม “การปฐมนิเทศสำำาหรับกรรมการเข้าใหม”่ ติามท่�บริษััทกำาหนดู

8) การราย่งานข้องคณะกรรมการบริษััท

8.1 รับผ่ิดูชุอบในรายงานการเงินรวมของบริษััท และบริษััทย่อย และสำารสำนเทศทางการเงิน รายงานทาง 
การเงินดัูงกล่าวท่�ไดู้จัดูทำาข่�นติามมาติรฐานการบัญชุ่ท่�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดูยเล่อกใชุ้นโยบาย
บัญชุ่ท่�เหมาะสำมและถ่อปฏิิบัติิสำมำาเสำมอ ซ่ึ่�งคัณะกรรมการติรวจสำอบและผู่้สำอบบัญชุ่จะร่วมกันพิจารณา
ทบทวนคัวามเหมาะสำมของนโยบายบัญชุ่ท่�ถ่อปฏิิบัติิอยู่เป็นประจำาในการจัดูทำารายงานทางการเงิน  
คัณะกรรมการบรษัิัทไดู้เนน้ยำาใหผู้่จั้ดูทำามก่ารใชุดู้ลุยพนิจิอยา่งระมดัูระวังในการจัดูทำา รวมทั�งมก่ารเปดิูเผ่ย
ข้อมูลสำำาคััญอยา่งเพ่ยงพอในหมายเหติุประกอบงบการเงิน

ทั�งน่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้มอบหมายให้คัณะกรรมการติรวจสำอบเป็นผู่้รับผ่ิดูชุอบเก่�ยวกับคุัณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบคัวบคัุมภายใน

8.2 รับผิ่ดูชุอบให้ม่การรายงานสำารสำนเทศท่�สำำาคััญของบริษััท โดูยเป็นสำารสำนเทศท่�ม่ผ่ลต่ิอราคัาหลักทรัพย์ 
หร่อสำำาคััญต่ิอการตัิดูสำินใจในการลงทุน หร่อม่ผ่ลกระทบต่ิอสำิทธิประโยชุน์ของผู่้ถ่อหุ้น

8.3 รับผ่ิดูชุอบให้ม่การเปิดูเผ่ยกฎิบัติรของคัณะกรรมการทุกชุุดูและนโยบายท่�สำำาคััญของบริษััท

5.1) การประเมินผลการปฏิิบัติงานข้องคณะกรรมการบริษััท
บริษััทม่นโยบายกำาหนดูให้คัณะกรรมการบริษััทประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานดู้วยตินเองโดูยจัดูให้ม่การประเมิน 
ทั�งแบบรายคัณะและรายบุคัคัล ดัูงน่�

- การประเมินตินเองของคัณะกรรมการบริษััทรายคัณะ
  เพ่�อใชุ้ประเมินการทำางานของคัณะกรรมการบริษััทในภาพรวมขององค์ัคัณะ
- การประเมินตินเองของคัณะกรรมการบริษััทรายบุคัคัล
  เพ่�อใชุ้ประเมินการทำาหน้าท่�อยา่งเหมาะสำมของการเป็นกรรมการบริษััทรายบุคัคัล
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8.4 รบัผ่ดิูชุอบใหเ้ปดิูเผ่ยรายการดัูงต่ิอไปน่�ไว้ในแบบแสำดูงรายการขอ้มลูประจำาปี / รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 
One Report)

(1) กระบวนการและหลักเกณฑ์์ในการประเมนิผ่ลการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการบรษัิัททั�งคัณะและ
เป็นรายบุคัคัล รวมทั�งกระบวนการและหลักเกณฑ์์ในการประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานแบบรายคัณะ
ของคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยทุกชุุดู

(2) จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุม และจำานวนคัรั�งของการเข้าร่วมประชุุมของกรรมการแต่ิละท่าน  
โดูยเปิดูเผ่ยไว้ทั�งของคัณะกรรมการบริษััทและของคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยทุกชุุดู

(3) ค่ัาติอบแทนของกรรมการบริษััทและกรรมการชุุดูยอ่ยแต่ิละท่าน
(4) ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝ่ึกอบรมของกรรมการบริษััทและกรรมการชุุดูย่อยเป็นรายบุคัคัล 

ในรอบปีท่�ผ่า่นมา
(5) รายงานการซ่ึ่�อ-ขายหุน้/ถ่อคัรองหลักทรพัยใ์นบรษัิัท พร้อมการเปล่�ยนแปลงการถ่อคัรองในรอบปี 

ของกรรมการบริษััทและผู้่บริหารติามคัำานิยามของสำำานักงานคัณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ติลาดูหลักทรัพย์เป็นรายบุคัคัล

8.5 รบัผิ่ดูชุอบใหม้ก่ารรายงานรายการอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการบรษัิัทเห็นว่าผู่ถ่้อหุน้และผู่ล้งทุนทั�วไปคัวรทราบ
ภายใต้ิขอบเขติอำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากผู่้ถ่อหุ้น

9) การกำากับดูแลการดำาเนินงานข้องบริษััทย่่อย่และบริษััทร่วม

บรษัิัทไดู้กำาหนดูระเบย่บปฏิิบติัิในกรณท่่�มก่ารเสำนอชุ่�อและใชุสิ้ำทธอิอกเสำย่งเล่อกตัิ�งบุคัคัลเปน็กรรมการในบรษัิัทยอ่ย
และบริษััทรว่ม ต้ิองไดู้รบัอนุมติัิจากคัณะกรรมการบริษััทดู้วย โดูยบุคัคัลท่�ไดู้รบัแต่ิงตัิ�งให้เป็นกรรมการในบริษััทยอ่ย
หร่อบริษััทรว่ม ม่หน้าท่�ดูำาเนินการเพ่�อประโยชุน์ท่�ดู่ท่�สำุดูของบริษััทยอ่ยหร่อบริษััทรว่ม และบริษััท ไดู้กำาหนดูให้
บุคัคัลท่�ไดู้รับแต่ิงตัิ�งนั�น ต้ิองไดู้รับอนุมัติิจากคัณะกรรมการบริษััทก่อนท่�จะไปลงมติิหร่อใชุ้สำิทธิออกเสำ่ยงในเร่�อง
สำำาคััญในระดัูบเดู่ยวกับท่�ต้ิองไดู้รับอนุมัติิจากคัณะกรรมการบริษััท หากเป็นการดูำาเนินการโดูยบริษััทเอง ทั�งน่�  
การสำง่กรรมการบรษัิัทเพ่�อเปน็ตัิวแทนในบรษัิัทยอ่ยหรอ่บรษัิัทรว่มดัูงกล่าวเปน็ไปติามสำดัูสำว่นการถ่อหุน้ของบรษัิัท

นอกจากน่� ในกรณเ่ปน็บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทกำาหนดูระเบย่บใหบุ้คัคัลท่�ไดู้รบัแต่ิงตัิ�งจากบริษััทนั�น ต้ิองดูแูลให้บรษัิัทยอ่ย
ม่ข้อบังคัับในเร่�องการทำารายการเก่�ยวโยง การไดู้มาหร่อจำาหนา่ยไปซึ่่�งสำินทรัพย์ หร่อการทำารายการสำำาคััญอ่�นใดู
ของบริษััทดัูงกล่าว ให้คัรบถ้วนถูกต้ิอง และใชุ้หลักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวข้องกับการเปิดูเผ่ยข้อมูลและการทำารายการ 
ขา้งต้ินในลักษัณะเดู่ยวกับหลักเกณฑ์์ของบรษัิัท รวมถ่งต้ิองกำากับดูแูลให้มก่ารจัดูเก็บขอ้มลู และการบันท่กบัญชุ่
ของบริษััทยอ่ยให้บริษััทสำามารถติรวจสำอบ และรวบรวมมาจัดูทำางบการเงินรวมไดู้ทันกำาหนดูดู้วย

10) นโย่บาย่การควบคุมและบริหารความเสี่ย่ง

คัณะกรรมการบริษััทติระหนักถ่งคัวามสำำาคััญของการบริหารคัวามเส่ำ�ยง และม่หน้าท่�รับผ่ิดูชุอบโดูยติรงในการ
บรหิารคัวามเสำ่�ยงขององค์ักร โดูยมวั่ติถุประสำงค์ัเพ่�อสำนับสำนนุการปฏิิบติัิงานของฝ่า่ยจัดูการของบรษัิัท ใหดู้ำาเนนิ
ไปอย่างม่ประสิำทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ซ่ึ่�งองค์ักรอาจต้ิองเผ่ชิุญกับเหตุิการณ์ท่�ไม่แน่นอนทางธุรกิจท่�อาจ 
สำง่ผ่ลกระทบต่ิอการบรรลุวัติถุประสำงค์ัหร่อเป้าหมายของบริษััท

คัณะกรรมการบรษัิัทไดู้กำาหนดูนโยบายและกรอบการบรหิารคัวามเสำ่�ยงท่�เก่�ยวข้องในทกุดู้านและคัรอบคัลมุปจัจัย
คัวามเสำ่�ยงของธุรกิจโดูยกำาหนดูแนวทางในการปฏิิบติัิภายในบรษัิัท ซึ่่�งพจิารณาจากโอกาสำท่�จะเกิดูข่�นและระดัูบ
คัวามรุนแรงของผ่ลกระทบโดูยม่การกำาหนดูมาติรการในการป้องกันแก้ไข การลดูคัวามเสำ่�ยง ระบบการรายงาน
และกระบวนการติิดูติามและประเมนิผ่ลอยา่งสำมำาเสำมอโดูยรวมถ่งการใหค้ัวามสำำาคััญกับสำญัญาณเต่ิอนภัยล่วงหนา้

บริษััท ไดู้อธิบายและเปิดูเผ่ยข้อมูลเก่�ยวกับปัจจัยคัวามเส่ำ�ยงท่�สำำาคััญไว้ในแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาปี/ 
รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่่�งคัรอบคัลุมคัวามเสำ่�ยงในทุก ๆ ดู้าน

นอกจากน่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้มอบหมายให้คัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงรับผ่ิดูชุอบกำาหนดูนโยบายและ
กรอบการดูำาเนินงานบริหารคัวามเสำ่�ยงของบริษััท (Risk Management Framework) รวมถ่งกำาหนดูบทบาทและ
คัวามรบัผ่ดิูชุอบของฝ่า่ยจัดูการ โดูยกำากับดูแูลและสำนบัสำนนุใหก้ารบรหิารคัวามเสำ่�ยงประสำบคัวามสำำาเร็จในระดัูบ
องค์ักรติลอดูจนระดัูบโคัรงการ เพิ�มคัวามสำำาคััญในการพิจารณาท่�มุ่งเน้นการคัำาน่งถ่งคัวามเส่ำ�ยงและประเมินใน
แต่ิละปจัจัยเพ่�อประกอบการตัิดูสำนิใจในการใชุท้รพัยากรและกระบวนการต่ิาง ๆ  อยา่งเหมาะสำม เพ่�อใหส้ำอดูคัล้อง
กับทิศทางขององค์ักรและสำง่เสำริมข่ดูคัวามสำามารถในการบริหารคัวามเสำ่�ยงติลอดูทั�วทั�งองค์ักร

นอกจากน่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้มอบหมายให้คัณะกรรมการติรวจสำอบรับผ่ิดูชุอบการสำอบทานระบบคัวบคัุม
ภายในและการติรวจสำอบภายในเพ่�อให้มั�นใจว่าการปฏิิบติัิงานเป็นไปอย่างมป่ระสิำทธิภาพ และคัรอบคัลุมทุกดู้าน 
ทั�งดู้านบญัชุแ่ละการเงิน การดูแูลทรัพยส์ำนิ การปฏิิบติัิงาน การดูำาเนนิงานใหเ้ปน็ไปติามกฎิหมาย ขอ้บงัคัับ ระเบย่บ
ท่�เก่�ยวข้อง ซึ่่�งฝ่า่ยติรวจสำอบภายในทำาหนา้ท่�ประเมนิคัวามเสำ่�ยงและประเมนิกิจกรรมคัวบคัมุในระดัูบปฏิิบติัิการ
ภายในองค์ักร รวมถ่งการสำอบทานรายงานทางการเงินและข้อมูลการบริหารคัวามเสำ่�ยงโดูยรายงานต่ิอ 
คัณะกรรมการติรวจสำอบทุกไติรมาสำ
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติท่�เก่�ยวกับผู้ถื่อหุ้นและผู้มู่ส่วนไดู้เส่ย

- จัดูสำ่งหนังสำ่อเชิุญประชุุมพร้อมเอกสำารประกอบการประชุุมให้แก่ผู่้ถ่อหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน 
(หร่อระยะเวลาอ่�นใดูติามท่�กฎิหมายกำาหนดู) พรอ้มทั�งลงประกาศหนงัสำอ่พมิพต่์ิอเน่�องกันไมน่อ้ยกว่า 3 วัน 
เพ่�อแจ้งวันนดัูประชุุมผู่ถ่้อหุน้โดูยปฏิิบติัิให้เป็นไปติามกฎิหมาย รวมทั�งเผ่ยแพรห่นังสำอ่เชิุญประชุุมพรอ้ม
เอกสำารประกอบการประชุุมทั�งฉบับภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษับนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท อย่างน้อย 30 วัน
ก่อนวันนัดูประชุุมผู่้ถ่อหุ้น

- ระบุข้อมูลสำำาคััญในหนังสำ่อเชิุญประชุุมไว้อย่างคัรบถ้วน ไดู้แก่ วัน เวลา สำถานท่�จัดูประชุุม รายละเอ่ยดู
ระเบ่ยบวาระการประชุุม เอกสำารประกอบระเบ่ยบวาระการประชุุมพร้อมคัวามเห็นของคัณะกรรมการ
บริษััท หลักเกณฑ์์ในการนับคัะแนนในแต่ิละวาระเพ่�อให้เป็นไปติามกฎิหมาย หนังสำ่อมอบฉันทะติามแบบ
ท่�กฎิหมายกำาหนดู รายชุ่�อกรรมการอิสำระเพ่�อให้ผู่้ถ่อหุ้นสำามารถเล่อกท่�จะมอบฉันทะให้เข้าประชุุมแทน
ไดู้ คัำาชุ่�แจงวิธก่ารมอบฉนัทะ การลงทะเบย่น การแสำดูงเอกสำารเขา้รว่มประชุุม และการออกเสำย่งลงคัะแนน
ในการประชุุมผู่้ถ่อหุ้น และแผ่นท่�ของสำถานท่�จัดูประชุุม รวมทั�งข้อบังคัับของบริษััท เก่�ยวกับการประชุุม 
ผู่้ถ่อหุ้นและออกเสำ่ยงลงคัะแนน

1. สิทธิข้องผู้ถืือหุ้น
หลัักการ: ผู่้ถ่อหุ้นม่สำิทธิในคัวามเป็นเจ้าของโดูยการคัวบคัุมบริษััท ผ่่านการแต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการบริษััทให้ 
ทำาหน้าท่�แทนติน และม่สำิทธิในการตัิดูสำินใจเก่�ยวกับการเปล่�ยนแปลงท่�สำำาคััญของบริษััท ดัูงนั�นบริษััท จ่งคัวร 
สำง่เสำริมให้ผู่้ถ่อหุ้นไดู้ใชุ้สำิทธิของติน

คัณะกรรมการบริษััทให้คัวามสำำาคััญถ่งสำิทธิของผู่้ถ่อหุ้นโดูยจะไม่กระทำาการใดู ๆ ท่�เป็นการละเมิดูหร่อลิดูรอน
สำทิธิของผู่ถ่้อหุน้ ทั�งผู่ถ่้อหุน้ท่�เปน็ผู่ถ่้อหุน้รายใหญ่และผู่ถ่้อหุน้สำว่นนอ้ย ผู่ถ่้อหุน้ชุาวไทยหรอ่ผู่ถ่้อหุน้ชุาวต่ิางชุาติิ 
โดูยสำิทธิขั�นพ่�นฐานของผู่้ถ่อหุ้นท่�กำาหนดูไว้ติามกฎิหมายและติามข้อบังคัับของบริษััท ไดู้แก่

1) สำิทธิในการซึ่่�อขายหร่อการโอนหุ้น
2) สำิทธิในการไดู้รับสำว่นแบง่กำาไรของกิจการ
3) สำิทธิในการรับการปฏิิบัติิท่�เท่าเท่ยมกันในการรับซึ่่�อหุ้นค่ันโดูยบริษััท
4) สำิทธิในการไดู้รับขา่วสำารข้อมูลของกิจการอยา่งเพ่ยงพอ คัรบถ้วน ทันเวลา โปรง่ใสำ สำมำาเสำมอ และไดู้รับ

ข้อมูลสำำาคััญท่�เป็นปัจจุบันผ่า่นทางเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท ทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั
5) สำิทธิในการเข้าร่วมประชุุมและการใชุ้สำิทธิออกเสำ่ยงในท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น หร่อมอบฉันทะให้ผู่้อ่�นเข้าร่วม

ประชุุมและออกเสำ่ยงลงคัะแนนแทน เพ่�อแต่ิงตัิ�งหร่อถอดูถอนกรรมการ กำาหนดูค่ัาติอบแทนกรรมการ  
แต่ิงตัิ�งผู่้สำอบบัญชุ่อิสำระ กำาหนดูค่ัาติอบแทนผู่้สำอบบัญชุ่ รวมถ่งเร่�องอ่�นใดูท่�ม่ผ่ลกระทบต่ิอบริษััท เชุ่น  
การจัดูสำรรเงินปันผ่ล การกำาหนดูหร่อแก้ไขข้อบังคัับและหนังสำ่อบริคัณห์สำนธิ การลดูทุนหร่อการเพิ�มทุน 
การอนุมัติิรายการพิเศษั เป็นต้ิน

6) สำิทธิในการเสำนอวาระการประชุุมผู่้ถ่อหุ้นล่วงหน้า
7) สำิทธิในการเสำนอชุ่�อบุคัคัลเพ่�อเข้ารับการเล่อกตัิ�งเป็นกรรมการบริษััท
8) สำิทธิอ่�นใดูติามท่�กฎิหมายกำาหนดู

นอกจากน่� คัณะกรรมการบรษัิัทไดู้กำาหนดูนโยบายการอำานวยคัวามสำะดูวกและสำง่เสำรมิการเข้ารว่มประชุุมผู่ถ่้อหุ้น 
เพ่�อสำนับสำนุนให้ผู่้ถ่อหุ้นของบริษััท ซึ่่�งรวมถ่งนักลงทุนสำถาบัน ไดู้ใชุ้สำิทธิขั�นพ่�นฐานในการเข้าร่วมประชุุมและ 
ใชุ้สำิทธิออกเสำ่ยงในท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น ดัูงน่�

1)  การดำาเนินการก่อนวันประชุุมผู้ถืือหุ้น
- เปดิูโอกาสำใหผู้้่ถ่อหุน้สำามารถสำง่คัวามคิัดูเห็น ขอ้ซึ่กัถาม หรอ่เสำนอวาระการประชุุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุุม 

ผู่้ถ่อหุ้น พร้อมกำาหนดูหลักเกณฑ์์ไว้อย่างชัุดูเจน โดูยแจ้งผ่่านระบบสำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย พร้อมทั�งเปิดูเผ่ยบนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท

- เปิดูโอกาสำให้ผู่้ถ่อหุ้นเสำนอชุ่�อบุคัคัลเพ่�อเข้ารับการเล่อกตัิ�งเป็นกรรมการบริษััทล่วงหน้าก่อนวันประชุุม  
ผู่้ถ่อหุ้น พร้อมกำาหนดูหลักเกณฑ์์ไว้อย่างชัุดูเจน โดูยแจ้งผ่่านระบบสำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์ 
แหง่ประเทศไทย พร้อมทั�งเปิดูเผ่ยบนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท
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2)  การดำาเนินการในวันประชุุมผู้ถืือหุ้น
- กำาหนดูวัน เวลา และสำถานท่�จัดูประชุุม โดูยคัำาน่งถ่งคัวามสำะดูวกของผู่้ถ่อหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั�งจัดูให้ม่

บุคัลากร และเทคัโนโลย่อยา่งเพ่ยงพอเหมาะสำมต่ิอจำานวนผู่้ถ่อหุ้น

- จัดูให้ม่บัติรลงคัะแนนเสำ่ยงโดูยใชุ้ระบบบาร์โค้ัดู (Bar Code) และจัดูให้ม่บุคัคัลท่�เป็นอิสำระเป็นผู่้ติรวจนับ
คัะแนนหร่อติรวจสำอบคัะแนนเสำ่ยง และเปิดูเผ่ยให้ท่�ประชุุมทราบ พร้อมบันท่กไว้ในรายงานการประชุุม

- ประธานท่�ประชุุมจะชุ่�แจงเก่�ยวกับกฎิเกณฑ์์ท่�ใชุใ้นการประชุุม ขั�นติอนการออกเสำย่งลงคัะแนน และจัดูสำรร
เวลาการประชุุมให้เหมาะสำม รวมถ่งเปิดูโอกาสำให้ผู่้ถ่อหุ้นทุกคันม่สำิทธิซึ่ักถาม แสำดูงคัวามคิัดูเห็นและ 
ขอ้เสำนอแนะต่ิาง ๆ  ไดู้อยา่งเต็ิมท่� โดูยมค่ัณะกรรมการบริษััท คัณะกรรมการติรวจสำอบ ประธานคัณะกรรมการ
ชุุดูยอ่ยทุกชุุดู ผู่้บริหารท่�เก่�ยวข้อง ผู่้สำอบบัญชุ่ และ/หร่อ ท่�ปร่กษัากฎิหมาย และ/หร่อ ท่�ปร่กษัาการเงิน
อิสำระ และ/หร่อ ธนาคัารท่�ให้การสำนับสำนุนสำินเชุ่�อ (แล้วแต่ิกรณ่) เข้ารว่มประชุุมผู่้ถ่อหุ้นเพ่�อติอบคัำาถาม
ในท่�ประชุุม รวมทั�งผู้่บรหิารระดัูบสำงู เลขานกุารบรษัิัท เลขานกุารคัณะกรรมการทกุชุุดู เขา้รว่มประชุุมดู้วย

- ในกรณ่ท่�ผู้่ถ่อหุ้นไม่สำามารถเข้าร่วมประชุุมดู้วยตินเอง บริษััทเปิดูโอกาสำให้ผู่้ถ่อหุ้นสำามารถมอบฉันทะ 
ให้กรรมการอิสำระหร่อบุคัคัลใดู ๆ เข้ารว่มประชุุมแทนไดู้

3)  การดำาเนินการหลังวันประชุุมผู้ถืือหุ้น
- เปิดูเผ่ยมติิท่�ประชุุมผู้่ถ่อหุ้นพร้อมผ่ลการลงคัะแนนเสำ่ยงภายในวันท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้นม่มติิ หร่อ อย่างชุ้า

ภายใน 9.00 น. ของวันทำาการถัดูไปจากวันประชุุมผู่ถ่้อหุน้ โดูยแจ้งผ่า่นระบบสำารสำนเทศของติลาดูหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย พร้อมทั�งเปิดูเผ่ยบนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท

- จัดูทำารายงานการประชุุมโดูยแสำดูงข้อมูลอย่างถูกต้ิอง คัรบถ้วน โดูยระบุประเด็ูนท่�ผู่้ถ่อหุ้นซัึ่กถามและ  
คัำาชุ่�แจงของคัณะกรรมการบริษััทต่ิอข้อซึ่ักถามดัูงกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุุมผู่้ถ่อหุ้น และ 
นำาสำ่งรายงานการประชุุมผู่้ถ่อหุ้นดัูงกล่าวให้กับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องภายในเวลาท่�กำาหนดู พร้อมทั�งเปิดู
เผ่ยรายงานการประชุุมบนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท เพ่�อให้ผู่้ถ่อหุ้นและบุคัคัลท่�เก่�ยวข้องสำามารถติรวจสำอบไดู้

สำำาหรับในปี 2564 บริษััทไดู้จัดูประชุุมสำามัญผู่้ถ่อหุ้นประจำาปี 2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ณ ห้องประชุุม
ของบริษััท (สำำานักงานสำาขาท่� 1) เลขท่� 1038-1046 ถนนนคัรไชุยศร่ แขวงถนนนคัรไชุยศร่ เขติดูุสำิติ กรุงเทพฯ 
10300 โดูยม่กรรมการทุกท่านของคัณะกรรมการบริษััท ผู่้บริหารระดัูบสูำง เลขานุการของคัณะกรรมการทุกชุุดู 
และเลขานุการบริษััท พร้อมทั�งผู่้สำอบบัญชุ่รับอนุญาติ และผู่้แทนจากท่�ปร่กษัาทางดู้านกฎิหมาย เข้ารว่มประชุุม
ทั�งหมดูรวม 24 ท่าน เพ่�อชุ่�แจงรายละเอ่ยดูท่�เก่�ยวขอ้งกับวาระการประชุุมและติอบข้อซัึ่กถามของผู่ถ่้อหุน้ บริษััท
ไดู้มอบใหศ้นูยร์บัฝ่ากหลักทรพัยซ์ึ่่�งเป็นนายทะเบ่ยนของบรษัิัท เปน็ผู่ดู้ำาเนนิการจัดูสำง่หนงัสำอ่เชุญิประชุุมผู่ถ่้อหุน้
และเอกสำารประกอบการประชุุมในแต่ิละวาระพร้อมทั�งรายงานประจำาปี ข้อบังคัับและหลักเกณฑ์์ท่�เก่�ยวกับการ
ประชุุมผู่้ถ่อหุ้นและออกเสำ่ยงลงคัะแนน แบบหนังสำ่อมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสำระท่�เป็นตัิวแทนในการ 
รบัมอบฉนัทะเพ่�อเปน็การอำานวยคัวามสำะดูวกต่ิอผู่ถ่้อหุ้นในกรณ่ไมส่ำามารถเขา้รว่มประชุุมดู้วยตินเองไดู้ รวมทั�ง 

แบบฟ้อร์มในการขอรับรายงานประจำาปีในรูปแบบหนังส่ำอ และแผ่นท่�ตัิ�งของสำถานท่�ประชุุม ทั�งน่�ไดู้นำาสำ่งให้แก่ 
ผู่้ถ่อหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุุม และบริษััทไดู้จัดูให้ม่การเผ่ยแพร่หนังสำ่อเชุิญประชุุมผู่้ถ่อหุ้นและ 
เอกสำารประกอบการประชุุม รวมทั�งรายงานประจำาปีและเอกสำารติามท่�กล่าวข้างต้ินทางเว็บไซึ่ต์ิของบริษััทท่�  
www.gunkul.com เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุุม เพ่�อให้ผู่ถ่้อหุน้สำามารถเข้าถ่งขอ้มลูท่�เก่�ยวข้องกับการประชุุม
ผู่้ถ่อหุ้นไดู้สำะดูวกและรวดูเร็วยิ�งข่�น ในการลงทะเบ่ยนและนับคัะแนนเสำ่ยง บริษััทไดู้จัดูให้ม่การชุ่�แจงหลักเกณฑ์์
และวิธก่ารออกเสำย่งลงคัะแนนใหแ้ก่ผู่ถ่้อหุน้ก่อนเริ�มการประชุุม และไดู้เปิดูโอกาสำให ้ผู่ถ่้อหุน้แสำดูงคัวามคิัดูเหน็
และตัิ�งคัำาถามในเร่�องท่�เก่�ยวข้องกับบริษััท และวาระการประชุุม

2. การปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่่างเท่าเทีย่มกัน

หลัักการ: ผู่ถ่้อหุน้ทุกราย ทั�งผู่ถ่้อหุน้ท่�เป็นผู่บ้ริหารและผู่ถ่้อหุน้ท่�ไมเ่ป็นผู่บ้ริหาร รวมทั�งผู่ถ่้อหุน้ต่ิางชุาติิ คัวรไดู้รบั 
การปฏิิบัติิท่�เท่าเท่ยมกันและเป็นธรรม

คัณะกรรมการบริษััทไดู้กำาหนดูนโยบายและระเบย่บปฏิิบติัิในเร่�องต่ิาง ๆ  เพ่�อเป็นการดูแูลให้ผู่ถ่้อหุน้ทุกรายไดู้รบั
การปฏิิบัติิและปกป้องสำิทธิขั�นพ่�นฐานอย่างเท่าเท่ยมกัน ทั�งการให้ข้อมูลก่อนการประชุุมผู่้ถ่อหุ้น การคัุ้มคัรอง
สำิทธิของผู่้ถ่อหุ้นสำว่นน้อย การป้องกันการใชุ้ข้อมูลภายใน การป้องกันคัวามขัดูแย้งทางผ่ลประโยชุน์ การเข้าทำา
รายการระหว่างกัน ติลอดูจนการคัวบคัุมภายในและการติรวจสำอบภายใน ดัูงน่�

1)  การให้ข้้อมูลก่อนการประชุุมผู้ถืือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิข้องผู้ถืือหุ้นส่วนน้อย่
- จัดูทำาหนงัสำอ่เชิุญประชุุมและเอกสำารประกอบการประชุุมทั�งภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั โดูยแจ้งกำาหนดูการ

ประชุุม ระเบ่ยบวาระ และคัวามเห็นของคัณะกรรมการบริษััทในหนังสำ่อเชิุญประชุุม และแจ้งผ่่านระบบ
สำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั�งเปิดูเผ่ยบนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันก่อนวันนัดูประชุุมผู่้ถ่อหุ้น

- แจ้งให้ผู่้ถ่อหุ้นทราบขั�นติอนและกฎิเกณฑ์์ต่ิาง ๆ ท่�ใชุ้ในการประชุุม ทั�งวิธ่การลงทะเบ่ยน การมอบฉันทะ 
และการออกเสำ่ยงลงคัะแนน

- เปิดูโอกาสำให้ผู่้ถ่อหุ้นสำง่ข้อซึ่ักถาม เสำนอวาระการประชุุม และเสำนอชุ่�อบุคัคัลเพ่�อเข้ารับการเล่อกตัิ�งเป็น
กรรมการบริษััทล่วงหน้าก่อนวันประชุุมผู่ถ่้อหุน้ พร้อมกำาหนดูหลักเกณฑ์์ไว้อยา่งชุดัูเจน โดูยแจ้งผ่า่นระบบ
สำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทั�งเปิดูเผ่ยบนเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท

- ดูำาเนินการประชุุมผู่้ถ่อหุ้นติามลำาดัูบระเบ่ยบวาระท่�ระบุไว้ในหนังสำ่อเชุิญประชุุม โดูยไม่เพิ�มวาระ 
การประชุุมท่�ไมไ่ดู้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดูยไมจ่ำาเป็น

- กำาหนดูให้ผู่้ถ่อหุ้นท่�เป็นกรรมการหร่อผู่้บริหารเปิดูเผ่ยข้อมูลเก่�ยวกับสำ่วนไดู้เสำ่ยของตินและผู่้ท่�เก่�ยวข้อง 
และไมม่่สำิทธิออกเสำ่ยงลงคัะแนนในเร่�องท่�ม่สำว่นไดู้เสำ่ยดัูงกล่าว
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2)  การกำากับดูแลการใชุ้ข้้อมูลภาย่ใน
- แจ้งใหก้รรมการและผู่บ้รหิารรบัทราบภาระหนา้ท่�การรายงานการถ่อคัรองหลักทรพัยข์องบรษัิัท และ การ

รายงานการเปล่�ยนแปลงการถ่อคัรองหลักทรพัยข์องบรษัิัท ทั�งของติน คัูส่ำมรสำ และบุติรท่�ยงัไมบ่รรลนุติิิภาวะ 
ต่ิอสำำานักงานคัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ (“สำำานักงาน ก.ล.ติ.”) ติามมาติรา 59 
และบทลงโทษั ติามมาติรา 275 แหง่พระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่�ม่
การแก้ไขเพิ�มเติิม) และจัดูสำ่งสำำาเนารายงานน่�ให้แก่เลขานุการบริษััทในวันเดู่ยวกับวันท่�สำ่งรายงาน 
ต่ิอสำำานักงาน ก.ล.ติ. พร้อมทั�งรายงานให้ท่�ประชุุมคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่และท่�ประชุุม 
คัณะกรรมการบริษััททราบทุกไติรมาสำ

- กำาหนดูให้กรรมการ ผู่้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู่้ปฏิิบัติิงาน ของบริษััท และกลุ่มบริษััท ท่�ไดู้รับทราบ
ข้อมูลภายในท่�เป็นสำาระสำำาคััญซ่ึ่�งม่ผ่ลต่ิอการเปล่�ยนแปลงราคัาหลักทรัพย์ ห้ามซึ่่�อขายหลักทรัพย์ของ
บริษััท ก่อนวันท่�งบการเงินหร่อข้อมูลภายในจะไดู้เปิดูเผ่ยต่ิอสำาธารณชุน

 1. กลัุ่มกรรมการอิสระ
ไมน่อ้ยกว่า 7 วัน หรอ่ เม่�อไดู้รบัเอกสำารประกอบการประชุุมคัณะกรรมการบริษััท แล้วแต่ิอยา่งใดูจะ
เกิดูก่อน

 2. กลัุ่มกรรมการบรหิาร ผิูบ้รหิาร พินั่กงาน่ ลักูจ้าง ผิูป้ฏิิบติัิงาน่ท่�เก่�ยวขอ้งกับขอ้มลูัทางการเงิน่ของ
บรษัิัท แลัะกลัุ่มบรษัิัท ท่�สามารถรบัรูห้รอืค์รอบค์รองข้อมูลัภายใน่
ไม่คัวรซึ่่�อขายหลักทรัพย์ของบริษััท ตัิ�งแต่ิวันท่�รับทราบงบการเงินของบริษััท จนถ่งวันเปิดูเผ่ย 
งบการเงินสำู่สำาธารณชุนผ่่านระบบการรายงานสำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เน่�องจากการไดู้รับทราบข้อมูลทางการเงิน อาจก่อให้เกิดูคัวามสำุ่มเสำ่�ยงหร่อก่อให้เกิดูการใชุ้ข้อมูล
ภายในของบริษััทไดู้

ทั�งน่� ภายหลังจากท่�บรษัิัท ไดู้ดูำาเนินการเปดิูเผ่ยขอ้มลูต่ิอสำาธารณชุนเป็นท่�เรย่บรอ้ยแล้ว ให้สำามารถดูำาเนนิ
การซึ่่�อขายหลักทรัพย์ของบริษััท ไดู้ภายหลังพ้นระยะเวลา 24 ชุั�วโมงแล้ว

อ่กทั�ง ผู้่ท่�เก่�ยวข้องกับข้อมูลภายในดัูงกล่าวต้ิองไม่เปิดูเผ่ยข้อมูลนั�นให้ผู่้อ่�นทราบจนกว่าจะไดู้ม่การแจ้ง
ข้อมูลนั�นผ่า่นระบบสำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นท่�เร่ยบร้อยแล้ว

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู่้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู่้ปฏิิบัติิงาน ของบริษััท และกลุ่มบริษััท ใชุ้ข้อมูลภายใน
ของบริษััท ท่�ม่หร่ออาจม่ผ่ลกระทบต่ิอการเปล่�ยนแปลงราคัาหลักทรัพย์ของบริษััท ซึ่่�งยังมิไดู้เปิดูเผ่ยต่ิอ
สำาธารณชุน มาใชุ้เพ่�อการซึ่่�อหร่อขาย หร่อเสำนอซึ่่�อหร่อเสำนอขาย หร่อชุักชุวนให้บุคัคัลอ่�นซึ่่�อหร่อขาย  
ซึ่่�งหุ้นหร่อหลักทรัพย์อ่�น (ถ้าม่) ของบริษััท ไมว่่าทั�งทางติรงหร่อทางอ้อม รวมทั�งเปิดูเผ่ยข้อมูลดัูงกล่าวให้ 
ผู่้อ่�นทราบ โดูยตินไดู้รับผ่ลประโยชุน์ติอบแทนหร่อไมก็่ติาม

- บรษัิัท ไดู้กำาหนดูโทษัทางวินยัสำำาคััญสำำาหรบัผู่แ้สำวงหาหรอ่จะแสำวงหาผ่ลประโยชุน์จากการนำาข้อมลูภายใน
บรษัิัท ไปใชุ้หรอ่นำาไปเปิดูเผ่ยจนทำาหรอ่อาจทำาให้บริษััท ไดู้รบัคัวามเสำย่หาย โดูยพิจารณาลงโทษัติามคัวร
แก่กรณ่ ไดู้แก่ ตัิกเต่ิอนวาจา ตัิกเต่ิอนเป็นหนังสำ่อ ภาคัทัณฑ์์ ติลอดูจนเลิกจ้างพ้นสำภาพเป็นพนักงานดู้วย
เหติุไล่ออก ปลดูออก หร่อให้ออก แล้วแต่ิกรณ่ โดูยแนวทางดัูงกล่าวไดู้ผ่่านการให้คัวามเห็นชุอบจาก 
คัณะกรรมการบริษััทแล้ว

3)  การป้องกันความข้ัดแย่้งทางผลประโย่ชุน์
- กำาหนดูให้ผู่ท่้�มส่ำว่นเก่�ยวข้องหรอ่มส่่ำวนไดู้เสำย่กับรายการท่�พจิารณา ต้ิองแจ้งให้บริษััท ทราบถ่งคัวามสัำมพันธ์

หรอ่การมส่่ำวนไดู้เสำย่ของตินในรายการดัูงกล่าว โดูยหากผู่น้ั�นเป็นกรรมการต้ิองไมเ่ข้าร่วมในการพิจารณา
ตัิดูสำินใจ รวมถ่งไมม่่อำานาจอนุมัติิในธุรกรรมนั�น ๆ

- หากม่รายการท่�ก่อให้เกิดูคัวามขัดูแย้งทางผ่ลประโยชุน์เกิดูข่�นท่�เป็นข้อติกลงทางการค้ัาท่�ไม่เป็นเง่�อนไข
การค้ัาโดูยทั�วไป จะต้ิองนำาเสำนอต่ิอท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อพิจารณาอนุมัติิ และต้ิองปฏิิบัติิให้
เป็นไปติามหลักเกณฑ์์ของ คัณะกรรมการกำากับติลาดูทุน สำำานักงานคัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ติลาดูหลักทรัพย์ ติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หร่อหนว่ยงานกำากับดููแลอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้อง

4)  การเข้้าทำาราย่การที่เกี่ย่วโย่งกัน
- หากมร่ายการท่�เก่�ยวโยงกัน ให้บรษัิัทปฏิิบติัิให้เปน็ไปติามพระราชุบัญญติัิหลักทรัพยแ์ละติลาดูหลักทรัพย์ 

และข้อบังคัับ ประกาศ คัำาสำั�ง หร่อข้อกำาหนดูของคัณะกรรมการกำากับติลาดูทุน สำำานักงานคัณะกรรมการ
กำากับหลักทรพัยแ์ละติลาดูหลักทรพัย ์ติลาดูหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอ่หน่วยงานกำากับดูแูลอ่�นใดูท่�
เก่�ยวขอ้ง รวมถ่งการปฏิิบติัิติามขอ้กำาหนดูเก่�ยวกับการเปดิูเผ่ยขอ้มลูการทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันของบรษัิัท 
ติามมาติรฐานการบัญชุ่ท่�กำาหนดูโดูยสำภาวิชุาชุ่พบัญชุ่

- ในกรณ่ท่�รายการท่�เก่�ยวโยงกัน เป็นรายการธุรกิจปกติิและรายการสำนับสำนุนธุรกิจปกติิท่�ม่เง่�อนไขการค้ัา
โดูยทั�วไป รวมทั�งรายการให้หร่อรับคัวามชุ่วยเหล่อทางการเงินท่�บรษัิัทจดูทะเบย่นหร่อบริษััทยอ่ยให้คัวาม
ชุว่ยเหล่อทางการเงินแก่นติิิบุคัคัลซึ่่�งบรษัิัทจดูทะเบย่นหรอ่บรษัิัทยอ่ยเปน็ผู่ถ่้อหุน้ติามสำดัูสำว่นท่�ตินมส่ำว่น 
ไดู้เสำ่ยในนิติิบุคัคัลนั�นติามเง่�อนไขการค้ัาโดูยทั�วไปหร่อดู่กว่า ให้บริษััทปฏิิบัติิติามกรอบอำานาจการดูำาเนิน
การท่�ไดู้รับอนุมัติิจากท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััท

- ในกรณ่ท่�รายการท่�เก่�ยวโยงกัน เป็นรายการประเภทอ่�น ให้บริษััทนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อ
พิจารณา โดูยปฏิิบัติิให้เป็นไปติามหลักเกณฑ์์ของหนว่ยงานกำากับดููแลท่�เก่�ยวข้องกำาหนดู

5)  การควบคุมภาย่ในและการตรวจสอบภาย่ใน
- คัณะกรรมการบริษััท คัณะกรรมการติรวจสำอบ และผู่้บริหาร ม่หน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบโดูยติรงในการ

จัดูให้ม่และรักษัาไว้ซึ่่�งระบบการคัวบคัุมภายใน รวมทั�งดูำาเนินการเพ่�อทบทวนคัวามม่ประสำิทธิภาพของ
ระบบคัวบคัุมภายในอย่างสำมำาเสำมอ เพ่�อสำร้างคัวามเชุ่�อมั�นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินท่�ม่
คัวามถูกต้ิองและนา่เชุ่�อถ่อไดู้

- บริษััท ไดู้แต่ิงตัิ�งหนว่ยงานติรวจสำอบภายใน เพ่�อรับผ่ิดูชุอบการติรวจสำอบการปฏิิบัติิงานของบริษััท ให้ม่
ประสำิทธิภาพ โดูยรายงานผ่ลการติรวจสำอบโดูยติรงต่ิอคัณะกรรมการติรวจสำอบ

- คัณะกรรมการติรวจสำอบไดู้ม่การทบทวนคัวามเหมาะสำมและคัวามเพ่ยงพอของระบบคัวบคุัมภายใน 
อยา่งน้อยปีละ 1 คัรั�ง โดูยเสำนอให้คัณะกรรมการบริษััทเพ่�อพิจารณาให้คัวามเห็นและระบุไว้ในแบบ 56-1 
One Report



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 116

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

3. บทบาทข้องผู้มีส่วนได้เสีย่

หลัักการ: ผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ยคัวรไดู้รับการดููแลจากบริษััท ติามสำิทธิท่�ม่ติามกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง คัณะกรรมการบริษััท 
คัวรพิจารณาให้ม่กระบวนการส่ำงเสำรมิใหเ้กิดูคัวามรว่มม่อระหว่างบรษัิัท กับผู่ม่้สำว่นไดู้เสำย่ในการสำร้างคัวามมั�งคัั�ง
ทางการเงินและคัวามยั�งย่นของกิจการ

คัณะกรรมการบรษัิัท ให้คัวามสำำาคััญต่ิอสิำทธขิองผู่ม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ทุกกลุ่มติามกฎิหมายหร่อขอ้ติกลงท่�มอ่ยูกั่บบรษัิัท 
ไดู้แก่ ผู่้ถ่อหุ้น ลูกค้ัา คัู่ค้ัา เจ้าหน่� คัู่แขง่ พนักงาน สำังคัม ชุุมชุน และภาคัรัฐ จ่งไดู้กำาหนดูข้อพ่งปฏิิบัติิต่ิอผู่้ม่สำว่น 
ไดู้เส่ำยในแต่ิละกลุ่ม ติลอดูจนแนวปฏิิบติัิในการดูำาเนนิธุรกิจภายใต้ิมาติรฐานคุัณภาพสิำ�งแวดูล้อม การต่ิอต้ิานการ
ทุจริติคัอร์รัปชุัน การไม่ละเมิดูทรัพย์สำินทางปัญญา การไม่เก่�ยวข้องกับการละเมิดูสำิทธิมนุษัยชุน โดูยย่ดูหลัก 
พ่�นฐานของคัวามเป็นธรรมและคัวามเท่าเท่ยมกัน เพ่�อให้บุคัลากรทุกคันในบริษััท ย่ดูเป็นแนวทางปฏิิบัติิ ม่กลไก
ติิดูติามดููแลให้ม่การปฏิิบัติิติาม ติลอดูจนม่ชุอ่งทางในการรับข้อเสำนอแนะหร่อร้องเร่ยน โดูยกำาหนดูเป็นนโยบาย
หร่อแนวปฏิิบัติิ ดัูงน่�

1)  สิทธิข้องผู้มีส่วนได้เสีย่ทุกกลุ่มตามกฎหมาย่หรือข้้อตกลงที่มีอยู่่กับบริษััท
ผิูถื้อหุน้่ : บริษััท มุง่มั�นดูำาเนินธุรกิจดู้วยคัวามซึ่่�อสำัติย์สำุจริติ โปรง่ใสำ ม่คัุณธรรม และจริยธรรม เปิดูเผ่ย

สำารสำนเทศอย่างเพ่ยงพอ โดูยพัฒนากิจการให้เจริญเติิบโติก้าวหน้า สำร้างผ่ลติอบแทนท่�ดู่
อยา่งเหมาะสำมให้กับผู่้ถ่อหุ้นและผู่้ลงทุนอยา่งต่ิอเน่�องและยั�งย่น

ลักูค้์า  : บรษัิัท รบัผ่ดิูชุอบต่ิอลูกค้ัาโดูยการรกัษัาคัณุภาพและมาติรฐานของสำนิค้ัาและการใหบ้รกิาร 
รวมถ่งการติอบสำนองต่ิอคัวามต้ิองการของลูกค้ัาให้คัรบถ้วนและคัรอบคัลุม เพ่�อมุง่เน้นการ
สำร้างคัวามพ่งพอใจแก่ลูกค้ัาในระยะยาว

ค์ู่ค้์า  : บริษััท ปฏิิบัติิต่ิอคู่ัค้ัาอย่างเป็นธรรม และเป็นไปติามเง่�อนไขทางการค้ัาและติามสัำญญาท่�
ติกลงรว่มกัน และม่นโยบายในการสำร้างและพัฒนาคัวามสำัมพันธ์กับคัู่ค้ัาอยา่งต่ิอเน่�อง

เจ้าหน่่� : บรษัิัท ปฏิิบติัิติามเง่�อนไขทางการค้ัาและติามสำญัญาท่�ติกลงรว่มกัน รวมถ่งการใหข้อ้มลูต่ิาง ๆ  
ติามท่�เจ้าหน่�ร้องขอ

ค์ู่แข่ง  : บริษััท ดูำาเนินธุรกิจติามกรอบการแข่งขันท่�เป็นธรรม และพัฒนาติลาดูให้เติิบโติเพ่�อ 
ผ่ลประโยชุน์รว่มกันในอุติสำาหกรรม

พินั่กงาน่ :  บริษััท ปฏิิบัติิต่ิอพนักงานอย่างเท่าเท่ยมกัน และให้ผ่ลติอบแทนท่�เหมาะสำม รวมทั�งสำร้าง
สำภาพแวดูล้อมในการทำางานให้ม่คัุณภาพ

สงัค์ม/ชุมชน่ : บรษัิัท รบัผ่ดิูชุอบในการดูแูลเพ่�อไมใ่หก้ารดูำาเนนิงานของบรษัิัท สำง่ผ่ลกระทบต่ิอสำิ�งแวดูล้อม
แลัะสิ�งแวดำล้ัอม  ของชุุมชุนและสัำงคัม รวมทั�งการปฏิิบัติิติามกฎิหมายและกฎิระเบ่ยบต่ิาง ๆ ท่�เก่�ยวข้อง  

อ่กทั�งบริษััทยังไดู้ดูำาเนินกิจกรรมคัวามรับผ่ิดูชุอบต่ิอสำังคัม (Corporate Social  
Responsibility: CSR) เพ่�อการพัฒนาชุุมชุมและสำังคัมอย่างยั�งย่น

ภาค์รฐั : บรษัิัท ดูำาเนินธุรกิจเพ่�อการเสำริมสำร้างและพัฒนาคัวามเจริญก้าวหน้าของประเทศโดูยย่ดูถ่อ
ปฏิิบัติิติามกฎิหมาย กฎิเกณฑ์์ ข้อบังคัับและกฎิระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

2)  ชุ่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษััทในการให้ข้้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส 
หรือ ร้องเรีย่น

เพ่�อให้มั�นใจว่าสำทิธขิองผู่ม้ส่ำว่นไดู้เสำย่กลุม่ต่ิาง ๆ  ไดู้รบัการคัุม้คัรอง คัณะกรรมการบริษััทไดู้จัดูใหม้ชุ่อ่งทางสำำาหรบั
ผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ยทุกฝ่่ายในการให้ข้อเสำนอแนะ แจ้งเบาะแสำ หร่อ ร้องเร่ยน การกระทำาท่�สำงสำัยว่าม่การฝ่่าฝ่ืนหร่อไม่
ปฏิิบัติิติามกฎิหมาย ระเบ่ยบ ข้อบังคัับ หร่อนโยบายกำากับดููแลกิจการ รวมถ่งการรายงานทางการเงินท่�ไมถู่กต้ิอง 
หร่อระบบคัวบคัุมภายในท่�บกพร่อง โดูยบริษััทจะติรวจสำอบข้อเท็จจริงและดูำาเนินการติามขั�นติอนเพ่�อให้เกิดู
คัวามเป็นธรรมต่ิอทุกฝ่่าย ทั�งน่�ข้อมูลของผู่้แจ้งเบาะแสำจะถูกเก็บเป็นคัวามลับ เพ่�อเป็นการปกป้องและคัุ้มคัรอง
ผู่้แจ้งเบาะแสำ

ผู้เสนอแนะหรือผู้แจ้งเบาะแส สามารถืสื่อสารไปย่ังคณะกรรมการบริษััท ดังนี�

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ:
audit_committee@gunkul.com

เว็บไซต์: www.gunkul.com
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3)  นโย่บาย่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชุันและการแจ้งเบาะแสหรือข้้อร้องเรีย่น
คัณะกรรมการบรษัิัท ให้คัวามสำำาคััญในเร่�องการต่ิอต้ิานการทุจรติิคัอรรั์ปชุนั จ่งกำาหนดูให้บรษัิัท จัดูทำา “นโยบาย
ต่ิอต้ิานการทุจริติคัอร์รัปชัุน และการแจ้งเบาะแสำหร่อข้อร้องเร่ยน” เพ่�อเป็นแนวทางการปฏิิบัติิงานขององค์ักร
อยา่งโปรง่ใสำ ยั�งย่น และเป็นสำว่นหน่�งของการดูำาเนินธุรกิจ

โดูยบริษััท และกลุ่มบริษััท ม่นโยบายห้าม กรรมการ ผู่้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกระทำาการอันใดูท่�เป็นการ
เก่�ยวขอ้งกับการทจุรติิคัอร์รปัชุนัในรูปแบบต่ิาง ๆ  ทั�งทางติรงหรอ่ทางอ้อม ไมว่่าจะอยูใ่นฐานะผู่ร้บั ผู่ใ้ห ้หร่อเสำนอ
ใหส้ำนิบนแก่บุคัคัลหรอ่องค์ักรท่�เก่�ยวข้อง และให้มก่ารสำอบทานนโยบายและแนวปฏิิบติัิอยา่งสำมำาเสำมอเป็นประจำา
ทุกปี เพ่�อให้สำอดูคัล้องกับการเปล่�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบ่ยบ ข้อบังคัับ และข้อกำาหนดูของกฎิหมาย โดูยบริษััท
ไดู้เข้ารว่มเป็นสำมาชุิกแนวรว่มต่ิอต้ิานคัอร์รัปชุันของภาคัเอกชุนไทย (Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC) ในปี 2560 และไดู้ม่การต่ิออายุในปี 2563

ผู่้แจ้งเบาะแสำหร่อผู่้แจ้งเร่�องร้องเร่ยนในการกระทำาท่�อาจทำาให้เกิดูคัวามสำงสำัยไดู้ว่าเป็นการทุจริติคัอร์รัปชัุนท่� 
เกิดูข่�นกับบริษััท สำามารถแจ้งเบาะแสำผ่า่นชุอ่งทางการรับเร่�องท่�ไดู้กำาหนดูไว้ดัูงน่�

ผู่แ้จ้งเบาะแสำหรอ่ผู่แ้จ้งเร่�องร้องเรย่นจะต้ิองระบุรายละเอ่ยดูของเร่�องท่�จะแจ้งเบาะแสำ หร่อขอ้ร้องเร่ยน (ชุ่�อหร่อ
ติำาแหนง่ผู้่ถกูรอ้งเรย่น การกระทำาคัวามผิ่ดูท่�พบเห็น เวลาท่�เห็นการกระทำาคัวามผ่ดิู) พร้อมชุ่�อ ท่�อยู ่และหมายเลข
โทรศพัท์ท่�สำามารถติิดูต่ิอไดู้ของผู้่แจ้งเร่�องรอ้งเรย่น และสำง่มายงัชุอ่งทางการรบัเร่�องชุอ่งทางใดูชุอ่งทางหน่�ง ดัูงน่�

4. การเปิดเผย่ข้้อมูลและความโปร่งใส

หลัักการ: คัณะกรรมการบรษัิัทคัวรดูแูลใหบ้รษัิัท เปดิูเผ่ยขอ้มลูสำำาคััญท่�เก่�ยวขอ้งกับบรษัิัท ทั�งข้อมลูทางการเงิน 
และข้อมูลท่�มิใชุ่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ิอง คัรบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสำ ผ่่านชุ่องทางท่�เข้าถ่งข้อมูลไดู้ง่าย  
ม่คัวามเท่าเท่ยมกันและนา่เชุ่�อถ่อ

คัณะกรรมการบริษััทไดู้ให้คัวามสำำาคััญต่ิอการเปิดูเผ่ยข้อมูลท่�ม่คัวามถูกต้ิอง คัรบถ้วน โปรง่ใสำ ทันเวลา และเป็น
ไปติามท่�กฎิหมาย และข้อบังคัับของติลาดูหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หร่อสำำานักงานคัณะกรรมการหลักทรัพย์
และติลาดูหลักทรัพย์กำาหนดู ทั�งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั�วไป ติลอดูจนข้อมูลอ่�น ๆ  ท่�สำำาคััญท่�ม่ผ่ลกระทบ
ต่ิอราคัาติลาดูหลักทรัพย์และม่ผ่ลต่ิอการตัิดูสำินใจของผู่้ลงทุนและผู่้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยของบริษััท เพ่�อให้ผู่้ท่�เก่�ยวข้อง
กับบริษััททั�งหมดูไดู้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเท่ยมกัน บริษััท จะเผ่ยแพร่ข้อมูลสำารสำนเทศผ่่านระบบรายงาน
สำารสำนเทศของติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทั�งผ่า่นทางเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท

1)  การเปิดเผย่ข้้อมูล
- คัณะกรรมการบรษัิัทติระหนกัถ่งคัวามรบัผ่ดิูชุอบต่ิอรายงานทางการเงินท่�มค่ัวามถกูต้ิอง คัรบถ้วน เปน็จริง 

และสำมเหติุสำมผ่ล โดูยจัดูทำาข่�นติามมาติรฐานการบัญชุ่ท่�รับรองทั�วไป คัณะกรรมการบริษััทจ่งไดู้แต่ิงตัิ�ง
คัณะกรรมการติรวจสำอบเพ่�อม่หน้าท่�รับผ่ิดูชุอบในการสำอบทานรายงานทางการเงินให้ม่คัวามถูกต้ิอง  
คัรบถ้วน และเชุ่�อถ่อไดู้ และบริษััท ม่หน้าท่�ต้ิองเปิดูเผ่ยข้อมูลให้ทันเวลาติามข้อกำาหนดูของหน่วยงาน
กำากับดููแลท่�เก่�ยวข้อง

- บริษััทม่หน้าท่�ในการเปิดูเผ่ยบทบาทหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริษััทและคัณะกรรมการชุุดูย่อย ประวัติิ
ของกรรมการแต่ิละท่าน จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุมของคัณะกรรมการทุกชุุดูและการเข้าร่วมประชุุม
ของกรรมการแต่ิละท่าน ค่ัาติอบแทนของกรรมการและผู่บ้ริหารระดัูบสูำง กระบวนการและหลักเกณฑ์์ใน
การประเมินผ่ลการปฎิิบัติิงานของคัณะกรรมการทุกชุุดู ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ่กอบรมของ
กรรมการบริษััทเป็นรายบุคัคัล รายงานการซึ่่�อขายหุน้/ถ่อคัรองหลักทรัพย์ในบริษััท พร้อมการเปล่�ยนแปลง
การถ่อคัรองในรอบปขีองกรรมการบรษัิัทและผู่บ้รหิารติามคัำานยิามของสำำานกังานคัณะกรรมการหลักทรพัย์
และติลาดูหลักทรัพย์เป็นรายบุคัคัล เป็นต้ิน โดูยเปิดูเผ่ยในแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงาน
ประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)

- บริษััทไดู้กำาหนดูให้พนักงานทุกคันต้ิองไม่นำาข้อมูลภายในไปใชุ้ประโยชุน์ หร่อแสำวงหาผ่ลประโยชุน์เพ่�อ
ตินเองหร่อคัรอบคัรัว หร่อพวกพ้องในทางมิชุอบ รวมทั�งต้ิองรักษัาข้อมูล และเอกสำารภายในของบริษััท 
โดูยไมเ่ปิดูเผ่ยต่ิอบุคัคัลภายนอก ทั�งน่� การใชุ้ข้อมูลภายในจะต้ิองอยูใ่นกรอบของหน้าท่� และคัวามรับผ่ิดู
เท่าท่�พนักงานพ่งไดู้รับมอบหมายเท่านั�น

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ:
audit_committee@gunkul.com

เว็บไซต์: www.gunkul.com
ในหัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

ส่งไปรษณีย์ปิดผนึกถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 8
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ
10400

กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
การทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

ชองทางรองเรียน และ/หรือ แจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชัน
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2)  ชุ่องทางในการติดต่อกับเลข้านุการบริษััท / ฝ่่าย่นักลงทุนสัมพิันธ์
  เลัขานุ่การบรษัิัท / ฝ่่ายนั่กลังทนุ่สมัพิัน่ธ์์
  โทรศัพท์  (66) 2 242-5867/ (66) 2 242-5876
  อ่เมล์  ir@gunkul.com
  เว็บไซึ่ต์ิ www.gunkul.com

บริษััทม่การเปิดูเผ่ยข้อมูลและสำารสำนเทศท่�เก่�ยวข้องกับบริษััทผ่่านชุ่องทางต่ิาง ๆ ให้แก่ ผู่้ถ่อหุ้นและนักลงทุน
ทั�วไปไดู้รบัทราบอยา่งถกูต้ิองคัรบถ้วน เชุน่ การแจ้งสำารสำนเทศผ่ลประกอบการของบรษัิัท และกลุ่มบรษัิัทประจำา
ไติรมาสำและประจำาปี สำารสำนเทศการเข้าลงทุนในโคัรงการต่ิาง ๆ นโยบายฉบับทบทวนปรับปรุง รวมทั�ง การจัดู
ทำารายงานขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูทั�วไปของบรษัิัทพรอ้มรายงานคัวามรบัผ่ดิูชุอบของคัณะกรรมการบรษัิัท
ต่ิอรายงานทางการเงินคัวบคู่ักับรายงานของผู่ส้ำอบบญัชุไ่ว้ในรายงานประจำาป ีและเปดิูเผ่ยเร่�องต่ิาง ๆ  เพ่�อใหเ้ปน็
ไปติามหลักกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ ผ่า่นแบบแสำดูงรายการขอ้มลูประจำาปี / รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report)
และเว็บไซึ่ด์ูของบริษััท เป็นต้ิน

นอกเหนอ่จากการเปิดูเผ่ยขอ้มลูติามขอ้กำาหนดูของสำำานกังานคัณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และติลาดูหลักทรพัย์
และติลาดูหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยแล้ว บรษัิัทไดู้จัดูมก่ารชุอ่งทางการสำ่�อสำารไปยงัผู่ถ่้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคัราะห์ 
ทั�งในประเทศและต่ิางประเทศ โดูยม่ฝ่่ายนักลงทุนสำัมพันธ์ (Investor Relations) ทำาหน้าท่�สำ่�อสำารและเผ่ยแพร่
ข้อมูลขา่วสำารโดูยติรง

ในปี 2564 บริษััทได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี�

- ประชุุมแถลงผ่ลการดูำาเนนิงานประจำาไติรมาสำและประจำาปแีก่ผู้่ถ่อหุ้น นกัลงทุนและนักวิเคัราะห์ (Opportunity 
Day) จำานวน 4 คัรั�ง

- ประชุุมรว่มกับนักวิเคัราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 2 คัรั�ง
- ประชุุมร่วมกับนักวิเคัราะห์รวมทั�งนักลงทุนท่�ม่คัวามประสำงค์ัขอทราบภาพรวมการดูำาเนินธุรกิจของบริษััท 

จำานวน 20 คัรั�ง
- การให้สำัมภาษัณ์นักขา่วและสำ่�อต่ิาง ๆ จำานวน 35 คัรั�ง
- เผ่ยแพรข่า่วประชุาสำัมพันธ์ (Press Release) เป็นประจำาทุกคัรั�งท่�ม่กิจกรรมการลงทุนหร่อกิจกรรมทางธุรกิจ

ท่�สำำาคััญ ๆ

นอกจากน่� ไดู้ม่การเปิดูเผ่ยข้อมูลสำารสำนเทศต่ิาง ๆ ผ่า่นเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท ท่� www.gunkul.com ทั�งภาษัาไทย
และภาษัาอังกฤษั เพ่�อให้ผู่้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยกลุ่มอ่�น ๆ ไดู้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเท่ยมและทั�วถ่ง ผู่้สำนใจสำามารถ 
ติิดูต่ิอสำอบถามหร่อขอข้อมูลต่ิาง ๆ จากฝ่่ายนักลงทุนสำัมพันธ์ของบริษััท ไดู้ท่�โทรศัพท์หมายเลข 0-2242-5876  
0-2242-5867 และ 0-2242-5868 หร่อ e-mail: ir@gunkul.com

6.2 จริยธุรรมูทางธุุรกิจ 
คัณะกรรมการบริษััท รับผ่ิดูชุอบในการจัดูให้ม่ระบบท่�ให้คัวามมั�นใจว่ากิจกรรมต่ิาง ๆ ของบริษััท ไดู้ดูำาเนินไปใน
ลักษัณะท่�ถูกต้ิองติามกฎิหมายและจริยธรรมท่�ดู่ และให้ม่การจัดูทำานโยบายจริยธรรมทางธุรกิจและประกาศ 
ให้คัณะกรรมการทุกชุุดู ผู่้บริหาร และพนักงานทุกคันรับทราบและถ่อปฏิิบัติิโดูยทั�วกัน ทั�งน่�  บริษััท 
ไดู้ม่การทบทวนนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ของบริษััทเป็นประจำาทุกปี และเปิดูเผ่ยไว้ในเว็บไซึ่ต์ิของบริษััท 
(https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2021/2021-gunkul-business-ethics-policy-th.pdf)

mailto:ir@gunkul.com
https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2021/2021-gunkul-business-ethics-policy-th.pdf
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6.3 การเปล่�ยนแปลงและพัฒนาการท่�สำาคัญข้องนโยบาย แนวปฏิบัติ  
และระบบการกำากับดููแลกิจการในรอบปีท่�ผ่านมูา

6.3.1 การเปล่�ยนแปลงและพฒันาการท่�สำาคญัเก่�ยวกบั
การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กำากับดููแลกิจการ หร่อกฎบัตร คณะกรรมูการ
ในรอบปีท่�ผ่านมูา

คัณะกรรมการบรษัิัทไดู้ให้คัวามเหน็ชุอบและอนมุติัินโยบายในการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่เป็นลายลักษัณ์อักษัรและ
ผ่า่นการทบทวนคัรั�งล่าสุำดูในการประชุุมคัณะกรรมการบริษััท คัรั�งท่� 9/2564 เม่�อวันท่� 10 พฤศจิกายน 2564 โดูย
วัติถุประสำงค์ัในการจัดูทำาและทบทวนโยบายเร่�อง การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ เพ่�อใชุ้เป็นนโยบายในการกำากับ 
การติิดูติาม การคัวบคัุม และการดููแลของผู่้ท่�ไดู้รับมอบหมายอำานาจหน้าท่�ให้ทำาหน้าท่�ทางการบริหาร โดูยม่การ
จัดูกระบวนการบริหารหร่อจัดูการเพ่�อให้ทรัพยากรขององค์ักรไดู้นำาไปใชุ้อย่างม่ประสำิทธิภาพ และอย่างม่
ประสิำทธิผ่ลติรงติามเป้าหมาย รวมทั�งเพ่�อให้เกิดูประโยชุน์สำูงสุำดูติอบแทนกลับไปยังผู่้ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยทุกฝ่่าย 
อยา่งเปน็ธรรม ทั�งน่�คัณะกรรมการบรษัิัทไดู้กำาหนดูใหม้ก่ารทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบติัิฉบับน่�อยา่งสำมำาเสำมอ
เป็นประจำาทุกปี และบริษััท ไดู้ม่การปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดููแลท่�ดู่อยา่งสำมำาเสำมอและเคัรง่คัรัดู โดูยเริ�มตัิ�งแต่ิ
ปี 2563 บริษััทไดู้ม่การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฎิิบัติิให้สำอดูคัล้องเหมาะสำมกับหลักเกณฑ์์  
ASEAN CG Scorecard เพ่�อนำามาปฏิิบัติิและปรับใชุ้ติามคัวามเหมาะสำม

ในปี 2564 บริษััทไดู้จัดูทำาสำรุปเร่�องท่�ยังปฏิิบัติิไมค่ัรบถ้วนติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่นำาเสำนอต่ิอท่�ประชุุม
คัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่และคัณะกรรมการบริษััทรบัทราบถ่งเหติผุ่ลและแนวทางท่�ดูำาเนนิการ ดัูงน่� 

เรื�องท่�ยงัปฏิิบติัิไม่ค์รบถ้วน่ เหติผุิลั / แน่วทาง

คัณะกรรมการบริษััทคัวรประกอบดู้วยกรรมการ 
ท่�ไมเ่ป็นผู่้บริหารมากกว่า ร้อยละ 66

ปัจจุบันคัณะกรรมการบริษััทประกอบดู้วยกรรมการ
ท่�ไม่เป็นผู่้บริหารร้อยละ 54.55 โดูยอยู่ในระหว่าง
สำรรหากรรมการเพิ�มเติิม

คัณะกรรมการบริษััทคัวรประกอบดู้วยกรรมการ 
อิสำระมากกว่า ร้อยละ 50

ปัจจุบันคัณะกรรมการบริษััทประกอบดู้วยกรรมการ
อิสำระรอ้ยละ 45.45 โดูยอยูใ่นระหว่างสำรรหากรรมการ
เพิ�มเติิม

6.3.2 การปฏิบัติในเร่�องอ่�น ๆ ตามูหลักการกำากับ
ดููแลกิจการท่�ดู่

บริษััท มุ่งมั�นในการนำาหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ไปสำู่การดูำาเนินการในภาคัปฏิิบัติิทั�วทั�งองค์ักรอย่างเป็น 
รูปธรรม จ่งสำง่ผ่ลให้บริษััท ไดู้รับผ่ลประเมินการกำากับดููแลกิจการ (Good Corporate Governance “CGR”) ใน
ระดัูบ 5 ดูาว อยา่งต่ิอเน่�องเป็นเวลา 5 ปีซึ่้อน โดูยในปี 2564 บริษััทไดู้รับผ่ลคัะแนนในระดัูบดู่เลิศ 97 คัะแนน 
เปร่ยบเท่ยบกับผ่ลประเมินท่�ไดู้รับในปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 ท่�ระดัูบดู่เลิศ 95 คัะแนน 94 คัะแนน 
91 คัะแนน และ 91 คัะแนน ติามลำาดัูบ รวมถ่งรางวัลระดัูบอาเซ่ึ่ยน ติามโคัรงการ 2019 ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (“ACGS”) ค่ัอ “รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies” มอบให้
บริษััทจดูทะเบย่นอาเซึ่ย่นท่�ทำาคัะแนนไดู้ตัิ�งแต่ิ 97.50 คัะแนนข่�นไป จำานวน 135 บรษัิัท โดูยเป็นบรษัิัทจดูทะเบย่น
ไทยจำานวน 42 บริษััท ซึ่่�งมากท่�สำุดูในอาเซึ่่ยน

และในปี 2564 บริษััทไดู้รับผ่ลคัะแนนการประเมินคัุณภาพการจัดูประชุุมสำามัญผู่้ถ่อหุ้นประจำาปี 2564 (Annual 
General Meeting) ในระดัูบดู่เลิศ 100 คัะแนน เปร่ยบเท่ยบกับผ่ลคัะแนนท่�ไดู้รับในปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
และ ปี 2560 ในระดัูบคัะแนน 100 คัะแนน 100 คัะแนน 96 คัะแนน และ 97.5 คัะแนน ติามลำาดัูบ

ทั�งน่� เพ่�อสำนับสำนุนการปฏิิบัติิแบบสำมัคัรใจโดูยภาคัเอกชุนท่�จะร่วมม่อในการป้องกันและต่ิอต้ิานการทุจริติ  
ดู้วยการสำร้างมาติรฐานการประกอบธุรกิจท่�ถูกต้ิองและโปร่งใสำ ติลอดูจนการสำร้างมาติรฐานดู้านจริยธรรมทาง
ธุรกิจท่�สำูงข่�น สำร้างคัวามมั�นใจต่ิอผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ยของบริษััท และสำังคัมไทยโดูยรวม โดูยใน ปี 2560 บริษััทไดู้ย่�น 
คัำาประกาศเจตินารมณ์แนวร่วมต่ิอต้ิานคัอร์รัปชุันของภาคัเอกชุนไทย (Private Sector Collective Action  
Against Corruption : CAC) และคัณะกรรมการแนวรว่มต่ิอต้ิานคัอร์รัปชุันของภาคัเอกชุนไทย ไดู้ประเมินบริษััท
และมม่ติิให้การรับรองบริษััทเข้าเป็นสำมาชิุก CAC โดูยบริษััทไดู้ดูำาเนินการกำาหนดูแนวทางการปฏิิบติัิบนหลักการ
ดัูงกล่าวทั�วทั�งองค์ักร ซึ่่�งสำะท้อนใหเ้หน็ถ่งพฒันาการโดูยรวมในการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ของบรษัิัทมาอยา่งต่ิอเน่�อง 
และบริษััทมุง่มั�นท่�จะพัฒนาให้ดู่ยิ�งข่�นไปอยา่งยั�งย่น

นอกจากน่� ในปี 2564 บริษััท ไดู้จัดูทำาแผ่นงานเพ่�อให้เป็นไปติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่สำำาหรับบริษััท 
จดูทะเบย่นไทย (Corporate Governance Code for Listed Companies “CG Code”) ติามแนวทางขอ้เสำนอแนะ
จากสำำานกังานคัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ และไดู้นำาเข้าสำูท่่�ประชุุมคัณะกรรมการกำากับ
ดููแลกิจการท่�ดู่ และคัณะกรรมการบริษััท เพ่�อกำาหนดูเป็นแนวปฏิิบัติิอยา่งเป็นรูปธรรม และพัฒนาอยา่งต่ิอเน่�อง
ต่ิอไป โดูยหลักการและแผ่นงานดัูงกล่าวไดู้ผ่า่นการรบัทราบ ทบทวน และพจิารณาจากคัณะกรรมการกำากับดูแูล
กิจการท่�ดู่และคัณะกรรมการบริษััทในระหว่างปี 2564 อยา่งต่ิอเน่�อง



สายงานกลุม
การเงินและบัญชี

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจ
อุปกรณไฟฟาแรงสูง
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานกลยุทธการลงทุน 
และธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจพลังงาน
และกัญชงกัญชา

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจวิศวกรรม 
และ Turnkey

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) เลขานุการบริษัทสายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
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7.  โครงสร้างการกำากับดูแูลกิจการ และข้้อมููลสำาคัญเก่�ยวกบั 
คณะกรรมูการบรษิัทั คณะกรรมูการชุุดูย่อย ผูบ้รหิาร พนักงาน และอ่�น ๆ

7.1 โครงสรา้งการกำากบัดููแลกจิการ

หมายเหติ	ุ 1)	 โครงสรา้งองค์กร	มีผีลบังัคับัใช้้ตัั้�งแต่ั้วัันทีี่�	24	มีกราคมี	2565	เป็็นต้ั้นไป็
	 	 	 2)	 สายงานตั้รวัจสอบัภายใน	ป็ระกอบัด้้วัยฝ่่ายตั้รวัจสอบัภายในและฝ่่ายกำากับัด้แูลการป็ฏิิบัติัั้งาน
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ราย่งานการถืือครองหลักทรัพิย่์ข้องกรรมการและผู้บริหารระดับสูงข้องบริษััท ประจำาปี 2564

ลัำาดัำบท่่ ชื่อกรรมการ/ผิูบ้รหิารระดัำบสงู ค์วามสมัพิัน่ธ์์ ประเภทหลัักทรพัิย์
จำาน่วน่หุน้่ท่ถื่อ  

ณ 1 มกราค์ม 2564
(หุน้่)

จำาน่วน่หุน้่ท่ถื่อ  
ณ 31 ธั์น่วาค์ม 2564

(XO: 5 มกราค์ม 2565) (หุน้่)

จำาน่วน่หุน้่ท่เ่ปลั่ย่น่แปลัง 
เพิิ่มขึน้่ / (ลัดำลัง)

(หุน้่)

สดัำสว่น่การถือค์รองหุน้่
ใน่บรษัิัท

(%) 

1 ดูร.กัลกุล ดูำารงปิยวุฒิ� ประธานกรรมการบริษััท หุ้นสำามัญ 311,511,270 231,458,670 (80,052,600) 2.606 

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

311,511,270 231,458,670 (80,052,600) 2.606 

2 ดูร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษััท (กรรมการอิสำระ) หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

3 รศ.ดูร. พนารัติน์ ปานมณ่ กรรมการบริษััท (กรรมการอิสำระ) หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

4 พลเอก ธารไชุยยันต์ิ ศร่สำุวรรณ กรรมการบริษััท (กรรมการอิสำระ) หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - -  - 

5 นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษััท (กรรมการอิสำระ) หุ้นสำามัญ 900,039 900,039 - 0.010

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

900,039 900,039 - 0.010 

6 นายกฤษัณ์ จันทโนทก กรรมการบริษััท (กรรมการอิสำระ) หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

7 นางสำาวโศภชุา ดูำารงปิยวุฒิ� กรรมการบริษััท / ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 
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ลัำาดัำบท่่ ชื่อกรรมการ/ผิูบ้รหิารระดัำบสงู ค์วามสมัพิัน่ธ์์ ประเภทหลัักทรพัิย์
จำาน่วน่หุน้่ท่ถื่อ  

ณ 1 มกราค์ม 2564
(หุน้่)

จำาน่วน่หุน้่ท่ถื่อ  
ณ 31 ธั์น่วาค์ม 2564

(XO: 5 มกราค์ม 2565) (หุน้่)

จำาน่วน่หุน้่ท่เ่ปลั่ย่น่แปลัง 
เพิิ่มขึน้่ / (ลัดำลัง)

(หุน้่)

สดัำสว่น่การถือค์รองหุน้่
ใน่บรษัิัท

(%) 

8 ดูร.สำมบูรณ์  เอ่�ออัชุฌาสำัย กรรมการบริษััท / ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ 33,600,000 33,600,000 - 0.378 

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ 4,076,799 3,000,000 (1,076,799) 0.034

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

37,676,799 36,600,000 (1,076,799) 0.412 

9 นางสำาวนฤชุล ดูำารงปิยวุฒิ� กรรมการบริษััท / ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ 431,193 431,193 - 0.005 

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

431,193 431,193 - 0.005 

10 นางอาร่วรรณ เฉลิมแดูน กรรมการบริษััท / ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

11 นายเฉลิมพล ศร่เจริญ กรรมการบริษััท / ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

12 ดูร.พงษ์ัสำกร ดูำาเนิน ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ 38,174,073 38,174,073 - 0.430 

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ 336,000 336,000 - 0.004

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

38,510,073 38,510,073 - 0.434 

13 นายชุัยศิริ วัฒนชุาญณรงค์ั ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

14 นายฐิติิพงศ์ เติชุะรัตินย่นยง ผู่้บริหารระดัูบสำูง /  
เลขานกุารคัณะกรรมการบรหิารคัวามเสำ่�ยง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 
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ลัำาดัำบท่่ ชื่อกรรมการ/ผิูบ้รหิารระดัำบสงู ค์วามสมัพิัน่ธ์์ ประเภทหลัักทรพัิย์
จำาน่วน่หุน้่ท่ถื่อ  

ณ 1 มกราค์ม 2564
(หุน้่)

จำาน่วน่หุน้่ท่ถื่อ  
ณ 31 ธั์น่วาค์ม 2564

(XO: 5 มกราค์ม 2565) (หุน้่)

จำาน่วน่หุน้่ท่เ่ปลั่ย่น่แปลัง 
เพิิ่มขึน้่ / (ลัดำลัง)

(หุน้่)

สดัำสว่น่การถือค์รองหุน้่
ใน่บรษัิัท

(%) 

15 นายธ่รภาพ ปัญญาสำาคัร ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

16 นางสำมลักษัณ์ คัน่งเหติุ ผู่้บริหารระดัูบสำูง / เลขานุการคัณะ
กรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

17 นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์ ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

18 นางสำาวศุทธิรัติน์ ตัิ�งนรกุล ผู่้บริหารระดัูบสำูง หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

19 นางสำาวจันทรา จงจามร่สำ่ทอง ผู่้บริหารระดัูบสำูง / เลขานุการบริษััท หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

20 นายธเนศศิริ ฝ่ากมิติร ผู่้บริหารระดัูบสำูง /  
เลขานกุารคัณะกรรมการติรวจสำอบ หุ้นสำามัญ - - - -

คัู่สำมรสำ หุ้นสำามัญ - - - -

บุติรท่�ยังไมบ่รรลุนิติิภาวะ หุ้นสำามัญ - - - -

- - - - 

หมายเหติ:ุ ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 และวันท่� 5 มกราคัม 2565 บริษััทม่ทุนจดูทะเบ่ยน 2,220,632,743.50 บาท และม่หุ้นท่�จำาหนา่ยไดู้แล้วทั�งหมดู 8,882,530,974 หุ้น
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7.2	 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
7.2.1	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎบััตรของคณะกรรมการบัริษััท กำาหนดองค์ประกอบัของคณะกรรมการบัริษััทไว้้ ดังน้�

• ม้จำำานว้นไมน่้อยกว่้า 5 คน แต่ไมเ่กินกว่้า 12 คน
• กรรมการบัริษััทไมน่้อยกว่้า 1 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ
• กรรมการบัริษััทไมน่้อยกว่้าก่�งหน่�งต้องม้ถิิ่�นท้�อย่ใ่นราชอาณาจัำกรไทย
• คณะกรรมการบัรษัิัทคว้รมส้ดัสว่้นของกรรมการบัรษัิัทท้�มค้ว้ามร่ค้ว้ามชำานาญท้�หลากหลายเหมาะสมกับัธุุรกิจำ 

และม้การถ่ิ่ว้งดุลอำานาจำภายในคณะกรรมการบัริษััท

ปัจำจุำบััน คณะกรรมการบัริษััท ตามหนังสือรับัรองกระทรว้งพาณิชย์ ลงวั้นท้� 11 มกราคม 2565 ม้จำำานว้น 11 ท่าน 
ประกอบัด้ว้ย

• กรรมการบัริษััทท้�เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นสัดสว่้นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั�งหมด
• กรรมการบัริษััทท้�ไมเ่ป็นผู้่้บัริหาร 6 ท่าน* คิดเป็นสัดสว่้นร้อยละ 54.55 ของกรรมการทั�งหมด
• กรรมการท้�เป็นผู้่้บัริหาร 5 ท่าน คิดเป็นสัดสว่้นร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั�งหมด
• กรรมการท้�เป็นผู้่้หญิง 4 ท่าน คิดเป็นสัดสว่้นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั�งหมด

* รว้มกรรมการอิสระ 5 ท่าน

7.2.2	 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและ 
ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื�อคณะกรรมการบัริษััท ณ วั้นท้� 31 ธุันว้าคม 2564 ประกอบัด้ว้ยกรรมการจำำานว้น 11 ท่าน ดังน้�

ชื่อ-สกลุ ตำ�แหน่ง

1. ดร.กัลกุล ดำารงปิยวุ้ฒิ์ิ� 2) ประธุานกรรมการบัริษััท (กรรมการท้�ไมเ่ป็นผู้่้บัริหาร)

2. ดร.จำงรัก ระรว้ยทรง 3) กรรมการบัริษััท
กรรมการอิสระ
ประธุานคณะกรรมการตรว้จำสอบั
กรรมการกำากับัด่แลกิจำการท้�ด้

3. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณ้ 1) 3) 4) 5) กรรมการบัริษััท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรว้จำสอบั

4. พลเอก ธุารไชยยันต์ ศร้สุว้รรณ กรรมการบัริษััท
กรรมการอิสระ

5. นายธุรากร อังภ่เบัศว้ร์ 1) 3) กรรมการบัริษััท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรว้จำสอบั
ประธุานคณะกรรมการบัริหารคว้ามเส้�ยง

6. นายกฤษัณ์ จัำนทโนทก กรรมการบัริษััท
กรรมการอิสระ

7. นางสาว้โศภชา ดำารงปิยวุ้ฒิ์ิ� กรรมการบัริษััท (กรรมการผู้่้ม้อำานาจำลงนาม)
ประธุานกรรมการบัริหาร
กรรมการบัริหารคว้ามเส้�ยง

8. ดร.สมบ่ัรณ์ เอื�ออัชฌาสัย 1) กรรมการบัริษััท (กรรมการผู้่้ม้อำานาจำลงนาม)
กรรมการบัริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบัริษััท
ประธุานเจ้ำาหน้าท้�บัริหาร (Chief Executive Officer)
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ชื่อ-สกลุั ติำาแหน่่ง

9. นางสำาวนฤชุล ดูำารงปิยวุฒิ� กรรมการบริษััท (กรรมการผู่้ม่อำานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจ
นวัติกรรมพลังงาน

10. นางอาร่วรรณ เฉลิมแดูน 1) กรรมการบริษััท (กรรมการผู่้ม่อำานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟ้ฟ้้าแรงสำูง

11. นายเฉลิมพล ศร่เจริญ กรรมการบริษััท (กรรมการผู่้ม่อำานาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
ผู่้อำานวยการ สำายงานขายและการติลาดู

โดูย นางสำาวจันทรา จงจามร่สำ่ทอง เป็นเลขานุการบริษััท

หมายเหติุ : 1) มติิท่�ประชุุมสำามัญผู่้ถ่อหุ้นประจำาปี 2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ไดู้ม่มติิอนุมัติิเล่อกตัิ�ง
กรรมการบรษัิัทท่�ดูำารงติำาแหนง่คัรบวาระกลับเขา้ดูำารงติำาแหนง่กรรมการบรษัิัทต่ิอไปอ่กวาระหน่�ง

 2) กรรมการท่�ไมเ่ปน็ผู่บ้รหิาร มป่ระสำบการณใ์นการทำางานท่�เก่�ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิัทและกลุ่ม
บริษััท

 3) กรรมการอิสำระท่�ม่คัวามรู้และประสำบการณ์ในการสำอบทานงบการเงิน
 4) กรรมการอิสำระท่�จบการศ่กษัาดู้านบัญชุ่และการสำอบบัญชุ่
 5) กรรมการอิสำระท่�เป็นผู่้หญิง

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
บรษัิัทกำาหนดูใหก้รรมการผู้่มอ่ำานาจลงนาม ประกอบดู้วย ดูร.กัลกุล ดูำารงปยิวุฒิ� หร่อ นางสำาวโศภชุา ดูำารงปยิวุฒิ� 
หร่อ นางสำาวนฤชุล ดูำารงปิยวุฒิ� คันใดูคันหน่�งลงลายม่อชุ่� อร่วมกับ ดูร.สำมบูรณ์ เอ่� ออัชุฌาสำัย หร่อ  
นายเฉลิมพล ศร่เจริญ หร่อ นางอาร่วรรณ เฉลิมแดูน รวมเป็นสำองคัน หร่อ ดูร.สำมบูรณ์ เอ่�ออัชุฌาสำัย  
นางอาร่วรรณ เฉลิมแดูน และนายเฉลิมพล ศร่เจริญ ลงลายม่อชุ่�อรว่มกัน

7.2.3 หน้าท่�และความูรับผิดูชุอบข้อง 
คณะกรรมูการบริษััท

คณะกรรมการบริษััท มีอำานาจหน้าที่และความรับผิดชุอบ ดังต่อไปนี�

1. ปฏิิบติัิหนา้ท่�ให้เปน็ไปติามกฎิหมาย วัติถปุระสำงค์ั ขอ้บงัคัับของบรษัิัท และมติิคัณะกรรมการบรษัิัท ติลอดูจน
มติิท่�ประชุุมผู่ถ่้อหุน้ ดู้วยคัวามรบัผ่ดิูชุอบ คัวามระมดัูระวัง และคัวามซึ่่�อสำตัิยส์ำจุรติิ เย่�ยงวิญญููชุน ผู่ป้ระกอบ
ธุรกิจพ่งกระทำาภายใต้ิสำถานการณ์เดู่ยวกัน เพ่�อประโยชุน์สำูงสำุดูของบริษััท

2. กำาหนดู วิสำัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางของแผ่นการดูำาเนินงาน 
และงบประมาณของบรษัิัท กำากับ ดูแูล ติิดูติาม ติรวจสำอบใหม้ก่ารปฏิิบติัิติามนโยบาย แผ่นงาน งบประมาณ 
ท่�กำาหนดูไว้ และประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของฝ่่ายจัดูการอยา่งสำมำาเสำมอ

3. กำาหนดูกฎิบัติรและนโยบายท่�สำำาคััญของบริษััท ดัูงน่�

1) นโยบายหลักในการดูำาเนินธุรกิจ (จริยธรรมธุรกิจและการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่)
2) กฎิบัติรคัณะกรรมการบริษััทและกฎิบัติรคัณะกรรมการชุุดูยอ่ย
3) นโยบายอำานาจหน้าท่�คัวามรับผ่ิดูชุอบของประธานกรรมการบริษััท และประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
4) นโยบายมาติรการการทำารายการกับบรษัิัท/บุคัคัลท่�ไมเ่ก่�ยวโยงกัน และกับบรษัิัท/บุคัคัลท่�เก่�ยวโยงกัน 

และติารางอำานาจอนุมัติิ
5) นโยบายทางดู้านการเงิน
6) นโยบายการระดูมทุน
7) นโยบายในการบริหารเงินทุน
8) นโยบายในการบริหารคัวามเสำ่�ยง
9) นโยบายในการติรวจสำอบและคัวบคัุมภายในของบริษััท
10) นโยบายการต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุันและนโยบายท่�เก่�ยวข้อง
11) นโยบายอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้องกับการกำากับดููแลกิจการของบริษััท

4. ตัิดูสำินใจเก่�ยวกับการลงทุน ดัูงน่�

1) พิจารณาเห็นชุอบ/อนุมัติิงบประมาณ
2) พิจารณาเห็นชุอบ/อนุมัติิโคัรงการลงทุนของบริษััท
3) กำากับดููแลการดูำาเนินโคัรงการให้เป็นไปติามแผ่นงานท่�วางไว้

5. กำากับ ดููแล และติิดูติามการดูำาเนินงานของบริษััท เพ่�อ

1) ให้เป็นไปติามเป้าหมายหร่อดู่กว่าเป้าหมาย สำอดูคัล้องกับกลยุทธ์ของบริษััท ท่�กำาหนดูไว้
2) กำาหนดูแนวทางแก้ไขกรณท่่�มป่ญัหาอุปสำรรคัเพ่�อใหบ้รรลเุปา้หมายท่�วางไว้หรอ่ดู่กว่าเปา้หมายท่�วางไว้
3) กำาหนดูมาติรการและแนวปฏิิบัติิในดู้านการกำากับดููแลกิจการ เพ่�อบริหารคัวามยั�งย่น คัวามรับผ่ิดูชุอบ

ต่ิอสำังคัม และต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุัน รวมทั�งมาติรการและแนวปฏิิบัติิอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้อง
4) ปฏิิบติัิใหเ้ป็นไปติามมาติรการต่ิอต้ิานการคัอรร์ปัชัุนและมาติรการอ่�นใดูท่�เก่�ยวขอ้ง และ มค่ัวามรับผิ่ดูชุอบ

ต่ิอการนำามาติรการต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุันและมาติรการอ่�นใดูท่�เก่�ยวข้องไปปฏิิบัติิ



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 126

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

6. จัดูให้ม่รายงานข้อมูลทั�วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษััท เพ่�อรายงานและเปิดูเผ่ยต่ิอผู่้ถ่อหุ้น และ 
ผู้่ม่สำ่วนไดู้เสำ่ยหร่อผู้่ลงทุนทั�วไปอย่างถูกต้ิอง คัรบถ้วน ทันการณ์ เท่าเท่ยมกัน และเป็นไปติามท่�กฎิหมาย
กำาหนดู

7. สำอบทานคัวามเพ่ยงพอและคัวามเหมาะสำมของระบบรายงานทางการเงิน ระบบคัวบคัุมภายใน และ 
การบรหิารคัวามเสำ่�ยงของบรษัิัท เพ่�อคัวามเชุ่�อมั�นในคัวามถกูต้ิอง คัรบถ้วน เชุ่�อถ่อไดู้ของขอ้มลู รวมทั�งเพ่�อ
ลดูคัวามเสำ่�ยงดู้านการทุจริติและป้องกันไมใ่ห้เกิดูการกระทำาท่�ผ่ิดูกฎิหมาย

8. รบัทราบรายงานการติรวจสำอบท่�สำำาคััญของคัณะกรรมการติรวจสำอบและคัณะกรรมการชุุดูยอ่ย รวมทั�งฝ่่าย
ติรวจสำอบภายใน ผู้่สำอบบญัชุ ่และท่�ปรก่ษัาฝ่า่ยต่ิาง ๆ  ของบริษััท และมห่น้าท่�กำาหนดูแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข กรณท่่�พบขอ้บกพรอ่งท่�เป็นสำาระสำำาคััญ และดูแูลจัดูการรายการท่�เก่�ยวโยงกันเพ่�อใหเ้ปน็ไปติามเกณฑ์์
ท่�กฎิหมายกำาหนดู

9. แต่ิงตัิ�งบุคัคัลท่�มค่ัณุสำมบติัิและไมม่ลั่กษัณะต้ิองหา้มติามกฎิหมายท่�เก่�ยวขอ้งเขา้เปน็กรรมการบรษัิัท ในกรณ่
ท่�ติำาแหนง่กรรมการบริษััทว่างลงเพราะเหติุอ่�นนอกจากออกติามวาระ

10. แต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยและประธานคัณะกรรมการชุุดูยอ่ย เชุน่ คัณะกรรมการติรวจสำอบ คัณะกรรมการ
บริหารคัวามเสำ่�ยง คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่  
คัณะกรรมการบริหาร หร่อคัณะกรรมการชุุดูย่อยอ่�นใดู รวมทั�งแต่ิงตัิ�งเลขานุการคัณะกรรมการบริษััทและ
เลขานุการบริษััท เพ่�อสำนับสำนุนการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริษััท

11. กำาหนดูค่ัาติอบแทนและแต่ิงตัิ�งผู้่บริหารระดัูบอาวุโสำของบริษััท รวมทั�งจัดูให้ม่กระบวนการสำร้างผู่้บริหาร
ระดัูบสำูงของบริษััท เพ่�อให้ม่ข่�นมาทดูแทนอยา่งต่ิอเน่�อง (Succession Plan)

12. แต่ิงตัิ�งกรรมการคันหน่�งคันใดูหร่อหลายคันหร่อบุคัคัลอ่�นกระทำาการอย่างใดูอย่างหน่�งแทนคัณะกรรมการ
บริษััท ทั�งน่�การมอบอำานาจดัูงกล่าว ผู่้ไดู้รับมอบอำานาจนั�นต้ิองไม่ม่อำานาจอนุมัติิรายการท่�บุคัคัลดัูงกล่าว
หร่อบุคัคัลท่�อาจม่คัวามขัดูแย้ง ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย หร่ออาจม่คัวามขัดูแย้งทางผ่ลประโยชุน์ในลักษัณะอ่�นใดูกับ
บริษััท หร่อบริษััทยอ่ย

ทั�งน่� กำาหนดูใหร้ายการท่�กรรมการ หรอ่บุคัคัลท่�อาจมค่ัวามขดัูแยง้ มส่ำว่นไดู้เสำย่ หรอ่อาจมค่ัวามขดัูแยง้ทาง
ผ่ลประโยชุนอ่์�นใดูกับบรษัิัท หรอ่บรษัิัทยอ่ย ใหก้รรมการบรษัิัทซึ่่�งมส่ำว่นไดู้เสำย่ในเร่�องนั�น ไมม่ส่ำทิธอิอกเสำย่ง
ลงคัะแนนในเร่�องนั�น เว้นแต่ิเร่�องดัูงต่ิอไปน่� จะกระทำาไดู้ต่ิอเม่�อไดู้รบัอนมุติัิจากท่�ประชุุมผู่ถ่้อหุน้ก่อน ไดู้แก่

1) เร่�องท่�กฎิหมายและข้อบังคัับของบริษััท กำาหนดูให้ต้ิองไดู้มติิท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น
2) การทำารายการท่�กรรมการบรษัิัทท่�มส่ำว่นไดู้เสำย่และอยูใ่นขา่ยท่�กฎิหมายหร่อขอ้กำาหนดูของติลาดูหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทยระบุให้ต้ิองไดู้รับอนุมัติิจากท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น

13. จัดูให้ม่การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานประจำาปี ดัูงต่ิอไปน่�

1) การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการบริษััท
2) การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของกรรมการบริษััทเป็นรายบุคัคัล
3) การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยทุกคัณะ
4) การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของผู่้บริหารสำูงสำุดู (CEO) ขององค์ักร

5) การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของเลขานุการบริษััท
6) การประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของเลขานุการคัณะกรรมการติรวจสำอบ

รวมทั�งนำาผ่ลประเมินนั�นเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและใชุเ้ป็นข้อมลูในการกำาหนดูแนวนโยบายใน
การพัฒนาองค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

14. พจิารณาทบทวนนโยบายท่�เก่�ยวขอ้งกับการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ และกฎิบัติรคัณะกรรมการบริษััท วิสำยัทัศน์ 
พันธกิจ หร่อกลยุทธ์ของบริษััท เป็นประจำาทุกปี

15. จัดูทำารายงานกิจกรรมของคัณะกรรมการบริษััท เปิดูเผ่ยไว้ในแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงาน
ประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษััท ซึ่่�งรายงานดัูงกล่าว ลงนามโดูยประธานกรรมการบริษััท

1) คัวามเห็นหร่อข้อสำังเกติโดูยรวมท่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้รับจากการปฏิิบัติิหน้าท่�ติามกฎิบัติร
2) รายการอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการบริษััทเห็นว่าผู่้ถ่อหุ้นและผู่้ลงทุนทั�วไปคัวรทราบภายใต้ิขอบเขติอำานาจ

หน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากผู่้ถ่อหุ้น
3) จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุมคัณะกรรมการบรษัิัทและการเขา้รว่มประชุุมของกรรมการบรษัิัทแต่ิละท่าน 

รวมทั�งการรับค่ัาติอบแทนจากการดูำารงติำาแหนง่ในแต่ิละท่าน

16. ในการปฏิิบติัิหนา้ท่�ของคัณะกรรมการบริษััท อาจขอคัวามเห็นท่�เปน็อิสำระจากท่�ปร่กษัาวิชุาชุพ่อ่�นใดูเม่�อเหน็
ว่าจำาเป็นก็ไดู้ดู้วยค่ัาใชุ้จ่ายของบริษััท

ทั�งนี� บริษััทได้กำาหนดบทบาท อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชุอบข้องประธานกรรมการบริษััท ดังนี�

1. กำาหนดูให้ประธานกรรมการบริษััท และ ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร เป็นคันละบุคัคัลกัน

2. เป็นผู่้เร่ยกประชุุมคัณะกรรมการบริษััทและประชุุมผู่้ถ่อหุ้น โดูยเป็นประธานในการประชุุมคัณะกรรมการ
บริษััท และการประชุุมผู่้ถ่อหุ้น ซึ่่�งปฏิิบัติิให้เป็นไปติามข้อบังคัับของบริษััท

3. เป็นผู่้ลงคัะแนนเสำ่ยงชุ่�ขาดูในกรณ่ท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััทม่การลงคัะแนนเสำ่ยง และคัะแนนเสำ่ยง 
ทั�งสำองฝ่่ายเท่ากัน

4. มบ่ทบาทในการคัวบคัมุการประชุุมใหม้ป่ระสำทิธภิาพ เปน็ไปติามระเบย่บขอ้บงัคัับของบรษัิัท สำนบัสำนนุและ
เปิดูโอกาสำให้กรรมการบริษััทแสำดูงคัวามคิัดูเห็นอยา่งเป็นอิสำระ

5. สำนบัสำนนุและสำง่เสำรมิใหค้ัณะกรรมการบรษัิัทปฎิิบติัิหนา้ท่�อยา่งเต็ิมคัวามสำามารถ ติามขอบเขติอำานาจหนา้ท่�
คัวามรับผ่ิดูชุอบและติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่

6. รับผ่ิดูชุอบในฐานะเป็นผู่้นำาของคัณะกรรมการบริษััทในการกำากับ ติิดูติาม ดููแลการบริหารงานของ 
คัณะกรรมการบริษััท และคัณะกรรมการชุุดูยอ่ยอ่�น ๆ ให้บรรลุติามวัติถุประสำงค์ัและแผ่นงานท่�กำาหนดูไว้

7. กำากับดููแลการใชุ้นโยบาย และแนวทางปฏิิบติัิงานเชิุงกลยุทธข์องฝ่า่ยจัดูการ รวมทั�งใหค้ัำาแนะนำาและสำนบัสำนนุ
การดูำาเนินธุรกิจของฝ่่ายจัดูการ

8. เป็นผู่้นำาและปฏิิบัติิตินให้เป็นแบบอย่างติามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษััท รวมทั�ง 
สำง่เสำริม กำากับ ติิดูติามการบริหารจัดูการบนหลักคัวามยั�งย่น คัวามรับผ่ิดูชุอบต่ิอสำังคัม และปฏิิบัติิให้เป็นไป
ติามมาติรการและแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุัน
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7.3 ข้้อมููลเก่�ยวกับคณะกรรมูการชุุดูย่อย
คัณะกรรมการบริษััทไดู้แต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการชุุดูยอ่ย รวม 5 คัณะ ไดู้แก่ คัณะกรรมการติรวจสำอบ คัณะกรรมการ
บริหารคัวามเสำ่�ยง คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน คัณะคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ และ 
คัณะกรรมการบริหาร เพ่�อสำนับสำนุนการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริษััท โดูยม่รายละเอ่ยดู ดัูงน่�

1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คัณะกรรมการติรวจสำอบ ค่ัอ คัณะกรรมการชุุดูยอ่ยของคัณะกรรมการบริษััทท่�ไดู้รับการแต่ิงตัิ�งเพ่�อชุว่ยแบง่เบา
ภารกิจของคัณะกรรมการบรษัิัทในการปฏิิบติัิงาน และเพ่�อใหกิ้จการมร่ะบบกำากับดูแูลท่�ดู่ คัณะกรรมการติรวจสำอบ
จัดูตัิ�งข่�นเพ่�อมุ่งหวังถ่งการเสำริมสำร้างประสิำทธิภาพในการดูำาเนินการและการเพิ�มมูลค่ัาให้องค์ักร ในการปฏิิบัติิ
หน้าท่�คัณะกรรมการติรวจสำอบจะต้ิองดูำารงไว้ซ่ึ่�งคัวามสำัมพันธ์ในการทำางานกับคัณะกรรมการบริษััท ผู่้บริหาร 
รวมทั�งผู่้ติรวจสำอบภายนอกและผู่้ติรวจสำอบภายในของบริษััท และเพ่�อให้การดูำาเนินงานไดู้อยา่งม่ประสำิทธิภาพ 
กรรมการติรวจสำอบแต่ิละท่านจำาเป็นต้ิองพัฒนาและดูำารงไว้ซึ่่�งคัวามชุำานาญงานและคัวามรอบรู้ติลอดูจน 
คัวามเข้าใจในหน้าท่�คัวามรับผ่ิดูชุอบ รวมทั�งเข้าใจในธุรกิจและคัวามเสำ่ยหายของบริษััท

คัณะกรรมการบริษััทในการประชุุมคัรั�งท่� 3/2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ไดู้มม่ติิอนมุติัิแต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการ
ติรวจสำอบ โดูย ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ประกอบดู้วยกรรมการ 3 ท่าน ดัูงน่�

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

1. ดูร.จงรัก ระรวยทรง 1) ประธานคัณะกรรมการติรวจสำอบ (กรรมการอิสำระ)

2. รศ.ดูร.พนารัติน์ ปานมณ่ 1) 2) 3) กรรมการติรวจสำอบ (กรรมการอิสำระ)

3. นายธรากร อังภูเบศวร์ 1) กรรมการติรวจสำอบ (กรรมการอิสำระ)

 โดูยม่ นายธเนศศิริ ฝ่ากมิติร เป็นเลขานุการ
หมายเหติ ุ  1) กรรมการอิสำระผู่้ม่คัวามรู้และประสำบการณ์ในการสำอบทานงบการเงินของบริษััท
  2) กรรมการอิสำระท่�จบการศ่กษัาทางดู้านบัญชุ่
  3) กรรมการอิสำระท่�เป็นผู่้หญิง

หน้าที่และความรับผิดชุอบข้องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สำอบทานใหบ้รษัิัท มก่ารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้ิองและนา่เชุ่�อถ่อ รวมถ่งการเปดิูเผ่ยขอ้มลูอยา่งเพย่งพอ 

โดูยการประสำานงานกับผู่้สำอบบัญชุ่ภายนอกและผู่้บริหารของบริษััท รับผ่ิดูชุอบจัดูทำารายงานทางการเงิน 
ทั�งรายไติรมาสำและรายปี

2. สำอบทานให้บริษััท ม่ระบบการคัวบคัุมภายในและการติรวจสำอบภายในท่�ม่คัวามเหมาะสำม ม่ประสำิทธิภาพ
และประสิำทธิผ่ล โดูยสำอบทานร่วมกับผู่้สำอบบัญชุ่ภายนอกและผู่้ติรวจสำอบภายใน และพิจารณาคัวามเป็น
อิสำระของหนว่ยงานติรวจสำอบภายใน หรอ่หนว่ยงานอ่�นใดูท่�รบัผ่ดิูชุอบเก่�ยวกับการติรวจสำอบภายใน ติลอดูจน
ใหค้ัวามเหน็ชุอบในการพจิารณาแต่ิงตัิ�ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหนา้หนว่ยงานติรววจสำอบภายในหรอ่หนว่ยงาน
อ่�นใดูท่�รับผ่ิดูชุอบเก่�ยวกับการติรวจสำอบภายใน

3. สำอบทานใหบ้ริษััท ปฏิิบติัิติามพระราชุบญัญติัิหลักทรพัยแ์ละติลาดูหลักทรพัย ์ขอ้กำาหนดูของติลาดูหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หร่อกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััท

4. พิจารณา คััดูเล่อก เสำนอแต่ิงตัิ�งบุคัคัลซึ่่�งม่คัวามเป็นอิสำระเพ่�อทำาหน้าท่�เป็นผู่้สำอบบัญชุ่ของบริษััท รวมถ่ง
พจิารณาค่ัาติอบแทนของผู่ส้ำอบบญัชุ ่โดูยคัำานง่ถ่งคัวามนา่เชุ่�อถ่อ คัวามเพย่งพอของทรพัยากรและปรมิาณ
งานติรวจสำอบของผู้่สำอบบญัชุน่ั�น และประสำบการณข์องบุคัลากรท่�ไดู้รบัมอบหมายใหท้ำาการติรวจสำอบบญัชุ่
ของบรษัิัท รวมทั�งการเลิกจ้าง และกำาหนดูใหค้ัณะกรรมการติรวจสำอบจัดูใหม้ก่ารประชุุมรว่มกับผู่ส้ำอบบญัชุ่
อิสำระภายนอก โดูยไมม่่ฝ่่ายจัดูการเข้ารว่มประชุุมดู้วย อยา่งน้อยปีละ 1 คัรั�ง

5. พิจารณารายการเก่�ยวโยงกันหร่อรายการท่�อาจม่คัวามขัดูแย้งทางผ่ลประโยชุน์ ให้เป็นไปติามกฎิหมาย 
และข้อกำาหนดูของติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพ่�อให้มั�นใจว่ารายการดัูงกล่าวสำมเหติุสำมผ่ลและเป็น 
ประโยชุน์สำงุสำดุูต่ิอบรษัิัท

6. สำอบทานให้บริษััทปฏิิบัติิติามนโยบายต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุันอย่างม่ประสิำทธิภาพ รวมถ่งพิจารณาผ่ล 
การสำอบทานการทุจริติ และเป็นชุ่องทางหน่�งของบริษััท ในการรับข้อร้องเร่ยนการกระทำาทุจริติ รวมทั�ง 
สำง่เสำรมิและสำรา้งคัวามติระหนักรู ้การประเมินคัวามเส่ำ�ยง การสำร้างระบบงานเชิุงป้องกัน และการติรวจสำอบ

7. ประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการติรวจสำอบ รวมทั�งให้ข้อเสำนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และ
นำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นข้อมูลในการกำาหนดูแนวนโยบายในการพัฒนาองค์ักร
อยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

8. พิจารณาทบทวนกฎิบัติรคัณะกรรมการติรวจสำอบและกฎิบัติรฝ่่ายติรวจสำอบภายในเป็นประจำาทุกปี

9. จัดูทำารายงานกิจกรรมของคัณะกรรมการติรวจสำอบ เปดิูเผ่ยไว้ในแบบแสำดูงรายการขอ้มลูประจำาป ี/ รายงาน
ประจำาป ี(แบบ 56-1 One Report) ของบรษัิัท ซึ่่�งรายงานดัูงกล่าวลงนามโดูยประธานคัณะกรรมการติรวจสำอบ

- คัวามเห็นเก่�ยวกับกระบวนการจัดูทำาและการเปิดูเผ่ยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษััท ถ่งคัวาม
ถูกต้ิองคัรบถ้วนเป็นท่�เชุ่�อถ่อไดู้

- คัวามเห็นเก่�ยวกับคัวามเพ่ยงพอของระบบการคัวบคัุมภายในของบริษััท
- คัวามเห็นเก่�ยวกับการปฏิิบัติิติามพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดูของ

ติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยหร่อกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจของบริษััท
- คัวามเห็นเก่�ยวกับคัวามเหมาะสำมของผู่้สำอบบัญชุ่
- คัวามเห็นเก่�ยวกับรายการท่�อาจม่คัวามขัดูแย้งทางผ่ลประโยชุน์
- คัวามเห็นหร่อข้อสำังเกติุโดูยรวมท่�คัณะกรรมการติรวจสำอบไดู้รับจากการปฏิิบัติิหน้าท่�ติามกฎิบัติร
- จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุมคัณะกรรมการติรวจสำอบ และการเข้าร่วมประชุุมของกรรมการติรวจสำอบ

แต่ิละท่าน รวมทั�งการรับค่ัาติอบแทนจากการดูำารงติำาแหนง่ในแต่ิละท่าน
- รายงานอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการติรวจสำอบเห็นว่าผู่้ถ่อหุ้นและผู่้ลงทุนทั�วไปคัวรทราบ ภายใต้ิขอบเขติ

อำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััท

10. ดูำาเนินการติรวจสำอบเร่�องท่�ไดู้รับแจ้งจากผู่้สำอบบัญชุ่ของบริษััท ในกรณ่ท่�พบพฤติิการณ์อันคัวรสำงสำัยว่า 
กรรมการ ผู่จั้ดูการ หรอ่ บุคัคัลซึ่่�งรบัผ่ดิูชุอบในการดูำาเนนิงานของบรษัิัท ไดู้กระทำาคัวามผ่ดิูติามท่�กำาหนดูไว้
ในพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ (ฉบับท่� 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผ่ลการติรวจสำอบใน
เบ่�องต้ินใหแ้ก่สำำานกังานคัณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละติลาดูหลักทรพัย ์และผู่ส้ำอบบัญชุท่ราบ ภายใน 30 วัน 
นับตัิ�งแต่ิวันท่�ไดู้รับแจ้งจากผู่้สำอบบัญชุ่
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11. ในการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการติรวจสำอบอาจขอคัวามเห็นท่�เป็นอิสำระจากท่�ปร่กษัาวิชุาชุ่พอ่�นใดู 
เม่�อเห็นว่าจำาเป็นก็ไดู้ ทั�งน่�ดู้วยค่ัาใชุ้จ่ายของบริษััท

12. ปฏิิบติัิงานอ่�นใดูติามท่�คัณะกรรมการบรษัิัทมอบหมายดู้วยคัวามเหน็ชุอบจากคัณะกรรมการติรวจสำอบ เชุน่ 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารคัวามเสำ่�ยง ทบทวนการปฏิิบติัิติามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู่้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู่้บริหารของบริษััท ในรายงานท่�สำำาคััญ ๆ ท่�ต้ิองเสำนอต่ิอสำาธารณชุนติามท่�
กฎิหมายกำาหนดู ไดู้แก่ บทรายงานและวิเคัราะห์ของฝ่่ายบริหาร เป็นต้ิน

2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ย่ง
 คัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงมห่น้าท่�สำนบัสำนุนการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการบริษััท ในการกำาหนดูนโยบาย
และแนวปฏิิบัติิในการบริหารคัวามเส่ำ�ยง จัดูทำาแผ่นบริหารคัวามเสำ่�ยง ประเมินคัวามเสำ่�ยง เสำนอแนะมาติรการ
ปอ้งกันและแนวทางแก้ไข รวมทั�งติิดูติามดูแูลการดูำาเนนิการให้เปน็ไปมาติรการท่�กำาหนดูไว้ เพ่�อให้เกิดูกระบวนการ
จัดูการอยา่งเปน็ระบบในการบรหิารคัวามเสำ่�ยงไดู้คัรอบคัลุมทั�วทั�งองค์ักร โดูยจะชุว่ยลดูผ่ลกระทบต่ิอการดูำาเนนิ
ธุรกิจ และปฏิิบัติิให้เป็นไปติามกฎิเกณฑ์์ ข้อกำาหนดู รวมทั�งกฎิหมายท่�กำาหนดูข่�นจากหนว่ยงานกำากับต่ิาง ๆ

คัณะกรรมการบริษััทในการประชุุมคัรั�งท่� 1/2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ไดู้มม่ติิอนมุติัิแต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการ
บริหารคัวามเสำ่�ยง โดูย ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ประกอบดู้วยกรรมการ 4 ท่าน ดัูงน่�

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

1. นายธรากร อังภูเบศวร์ ประธานคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง (กรรมการอิสำระ)

2. นางสำาวโศภชุา ดูำารงปิยวุฒิ� กรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง

3. นายสำมชุาย ไติรรัตินภิรมย์ กรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง (กรรมการอิสำระ)

4. นายฐิติิพงศ์ เติชุะรัตินย่นยง กรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชุอบข้องคณะกรรมการบริหารความเสี่ย่ง
1. กำาหนดูนโยบาย แนวปฏิิบัติิ และกรอบการดูำาเนินงานดู้านบริหารคัวามเสำ่�ยงของบริษััท เพ่�อใชุ้เป็นแนวทาง

ในการดูำาเนินธุรกิจให้สำอดูคัล้องกับพระราชุบัญญัติิหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดูของ
ติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หร่อกฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกับการดูำาเนินธุรกิจของบริษััท รวมทั�งมาติรการ
และแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุัน

2. กำากับดูแูล ติิดูติาม และสำนบัสำนนุใหก้ารบรหิารคัวามเสำ่�ยงประสำบคัวามสำำาเรจ็ในระดัูบองค์ักรติลอดูจนระดัูบ
โคัรงการ โดูยคัำานง่ถ่งคัวามเส่ำ�ยงในแต่ิละดู้าน เพ่�อประกอบการประเมิน วิเคัราะห์ และ ตัิดูสำนิใจ เพ่�อให้มั�นใจ
ว่าม่กระบวนการบริหารคัวามเสำ่�ยงไดู้คัรอบคัลุมทุกขั�นติอนของการดูำาเนินธุรกิจ

3. ทบทวนแนวปฏิิบัติิและกรอบการดูำาเนินการดู้านการบริหารคัวามเส่ำ�ยง โดูยเปร่ยบเท่ยบกับแนวปฏิิบัติิของ
สำากลปฏิิบัติิ และเสำนอแนะเพ่�อแก้ไขปรับปรุงติามคัวามเหมาะสำมต่ิอคัณะกรรมการบริษััท

4. ประเมินผ่ลการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง รวมทั�งใหข้อ้เสำนอแนะในการพฒันาปรับปรุง 
และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นข้อมูลในการกำาหนดูแนวนโยบาย ในการพัฒนา
องค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

5. พิจารณาทบทวนกฎิบัติรคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงเป็นประจำาทุกปี

6. จัดูทำารายงานกิจกรรมของคัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยง เปิดูเผ่ยไว้ในแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาป ี / 
รายงานประจำาป ี(แบบ 56-1 One Report) ของบริษััท ซึ่่�งรายงานดัูงกล่าวลงนามโดูยประธานคัณะกรรมการ
บริหารคัวามเสำ่�ยง

1) คัวามเหน็หรอ่ขอ้สำงัเกติโดูยรวมท่�คัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยงไดู้รบัจากการปฏิิบติัิหนา้ท่� ติามกฎิบตัิร
2) รายงานอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงเห็นว่าผู่้ถ่อหุ้นและผู่้ลงทุนทั�วไปคัวรทราบ ภายใต้ิ

ขอบเขติอำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััท
3) จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุมคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง และการเข้าร่วมประชุุมของกรรมการ

บริหารคัวามเสำ่�ยงแต่ิละท่าน รวมทั�งการรับค่ัาติอบแทนจากการดูำารงติำาแหนง่ในแต่ิละท่าน

7. ในการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยงอาจขอคัวามเห็นท่�เป็นอิสำระจากท่�ปร่กษัาวิชุาชุ่พ
อ่�นใดูเม่�อเห็นว่าจำาเป็นก็ไดู้ ทั�งน่�ดู้วยค่ัาใชุ้จ่ายของบริษััท

8. ปฏิิบัติิงานอ่�นใดูติามท่�คัณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

3) คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน
คัณะกรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทนมห่นา้ท่�สำนบัสำนนุการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการบรษัิัท ในการ
กำาหนดูนโยบาย หลักเกณฑ์์ และกระบวนการในการสำรรหากรรมการ เพ่�อให้ไดู้บุคัคัลท่�ม่คัุณสำมบัติิเหมาะสำมและ
สำอดูคัล้องกับกลยุทธ์ในการดูำาเนินธุรกิจของบริษััท รวมทั�งเสำนอแนะหลักเกณฑ์์ในการกำาหนดูค่ัาติอบแทนให้
เหมาะสำมและสำอดูคัล้องกับสำภาวการณ์เป็นปัจจุบัน

คัณะกรรมการบรษัิัทในการประชุุมคัรั�งท่� 1/2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ไดู้มม่ติิอนุมติัิแต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการ
สำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน โดูย ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ประกอบดู้วยกรรมการ 4 ท่าน ดัูงน่�

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

1. พลติำารวจติร่ วิศิษัฐ์ ศุกรเสำพย์ ประธานคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน (กรรมการอิสำระ)

2. นายเดูชุา ชูุลิกรณ์ กรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน (กรรมการอิสำระ)

3. นายหทัย อู่ไทย กรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน (กรรมการอิสำระ)

4. นางสำมลักษัณ์ คัน่งเหติุ กรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนและเลขานุการ
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หน้าที่และความรับผิดชุอบข้องคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาผลตอบแทน
1. กำาหนดูนโยบาย หลักเกณฑ์์ และกระบวนการในการสำรรหา คััดูเล่อก และเสำนอชุ่�อบุคัคัลท่�ม่คัุณสำมบัติิ 

เหมาะสำมติามระเบย่บและกฎิหมายท่�เก่�ยวขอ้ง เพ่�อดูำารงติำาแหนง่กรรมการบรษัิัท กรรมการในคัณะกรรมการ 
ชุุดูยอ่ยต่ิาง ๆ  โดูยต้ิองมห่ลักเกณฑ์์ท่�ชุดัูเจน โปร่งใสำ และสำอดูคัล้องกับกลยุทธ์ในการดูำาเนินธุรกิจของบริษััท 
เพ่�อนำาเสำนอในท่�ประชุุมผู่ถ่้อหุ้น หรอ่ คัณะกรรมการบรษัิัทพจิารณาอนมุติัิแต่ิงตัิ�งแล้วแต่ิกรณต่ิามขอ้บงัคัับ
บริษััท

2. กำาหนดูนโยบาย หลักเกณฑ์์ และแนวทางในการกำาหนดูค่ัาติอบแทน วิธก่ารจ่ายค่ัาติอบแทน และผ่ลประโยชุน์
อ่�นใดูให้แก่คัณะกรรมการบริษััทและคัณะกรรมการชุุดูย่อย ท่�เหมาะสำมกับหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบ 
ท่�ม่ต่ิอบริษััท ให้ท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น หร่อคัณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัติิแล้วแต่ิกรณ่ติามข้อบังคัับบริษััท

3. พิจารณาทบทวนโคัรงสำร้าง หลักเกณฑ์์ต่ิาง ๆ เก่�ยวกับการสำรรหาและค่ัาติอบแทน ให้เหมาะสำมกับหน้าท่�
คัวามรับผ่ิดูชุอบ และผ่ลการดูำาเนินงานของบริษััท

4. พิจารณาและนำาเสำนอแผ่นสำ่บทอดูติำาแหน่งผู้่บริหารสำูงสำุดูขององค์ักร (ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร) ต่ิอ 
คัณะกรรมการบริษััทพิจารณาอนุมัติิ

5. ประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน รวมทั�งให้ข้อเสำนอแนะ ใน
การพัฒนาปรับปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นข้อมูลในการกำาหนดูแนว
นโยบายในการพัฒนาองค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

6. พิจารณาทบทวนกฎิบัติรคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนเป็นประจำาทุกปี

7. จัดูทำารายงานกิจกรรมของคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน เปิดูเผ่ยไว้ในแบบแสำดูงรายการ
ข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษััท ซึ่่�งรายงานดัูงกล่าวลงนามโดูย
ประธานคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน

1) คัวามเหน็หรอ่ขอ้สำงัเกติโดูยรวมท่�คัณะกรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทนไดู้รบัจากการปฏิิบติัิ
หน้าท่�ติามกฎิบัติร

2) รายงานอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนเห็นว่าผู่ถ่้อหุน้และผู่ล้งทุนทั�วไปคัวรทราบ 
ภายใต้ิขอบเขติอำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััท

3) จำานวนคัรั�งของการประชุุมคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน และการเข้ารว่มประชุุมของ
กรรมการสำรรหาและพจิารณาผ่ลติอบแทนแต่ิละท่าน รวมทั�งการรบัค่ัาติอบแทนจากการดูำารงติำาแหนง่
ในแต่ิละท่าน

8. ในการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนอาจขอคัวามเห็นท่�เป็นอิสำระจาก 
ท่�ปร่กษัาวิชุาชุ่พอ่�นใดูเม่�อเห็นว่าจำาเป็นก็ไดู้ดู้วยค่ัาใชุ้จ่ายของบริษััท

9. ปฏิิบัติิงานอ่�นใดูติามท่�คัณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ม่หน้าท่�สำนับสำนุน การปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการบริษััท ในการกำาหนดู
นโยบายดู้านการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ และกำาหนดูแนวปฏิิบัติิในดู้านต่ิาง ๆ ของบริษััท ให้สำอดูคัล้องกับหลักการ
กำากับดููแลกิจการท่�ดู่อันเป็นสำากลซึ่่�งบริษััทจดูทะเบ่ยนพ่งปฏิิบัติิ เพ่�อให้เกิดูการปฏิิบัติิงานอย่างเป็นรูปธรรมใน
ภาพรวมขององค์ักรติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ สำ่งเสำริมให้บริษััทสำามารถเติิบโติอย่างยั�งย่นดู้วยการ 
บริหารกิจการอยา่งม่คัุณธรรม โปรง่ใสำ และติรวจสำอบไดู้ ซึ่่�งจะชุว่ยเสำริมสำร้างคัวามเชุ่�อมั�นต่ิอผู่้ถ่อหุ้น นักลงทุน  
ผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ย และผู่้เก่�ยวข้องทุกฝ่่าย

 คัณะกรรมการบริษััทในการประชุุมคัรั�งท่� 1/2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ไดู้มม่ติิอนุมติัิแต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการ
กำากับดููแลกิจการท่�ดู่ โดูย ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ประกอบดู้วยกรรมการ 3 ท่าน ดัูงน่�

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

1. นายสำมชุาย ไติรรัตินภิรมย์ ประธานคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ (กรรมการอิสำระ)

2. ดูร.จงรัก ระรวยทรง กรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ (กรรมการอิสำระ)

3. นายพงษ์ัเทพ ถิฐาพันธ์ กรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ (กรรมการอิสำระ)

หมายเหติ ุ นางสำาวจันทรา จงจามร่สำ่ทอง เป็นเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชุอบข้องคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
1. กำาหนดูนโยบายและแนวปฏิิบัติิดู้านการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ รวมถ่งการดูำาเนินงานอ่�นใดูท่�เก่�ยวเน่�อง 

ต่ิอการกำากับดููแลกิจการ เชุ่น การบริหารคัวามยั�งย่น คัวามรับผิ่ดูชุอบต่ิอสัำงคัม มาติรการและแนวปฏิิบัติิ 
ต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุัน รวมทั�งการจัดูให้ม่หน่วยงานกำากับการปฏิิบัติิงาน (Compliance Unit) เสำนอติ่อ 
คัณะกรรมการบริษััท

2. กำากับดููแลและติิดูติาม เพ่�อให้มั�นใจว่าบริษััท กลุ่มบริษััท คัณะกรรมการชุุดูต่ิาง ๆ รวมถ่ง ผู่้บริหาร พนักงาน
และผู่ม้ส่ำว่นไดู้เสำย่ มก่ารดูำาเนนิการสำอดูคัล้องกับนโยบายและแนวปฏิิบติัิท่�กำาหนดูไว้ และเปน็ไปติามกฎิหมาย
หร่อข้อกำาหนดูต่ิาง ๆ ท่�เก่�ยวข้องกับหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ มาติรการและแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิาน 
การคัอร์รปัชัุน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ โดูยให้การปฏิิบติัิพฒันาข่�นเป็นลำาดัูบอยา่งต่ิอเน่�องและ
เหมาะสำม

3. ทบทวนแนวปฏิิบัติิติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััท โดูยเปร่ยบเท่ยบกับแนวปฏิิบัติิสำากล และ
เสำนอแนะเพ่�อแก้ไขปรับปรุงติามคัวามเหมาะสำมต่ิอคัณะกรรมการบริษััท

4. เสำนอแนะต่ิอคัณะกรรมการบรษัิัท คัณะกรรมการชุุดูยอ่ย และฝ่า่ยจัดูการ ในเร่�องเก่�ยวกับกฎิเกณฑ์์ การกำากับ
ดููแลกิจการท่�ดู่ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั�งข้อพ่งปฏิิบัติิท่�ดู่ในการดูำาเนินธุรกิจ

5. สำนบัสำนุนและส่ำงเสำริมให้บริษััท เผ่ยแพร่หลักการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ รวมทั�งขอ้มูลข่าวสำารในเร่�องท่�เก่�ยวข้อง
อยา่งต่ิอเน่�อง ให้เป็นท่�รับทราบและเข้าใจไปยังคัณะกรรมการชุุดูต่ิาง ๆ ผู่้บริหารและพนักงานทุกระดัูบ
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6. สำนับสำนุนและสำง่เสำริมให้บริษััท เข้ารับการประเมินหร่อจัดูอันดัูบดู้านการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ เพ่�อเป็นการ
พัฒนาและยกระดัูบมาติรฐานการกำากับดููแลกิจการของบริษััทอยา่งต่ิอเน่�อง

7. ประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ รวมทั�งให้ข้อเสำนอแนะในการพัฒนา
ปรบัปรุง และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นข้อมูลในการกำาหนดูแนวนโยบายในการ
พัฒนาองค์ักรอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

8. พิจารณาทบทวนกฎิบัติรคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่เป็นประจำาทุกปี

9. จัดูทำารายงานกิจกรรมของคัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่ เปดิูเผ่ยไว้ในแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาป ี(แบบ 56-1 One Report) ของบริษััท ซึ่่�งรายงานดัูงกล่าวลงนามโดูยประธานคัณะกรรมการ
กำากับดููแลกิจการท่�ดู่

1) คัวามเห็นหร่อข้อสำังเกติโดูยรวมท่�คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ไดู้รับจากการปฏิิบัติิหน้าท่�ติาม
กฎิบัติร

2) รายงานอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่เห็นว่าผู่้ถ่อหุ้นและผู่้ลงทุนทั�วไปคัวรทราบ ภายใต้ิ
ขอบเขติอำานาจหน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััท

3) จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุมคัณะกรรมการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ และการเขา้รว่มประชุุมของกรรมการ
กำากับดููแลกิจการท่�ดู่แต่ิละท่าน รวมทั�งการรับค่ัาติอบแทนจากการดูำารงติำาแหนง่ในแต่ิละท่าน

10. ในการปฏิิบติัิหนา้ท่�ของคัณะกรรมการกำากับดูแูลกิจการท่�ดู่อาจขอคัวามเหน็ท่�เปน็อิสำระจากท่�ปร่กษัาวิชุาชุ่พ
อ่�นใดูเม่�อเห็นว่าจำาเป็นก็ไดู้ ทั�งน่�ดู้วยค่ัาใชุ้จ่ายของบริษััท

11. ปฏิิบัติิงานอ่�นใดูติามท่�คัณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

5) คณะกรรมการบริหาร
คัณะกรรมการบรหิารมห่นา้ท่�สำนบัสำนนุการปฏิิบติัิงานของคัณะกรรมการบรษัิัท ในการบรหิารจัดูการและคัวบคัมุ
กิจการของบริษััท เพ่�อใหเ้กิดูการปฏิิบติัิงานอยา่งเปน็รูปธรรมสำง่เสำรมิใหบ้รษัิัท สำามารถเติิบโติอยา่งยั�งยน่ดู้วยการ
บริหารกิจการอยา่งม่คัุณธรรม โปรง่ใสำ และติรวจสำอบไดู้ ซึ่่�งจะชุว่ยเสำริมสำร้างคัวามเชุ่�อมั�นต่ิอผู่้ถ่อหุ้น นักลงทุน 
ผู่้ม่สำว่นไดู้เสำ่ย และผู่้เก่�ยวข้องทุกฝ่่าย

คัณะกรรมการบรษัิัทในการประชุุมคัรั�งท่� 1/2564 เม่�อวันท่� 28 เมษัายน 2564 ไดู้มม่ติิอนุมติัิแต่ิงตัิ�งคัณะกรรมการ
บริหาร โดูย ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 ประกอบดู้วยกรรมการ 5 ท่าน ดัูงน่�

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

1. นางสำาวโศภชุา ดูำารงปิยวุฒิ� ประธานกรรมการบริหาร

2. ดูร.สำมบูรณ์ เอ่�ออัชุฌาสำัย กรรมการบริหาร

3. นางสำาวนฤชุล ดูำารงปิยวุฒิ� กรรมการบริหาร

4. นางอาร่วรรณ เฉลิมแดูน กรรมการบริหาร

5. นายเฉลิมพล ศร่เจริญ กรรมการบริหาร

หมายเหติ ุ นางสำาวจันทรา จงจามร่สำ่ทอง เป็นเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชุอบข้องคณะกรรมการบริหาร
1. ปฏิิบติัิหนา้ท่�ภายในขอบเขติของกฎิหมาย วัติถปุระสำงค์ั และข้อบงัคัับของบริษััท ติลอดูจนมติิคัณะกรรมการ

บริษััท และมติิท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น ดู้วยคัวามซึ่่�อสำัติย์สำุจริติ คัวามระมัดูระวังรวมไปถ่งม่คัวามรับผ่ิดูชุอบ  
และม่จริยธรรม โดูยคัำาน่งถ่งประโยชุน์ของผู่้ถ่อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเท่ยมกัน

2. กำาหนดูระเบ่ยบนโยบาย แนวปฏิิบัติิ กรอบการดูำาเนินงาน เป้าหมาย แผ่นธุรกิจ โคัรงสำร้างการบริหารงาน 
ระเบ่ยบข้อบังคัับ อำานาจหน้าท่� อำานาจอนุมัติิ และงบประมาณ รวมทั�งกำากับดููแล ติรวจสำอบ ติิดูติาม และ
ทบทวน การดูำาเนินงานของบริษััท ให้เป็นไปติามวิสำัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคัณะกรรมการ
บรษัิัท รวมทั�งใหส้ำอดูคัล้องกับพระราชุบญัญติัิหลักทรัพยแ์ละติลาดูหลักทรัพย ์ขอ้กำาหนดูของติลาดูหลักทรพัย์ 
หรอ่กฎิหมายท่�เก่�ยวขอ้งกับการดูำาเนินธุรกิจของบรษัิัท ขอ้บงัคัับของบรษัิัท รวมทั�งมาติรการและแนวปฏิิบติัิ
ต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุัน

3. กำาหนดูระเบ่ยบนโยบายและแนวปฏิิบัติิในการดูำาเนินงานดู้านการดููแลสำังคัม ชุุมชุน และสำิ�งแวดูล้อม  
(Corporate Social Responsibility: CSR)

4. พิจารณากลั�นกรอง เห็นชุอบ หร่ออนุมัติิ การดูำาเนินกิจการงานท่�สำำาคััญอันเป็นปกติิธุระทางการค้ัาและ 
การบริหารงานของบริษััทโดูยทั�วไป ทั�งน่�ให้เป็นไปติามกรอบของอำานาจท่�สำามารถกระทำาไดู้

5. กำาหนดูระเบ่ยบปฏิิบัติิงานของพนักงานบริษััท โดูยไมข่ัดูหร่อแย้งต่ิอข้อบังคัับและกฎิหมายท่�เก่�ยวข้อง
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6. พิจารณาให้คัวามเห็นชุอบโคัรงสำร้างติำาแหนง่และโคัรงสำร้างเงินเดู่อนและผ่ลประโยชุน์ติอบแทนอ่�น ๆ ของ
พนักงาน ติลอดูจนให้คัวามเห็นชุอบโคัรงสำร้างการบริหารงานตัิ�งแต่ิระดัูบฝ่่ายลงไป

7. พิจารณากลั�นกรอง เห็นชุอบ แผ่นงบประมาณประจำาปี กำากับดููแลและติิดูติามผ่ลการดูำาเนินงานให้เป็นไป
ติามนโยบาย เป้าหมาย และแผ่นงบประมาณท่�ไดู้รับอนุมัติิจากคัณะกรรมการบริษััท

8. ดููแลให้บริษััทม่ระบบการคัวบคัุมภายในท่�เหมาะสำมรัดูกุม

9. พิจารณากลั�นกรอง เห็นชุอบ หร่ออนุมัติิ การเข้าลงทุน และ/หร่อ การเข้ารว่มประมูลงาน ในโคัรงการใหม ่ๆ  
ติลอดูจนเข้าดูำาเนนิงานโคัรงการต่ิาง ๆ  ติามท่�เหน็สำมคัวร รวมถ่งการทำานติิิกรรมท่�เก่�ยวข้องกับเร่�องดัูงกล่าว
จนเสำร็จการ ทั�งน่�ให้เป็นไปติามกรอบของอำานาจท่�สำามารถกระทำาไดู้

10. พิจารณากลั�นกรอง เห็นชุอบ หร่ออนุมัติิการเข้าร่วมทุนกับบุคัคัล นิติิบุคัคัล และ/หร่อ คัณะบุคัคัลใดู ๆ  
ในรูปแบบต่ิาง ๆ เพ่�อดูำาเนินกิจการติามวัติถุประสำงค์ัของบริษััท รวมถ่งการทำานิติิกรรมท่�เก่�ยวข้องกับ  
เร่�องดัูงกล่าวจนเสำร็จการ ทั�งน่�ให้เป็นไปติามกรอบของอำานาจท่�สำามารถกระทำาไดู้

11. พจิารณากลั�นกรอง เห็นชุอบ หรอ่อนุมติัิ การแต่ิงตัิ�งหรอ่ว่าจ้างท่�ปรก่ษัา รวมทั�งผู่เ้ชุ่�ยวชุาญภายนอก เพ่�อให้
คัวามเห็นและดูำาเนินการเร่�องอ่�นใดูท่�เก่�ยวเน่�องกับการประกอบธุรกิจของบริษััท

12. คัณะกรรมการบริหารสำามารถมอบอำานาจและแต่ิงตัิ�งให้คัณะทำางานพิเศษั คัณะบุคัคัล ผู่้บริหาร หร่อบุคัคัล
ใดูบุคัคัลหน่�งไปดูำาเนินการแทนในเร่�องใดู ๆ ท่�อยู่ในหน้าท่�และรับผ่ิดูชุอบติามท่�คัณะกรรมการบริหารเห็น
สำมคัวร

13. การมอบอำานาจชุ่วงให้คัณะบริหารงาน คัณะทำางานพิเศษั คัณะบุคัคัล ผู่้บริหาร หร่อบุคัคัลใดูบุคัคัลหน่�ง  
ม่อำานาจในการดูำาเนินการในเร่�องใดู ๆ นั�น ต้ิองไมเ่ป็นการอนุมัติิรายการท่�เก่�ยวโยงกันหร่อรายการท่�อาจม่
คัวามขัดูแย้งทางผ่ลประโยชุน์ หร่อรายการท่�ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย ติามท่�กำาหนดูในข้อบังคัับของบริษััท นโยบาย
ระเบ่ยบปฎิิบัติิ และประกาศของคัณะกรรมการกำากับติลาดูทุน ซึ่่�งการอนุมัติิรายการในลักษัณะดัูงกล่าวจะ
ต้ิองเสำนอต่ิอท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััท และ/หร่อ ท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้น เพ่�อพิจารณาและอนุมัติิรายการ 
ดัูงกล่าวติามขอ้บงัคัับของบรษัิัท หรอ่กฎิหมายท่�เก่�ยวข้องกำาหนดู เว้นแต่ิเป็นการอนมุติัิรายการท่�เป็นลักษัณะ
การดูำาเนินธุรกรรมการค้ัาปกติิทั�วไปของบริษััท ท่�เป็นไปติามนโยบายและหลักเกณฑ์์ท่�คัณะกรรมการบริษััท
ไดู้พิจารณาอนุมัติิไว้

14. ประเมินผ่ลการปฏิิบัติิงานของคัณะกรรมการบริหาร รวมทั�งให้ข้อเสำนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และ 
นำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อทราบและใชุ้เป็นขอ้มลูในการกำาหนดูแนวนโยบายในการพัฒนาองค์ักร
อยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไป

15. พิจารณาทบทวนกฎิบัติรคัณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกปี

16. จัดูทำารายงานกิจกรรมของคัณะกรรมการบริหารเปิดูเผ่ยไว้ในแบบแสำดูงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงาน
ประจำาปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษััท ซึ่่�งรายงานดัูงกล่าวลงนามโดูยประธานกรรมการบริหาร

1) คัวามเห็นหร่อข้อสำังเกติโดูยรวมท่�คัณะกรรมการบริหารไดู้รับจากการปฏิิบัติิหน้าท่�ติามกฎิบัติร
2) รายงานอ่�นใดูท่�คัณะกรรมการบรหิารเห็นว่าผู่ถ่้อหุ้นและผู่ล้งทนุทั�วไปคัวรทราบ ภายใต้ิขอบเขติอำานาจ

หน้าท่�และคัวามรับผ่ิดูชุอบท่�ไดู้รับมอบหมายจากคัณะกรรมการบริษััท
3) จำานวนคัรั�งของการจัดูประชุุมคัณะกรรมการบริหาร และการเข้ารว่มประชุุมของกรรมการบริหารแต่ิละท่าน 

รวมทั�งการรับค่ัาติอบแทนจากการดูำารงติำาแหนง่ในแต่ิละท่าน

17. ในการปฏิิบัติิหน้าท่�ของคัณะกรรมการบริหารอาจขอคัวามเห็นท่�เป็นอิสำระจากท่�ปร่กษัาวิชุาชุ่พอ่�นใดู 
เม่�อเห็นว่าจำาเป็นก็ไดู้ดู้วยค่ัาใชุ้จ่ายของบริษััท

18. ปฎิิบัติิงานอ่�นใดูติามท่�คัณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

7.4 ข้้อมููลเก่�ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชุ่�อและตำาแหน่งข้องผู้บริหาร
ณ วันท่� 31 ธันวาคัม 2564 บริษััทม่ผู่้บริหารจำานวน 14 ท่าน (ติามโคัรงสำร้างท่�ปรากฎิในข้อ 7.1) ประกอบดู้วย

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

1. นางสำาวโศภชุา ดูำารงปิยวุฒิ� ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษััท / กรรมการบริหารคัวามเสำ่�ยง

2. ดูร.สำมบูรณ์ เอ่�ออัชุฌาสำัย 1) ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร (Chief Executive Officer)
กรรมการบริษััท / เลขานุการคัณะกรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร

3. ดูร.พงษ์ัสำกร ดูำาเนิน 1) ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบติัิการ สำายงานธุรกิจพลังงานและกัญชุงกัญชุา

4. นางสำาวนฤชุล ดูำารงปิยวุฒิ� 1) ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานกลยุทธ์การลงทุน 
และธุรกิจนวัติกรรมพลังงาน
กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร

5. นางอาร่วรรณ เฉลิมแดูน 1) ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานธุรกิจอุปกรณ์ไฟ้ฟ้้าแรงสำูง
กรรมการบริษััท / กรรมการบริหาร

6. นายชุัยศิริ วัฒนชุาญณรงค์ั 1) ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานธุรกิจวิศวกรรม และ Turnkey

7. นายฐิติิพงศ์ เติชุะรัตินย่นยง 1) ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานกลุ่มการเงินและบัญชุ่  
(Chief Financial Officer)
กรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยง / เลขานุการคัณะกรรมการบริหารคัวามเส่ำ�ยง
หัวหน้างานนักลงทุนสำัมพันธ์

8. นายธ่รภาพ ปัญญาสำาคัร 1) ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานสำนับสำนุนธุรกิจ

9. นางสำมลักษัณ์ คัน่งเหติุ ผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานทรัพยากรบุคัคัล
เลขานุการคัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทน

10. นางณัฐวรรณ วงศ์จันทร์ ผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานการเงินและเทคัโนโลย่สำารสำนเทศ

11. นางสำาวศุทธิรัติน์ ตัิ�งนรกุล ผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานบัญชุ่
ผู่้คัวบคัุมดููแลการทำาบัญชุ่

12. นางสำาวจันทรา จงจามร่สำ่ทอง ผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานสำำานักประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
เลขานุการบริษััท



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 132

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

รายชื่อ ติำาแหน่่ง

13. นายเฉลิมพล ศร่เจริญ ผู่้อำานวยการ สำายงานขายและการติลาดู
กรรมการบริษััท

14. นายธเนศศิริ ฝ่ากมิติร ผู่้อำานวยการ สำายงานติรวจสำอบภายใน
เลขานกุารคัณะกรรมการติรวจสำอบ / หวัหนา้หนว่ยงานติรวจสำอบภายใน
ผู่้รักษัาการแทนหัวหน้างานกำากับดููแลการปฏิิบัติิงาน

หมายเหติ ุ 1. 1) ผู่บ้รหิารของบรษัิัทท่�เป็นผู่บ้รหิารติามนยิามติามประกาศคัณะกรรมการ ก.ล.ติ. กำาหนดู
 2. ณ ต้ินปี 2565 บริษััทม่การเปล่�ยนแปลงชุ่�อติำาแหน่งผู่้บริหารติามท่�ระบุข้างต้ิน จากเดิูมท่�เคัย 

ไดู้แจ้งไว้ต่ิอสำำานกังานคัณะกรรมการหลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ ณ วันท่� 4 มน่าคัม 2564 และ 
ติลาดูหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วันท่� 5 มน่าคัม 2564

3.  ในป ี2564 บรษัิัทไดู้มก่ารปรบัโคัรงสำรา้งองค์ักร และไดู้มก่ารปรบัเปล่�ยนติำาแหนง่ผู่บ้รหิาร สำรุปดัูงน่�
 - นางสำาวโศภชุา ดูำารงปิยวุฒิ�  เดิูมดูำารงติำาแหน่งประธานกรรมการบริหาร และประธาน 

เจ้าหน้าท่�บริหาร เป็นประธานกรรมการบริหาร ม่ผ่ลตัิ�งแต่ิวันท่�  5 ม่นาคัม 2564 เป็นต้ินไป
 - ดูร.สำมบูรณ ์ เอ่�ออัชุฌาสำยั เดิูมดูำารงติำาแหนง่ กรรมการผู่จั้ดูการ และ รกัษัาการ Chief Financial 

Officer เป็นประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร (ผู่บ้ริหารสูำงสุำดู) มผ่่ลตัิ�งแต่ิวันท่� 5 มน่าคัม 2564 เป็นต้ินไป
 - นายฐิติิพงศ์ เติชุะรัตินย่นยง เดิูมดูำารงติำาแหน่งผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานบริหารการเงิน 

และบริหารกลยุทธ์องค์ักร เป็นประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานกลุ่มการเงินและบัญชุ่  
(Chief Financial Officer) ม่ผ่ลตัิ�งแต่ิวันท่� 5 ม่นาคัม 2564 เป็นต้ินไป

- ปรับเปล่�ยนติำาแหน่งผู่้บริหารจาก “รองกรรมการผู่้จัดูการ” หร่อ “ผู่้ชุ่วยกรรมการผู้่จัดูการ”  
เป็น “ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ” ม่ผ่ลตัิ�งแต่ิวันท่� 5 ม่นาคัม 2564 เป็นต้ินไป

4. ในป ี2565 บรษัิัทไดู้มก่ารปรบัเปล่�ยนชุ่�อสำายงาน เพ่�อใหส้ำอดูคัล้องกับธุรกิจองค์ักร รายละเอ่ยดูติาม
โคัรงสำร้างองค์ักร ในข้อ 7.1

คณะกรรมการบริษัทัมอบหมาย่ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร เป็นผูน้ำาในการบริหารและจัดการบริษััทภาย่ใต้
ข้อบเข้ตอำานาจหน้าที่ ดังนี�
1. บรหิารกิจการของบรษัิัท รวมถ่งการกำากับดูแูลและคัวบคัมุการดูำาเนนิงานโดูยรวม เพ่�อใหเ้ปน็ไปติามวัติถปุระสำงค์ั 

ข้อบังคัับ นโยบาย ระเบ่ยบ ข้อกำาหนดู คัำาสำั�ง กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผ่นการดูำาเนินงาน เป้าหมาย
ทางการเงิน งบประมาณ และมติิท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััท และหร่อ มติิท่�ประชุุมผู่้ถ่อหุ้นของบริษััท

2. ดูำาเนินการให้ม่การจัดูทำาและสำง่มอบนโยบายทางธุรกิจของบริษััท รวมถ่งแผ่นงานและงบประมาณ เสำนอต่ิอ
คัณะกรรมการบริษััทเพ่�อขออนุมัติิ และให้รายงานคัวามก้าวหน้าติามแผ่นงานและงบประมาณท่�ไดู้รับอนุมัติิ
ต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเป็นประจำา

3. ดูำาเนินการ หร่อ กำาหนดูอำานาจการบริหารงาน เพ่�อให้การปฏิิบัติิงานเป็นไปติามนโยบาย แผ่นงานและ 
งบประมาณท่�ไดู้รับอนุมัติิจากคัณะกรรมการบริษััทอย่างม่ประสำิทธิภาพและประสำิทธิผ่ล โดูยอยู่บนหลักของ
การคัวบคัุมภายในอยา่งเป็นระบบ และม่การบริหารคัวามเสำ่�ยงอยา่งสำมำาเสำมอ

4. กำาหนดูโคัรงสำร้างองค์ักร วิธก่ารบรหิาร รวมถ่งการคััดูเล่อก การฝ่กึอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนกังาน 
และกำาหนดูอัติราค่ัาจ้าง เงินเดู่อน ค่ัาติอบแทน โบนัสำ และสำวัสำดิูการต่ิาง ๆ สำำาหรับพนักงาน

5. บังคัับบัญชุา ติิดูต่ิอ สำั�งการ ดูำาเนินการ ติลอดูจนเข้าลงนามในนิติิกรรม สำัญญา เอกสำารคัำาสำั�ง หนังสำ่อแจ้งหร่อ
หนังสำ่อใดู ๆ ท่�ใชุ้ติิดูต่ิอกับหน่วยงานหร่อบุคัคัลอ่�น เพ่�อให้การดูำาเนินงานของบริษััท สำำาเร็จลุล่วงอย่าง 
ม่ประสำิทธิภาพและประสำิทธิผ่ล

6. มอ่ำานาจในการมอบอำานาจชุว่ง และหรอ่ มอบหมายใหบุ้คัคัลอ่�นปฏิิบติัิงานเฉพาะแทนไดู้ โดูยการมอบอำานาจ
ชุว่ง และหร่อ การมอบหมายดัูงกล่าวให้อยู่ภายใต้ิขอบเขติแหง่การมอบอำานาจติามหนังสำ่อมอบอำานาจ และ
หร่อ ให้เป็นไปติามระเบ่ยบ ข้อกำาหนดู หร่อคัำาสำั�งท่�คัณะกรรมการบริษััท และหร่อ บริษััทกำาหนดูไว้

7. เป็นผู่้นำาและปฏิิบัติิตินให้เป็นแบบอย่างติามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษััท รวมทั�ง 
สำง่เสำริม กำากับ ติิดูติามการบริหารจัดูการบนหลักคัวามยั�งย่น คัวามรับผ่ิดูชุอบต่ิอสำังคัม และปฏิิบัติิให้เป็นไป
ติามมาติรการและแนวปฏิิบัติิต่ิอต้ิานการคัอร์รัปชุัน

8. ม่อำานาจ หน้าท่� และคัวามรับผ่ิดูชุอบใดู ๆ ติามท่�ไดู้รับมอบหมายหร่อติามนโยบายท่�ไดู้รับมอบหมายจาก 
คัณะกรรมการบริษััท

ทั�งน่� การมอบอำานาจ หน้าท่� และ คัวามรับผ่ิดูชุอบ ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร จะไมม่่ลักษัณะเป็นการมอบ
อำานาจหร่อมอบอำานาจชุว่งท่�ทำาให้ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร หรอ่ผู่้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
สำามารถอนุมัติิในรายการใดูท่�ตินหร่อบุคัคัลท่�อาจม่คัวามขัดูแย้ง ม่สำ่วนไดู้เสำ่ย หร่ออาจม่คัวามขัดูแย้งทาง 
ผ่ลประโยชุน์อ่�นใดูกับบริษััท หร่อบริษััทย่อย (ติามท่�นิยามไว้ในประกาศคัณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ติลาดูหลักทรัพย์) ซึ่่�งการอนุมัติิรายการในลักษัณะดัูงกล่าวจะต้ิองเสำนอต่ิอท่�ประชุุมคัณะกรรมการบริษััท และ/
หรอ่ ท่�ประชุุมผู่ถ่้อหุน้ (แล้วแต่ิกรณ)่ เพ่�อพิจารณาและอนุมติัิรายการดัูงกล่าวติามข้อบังคัับของบริษััท หร่อกฎิหมาย
ท่�เก่�ยวข้องกำาหนดู เว้นแต่ิเป็นการอนุมัติิรายการท่�เป็นลักษัณะการดูำาเนินธุรกรรมการค้ัาปกติิทั�วไปของบริษััท  
ท่�เป็นไปติามนโยบายและหลักเกณฑ์์ท่�คัณะกรรมการบริษััทไดู้พิจารณาอนุมัติิไว้

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
คัณะกรรมการสำรรหาและพิจารณาผ่ลติอบแทนไดู้กำาหนดู “นโยบายเร่�อง ค่ัาติอบแทนและผ่ลประโยชุน์ของ 
ผู่้บริหารและพนักงาน” และนำาเสำนอต่ิอคัณะกรรมการบริษััทเพ่�อพิจารณา โดูยไดู้รับการอนุมัติิเพ่�อกำาหนดูเป็น
หลักเกณฑ์์แนวปฏิิบัติิในเร่�องค่ัาติอบแทนและผ่ลประโยชุน์ไปยังผู่้บริหารตัิ�งแต่ิระดัูบสำูงสำุดูขององค์ักรไปจนถ่ง
พนกังานทกุระดัูบ ใหส้ำอดูคัล้องกับผ่ลการดูำาเนนิงานของบรษัิัท ทั�งในระยะสำั�นและระยะยาว ในอัติราท่�เหมาะสำม
และเป็นไปติามแนวทางของติลาดูในกลุ่มอุติสำาหกรรมท่�ใกล้เค่ัยงกัน เพ่�อสำร้างแรงจูงใจในการทำางานให้เกิดู
ประสิำทธภิาพท่�ดู่ยิ�งข่�น โดูยประกอบดู้วยค่ัาติอบแทนและผ่ลประโยชุน์ในรูปแบบต่ิาง ๆ  เชุน่ เงินเดู่อน ค่ัาติำาแหนง่งาน 
โบนสัำประจำาปี ค่ัาเบ่�ยเล่�ยง ค่ัาท่�พกั ค่ัานำามนั ค่ัาสำก่หรอ ค่ัาโทรศัพท์ ค่ัาคัอมมิชุชุั�น รวมถ่งค่ัาสำวัสำดิูการต่ิาง ๆ  เชุน่ 
กองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พ ค่ัารักษัาพยาบาล ประกันอุบัติิเหตุิหมู่ ทุนการศ่กษัาของบุติร เงินชุ่วยเหล่อกรณ่ประสำบ 
ภัยพิบติัิ เงินชุว่ยเหล่อฌาปนกิจ เงินชุว่ยเหล่อกรณเ่จ็บป่วยและคัลอดูบุติร ค่ัาชุุดูฟ้อรม์พนกังาน การจัดูงานปใีหม ่
เป็นต้ิน รวมทั�งค่ัาติอบแทนและผ่ลประโยชุน์อ่�นใดูท่�จะม่เพิ�มข่�นโดูยพิจารณาจากผ่ลการดูำาเนินงานของบริษััท 
ทั�งในระยะสำั�นและระยะยาว

ทั�งน่� หลักเกณฑ์์ในการพจิารณาจ่ายค่ัาติอบแทนประเภทเงินเดู่อน ค่ัาติำาแหนง่งาน (การปรบัเล่�อนขั�น) และโบนสัำ
ประจำาปี จะพิจารณาจากกรอบการประเมินผ่ลการปฎิิบัติิงานท่�บริษััทกำาหนดูข่�น โดูยเริ�มจากการกำาหนดูและ
ทบทวนวิสำยัทัศน ์พนัธกิจ และกำาหนดูตัิวชุ่�วัดูทั�งในระดัูบองค์ักร (Corporate KPI) โดูยใชุ้หลักการของ Balanced 
Scorecard (BSC) เพ่�อให้คัรอบคัลุมการประเมินทุกมิติิ รวมทั�งม่การประเมินทักษัะคัวามรู้คัวามสำามารถ  
(Competency) เพ่�อเปน็แนวทางในการพัฒนาในแต่ิละตัิวบุคัคัล ประกอบกับการพจิารณาเวลาในการทำางานติาม
หลักเกณฑ์์ท่�กำาหนดูไว้
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7.4.3 จำานวนค่าตอบแทนรวมูข้องผู้บริหาร
ในปี 2564 บริษััทม่ผู่้บริหารรวม 14 ท่าน และม่การจ่ายค่ัาติอบแทนรวมให้ผู่้บริหารของบริษััท ประกอบดู้วย เงินเดู่อน โบนัสำ และเงินสำมทบกองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พ (ค่ัาติอบแทนอ่�น) รวมเป็นจำานวนทั�งสำิ�น 124,873,330.84 บาท และ
ม่ค่ัาติอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ดัูงน่�

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินข้องผู้บริหาร

ค่์าติอบแทน่

ผิูบ้รหิารท่ด่ำำารงติำาแหน่่งเป็น่กรรมการบรษัิัท ผิูบ้รหิารท่ม่ิได้ำดำำารงติำาแหน่่งเป็น่กรรมการบรษัิัท

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

จำาน่วน่ (ค์น่) ค่์าติอบแทน่ (บาท) จำาน่วน่ (ค์น่) ค่์าติอบแทน่ (บาท) จำาน่วน่ (ค์น่) ค่์าติอบแทน่ (บาท) จำาน่วน่ (ค์น่) ค่์าติอบแทน่ (บาท)

เงินเดู่อนรวม 5 38,151,840.00 5 37,080,000.00 9 32,965,764.00 12 39,493,600.00

โบนัสำรวม 5 30,082,670.00 5 28,036,800.00 9 18,939,145.00 12 19,850,300.00

เงินสำมทบกองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พรวม 5 2,670,628.80 5 2,595,600.00 9 2,063,283.04 12 2,714,152.00

รวม 5 70,905,138.80 5 67,712,400.00 9 53,968,192.04 12 64,766,806.36

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินข้องผู้บริหาร

บริษััทม่ค่ัาติอบแทนท่�ไมเ่ป็นตัิวเงินของผู่้บริหาร ไดู้แก่ รถประจำาติำาแหนง่ ค่ัานำามัน ค่ัาโทรศัพท์ ค่ัารักษัาพยาบาล ค่ัาประกันโรคั COVID-19 ค่ัาประกันอุบัติิเหติุ ค่ัาเดิูนทาง ค่ัาท่�พัก
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7.5 ข้้อมููลเก่�ยวกับพนักงาน
บริษััทและบริษััทยอ่ยม่จำานวนพนักงานรวมทั�งสำิ�น 959 คัน แบง่ติามประเภทและระดัูบพนักงาน ดัูงน่�

รายลัะเอย่ดำ
จำาน่วน่พินั่กงาน่

2562 2563 2564

จำาน่วน่พินั่กงาน่ทั�งหมดำ (ค์น่) 844 964 959
พนักงานรายเดู่อน 716 854 849

พนักงานรายวัน 128 110 110

จำาน่วน่พินั่กงาน่แยกติามประเภทการจ้างงาน่ (ค์น่)
พนักงานประจำา 718 791 835

พนักงานสำัญญาจ้าง 126 173 124

จำาน่วน่พินั่กงาน่แยกติามเพิศ (ค์น่)
ชุาย 538 603 610

หญิง 306 361 349

จำาน่วน่พินั่กงาน่แยกติามการจ้างอื�น่ ๆ (ค์น่)
ผู่้พิการ 2 7 8

ผู่้สำูงอายุ 19 21 8

จำาน่วน่พินั่กงาน่แยกติามระดัำบพินั่กงาน่ (ค์น่)
ผู่้บริหารระดัูบสำูง 34 38 41 1)

ผู่้จัดูการฝ่่าย 60 65 71

หัวหน้าแผ่นก/หัวหน้าหนว่ย 88 114 117

พนักงานระดัูบต้ิน-กลาง 421 476 509

พนักงานระดัูบปฏิิบัติิการ 241 271 221

จำาน่วน่การสรรหาพินั่กงาน่สำาเรจ็ (ค์น่) 246 215 217
ผู่้บริหารระดัูบสำูง 5 4 4

ผู่้จัดูการฝ่่าย 15 19 25

หัวหน้าแผ่นก/หัวหน้าหนว่ย 31 29 17

พนักงานระดัูบต้ิน-กลาง 130 158 165

พนักงานระดัูบปฏิิบัติิการ 65 5 4

อัติราการลัาออกของพินั่กงาน่ (รอ้ยลัะ) 2.23 1.39 1.63

1) รวมผู่้บริหารของบริษััทจำานวน 14 ท่าน ติามรายชุ่�อท่�ระบุไว้ในข้อ 7.4.1
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นอกจากน่� บริษััทและบริษััทยอ่ย ไดู้จำาแนกพนักงาน ติามกลุ่มธุรกิจหลัก ม่ดัูงน่�

ระดัำบพิลัังงาน่ กลัุ่มธุ์รกิจ
พิลัังงาน่ทดำแทน่

(ค์น่)

กลัุ่มธุ์รกิจวิศวกรรม แลัะ 
Turnkey แบบค์รบวงจร 

(ค์น่)

กลัุ่มธุ์รกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสงู 

(ค์น่)

กลัุ่มธุ์รกิจ Ecosystem  
Business Platform &  

Innovation 
(ค์น่)

กลัุ่มธุ์รกิจกัญชง
แลัะกัญชา 

(ค์น่)

รวม 
(ค์น่)

พนักงานบริหาร 56 15 30 8 3 112

พนักงานปฏิิบัติิการ 339 114 135 15 23 626

พนักงานในสำำานกังานใหญ่ 110 13 97 - 1 221

รวม 505 142 262 23 27 959

ผลตอบแทนรวมและลักษัณะผลตอบแทนที่ให้กับพินักงาน

ในปี 2564 บริษััทและบริษััทย่อยไดู้ม่การจ่ายค่ัาติอบแทนท่�เป็นตัิวเงินของพนักงาน (ไม่รวมผู่้บริหารในข้อ 7.4.3) ซึ่่�งประกอบดู้วยเงินเดู่อน โบนัสำและเงินสำมทบกองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พ (ค่ัาติอบแทนอ่�น) รวมเป็นเงินจำานวนทั�งสำิ�น 
398,777,206.77 บาท โดูยม่รายละเอ่ยดู ดัูงน่�

หน่่วย : บาท 2562 2563 2564

เงินเดู่อนรวม 259,855,863.20 317,177,396.39 326,643,953.03

โบนัสำรวม 44,731,866.32 41,515,350.97 58,905,240.77

เงินสำมทบกองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พรวม 9,472,229.61 11,633,785.30 13,228,012.97

รวม 314,059,959.13 370,326,532.66 398,777,206.77
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เม่�อคัวามเปน็สำมาชุกิภาพสำิ�นสำุดูลง สำมาชุกิมส่ำทิธไิดู้รบัเงินสำะสำมท่�ตินเองนำาสำง่เต็ิมจำานวน พรอ้มทั�งผ่ลประโยชุน์
ท่�เกิดูจากเงินสำะสำม ในสำว่นของเงินสำมทบท่�มาจากนายจ้างและผ่ลประโยชุน์ท่�เกิดูจากเงินสำมทบ สำมาชุิกจะไดู้รับ
ติามเง่�อนไขท่�กำาหนดูไว้ใน “ข้อบังคัับกองทุน” กรณ่ต่ิอไปน่�สำมาชุิกจะไดู้รับเงินสำมทบพร้อมทั�งผ่ลประโยชุน์ 
เงินสำมทบร้อยละ 100 ดัูงน่�

1. ถ่งแก่กรรม
2. คัรบเกษ่ัยณอายุการทำางาน
3. เจ็บป่วยจนไมส่ำามารถปฏิิบัติิงานไดู้
4. เป็นบุคัคัลวิกลจริติ ไร้คัวามสำามารถ เสำม่อนไร้คัวามสำามารถ
5. กองทุนเป็นอันยกเลิก
6. ทุพพลภาพ
7. นายจ้างเลิกกิจการ

กรณส่มาชกิ “สิ�น่สดุำสมาชกิภาพิ” เนื่�องจากลัาออกจากบรษัิัท สำมาชุกิก็ยงัสำามารถเก็บเงินต่ิอเน่�องไดู้ในรูปแบบเดิูม 
เชุน่ โอนเงินจากกองทุนของนายจ้างเดิูมไปยังกองทุนของนายจ้างรายใหม ่ หร่อโอนไปยังกองทุนรวมท่�จัดูตัิ�งข่�น
เพ่�อรับเงินโอนจากกองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พโดูยเฉพาะ (RMF for PVD) การเก็บออมต่ิอเน่�องน่�จะชุ่วยให้สำมาชุิก 
ม่จำานวนเงินออมท่�มากพอเม่�อถ่งวันเกษ่ัยณอายุ ทำาให้ม่ชุ่วิติในวัยเกษ่ัยณอย่างม่คัุณภาพและม่คัวามสำุข หร่อ 
รบัเงินกองทุนเป็นเช็ุคัสำั�งจ่ายชุ่�อสำมาชิุก โดูยมเ่ง่�อนไขการจ่ายเงินสำมทบและผ่ลประโยชุน์ของเงินสำมทบเน่�องจาก
ลาออกจากบริษััท ดัูงน่�

อายุงาน่สมาชิก รอ้ยลัะของเงิน่สบทบแลัะผิลัประโยชน์่ของเงิน่สมทบ

น้อยกว่า 1 ปี 0

คัรบ 1 ปี แต่ิไมถ่่ง 2 ปี 20

คัรบ 2 ปี แต่ิไมถ่่ง 3 ปี 40

คัรบ 3 ปี แต่ิไมถ่่ง 4 ปี 60

คัรบ 4 ปี แต่ิไมถ่่ง 5 ปี 80

คัรบ 5 ปี ข่�นไป 100

สัดส่วนข้องจำานวนพินักงานที่เข้้าร่วมกองทุนสำารองเลี�ย่งชุีพิข้องบริษััท

บรษัิัท
จำาน่วน่พินั่กงาน่ท่�เข้ารว่ม 

(ค์น่)
สดัำสว่น่พินั่กงาน่ท่�เข้ารว่มต่ิอ

พินั่กงาน่ทั�งหมดำ (รอ้ยลัะ)

บริษััท กันกุลเอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัดู (มหาชุน) 511 61.20

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินข้องพินักงาน

บริษััทม่ค่ัาติอบแทนท่�ไม่เป็นตัิวเงินของพนักงาน ไดู้แก่ ค่ัานำามัน ค่ัาโทรศัพท์ ค่ัารักษัาพยาบาล ค่ัาประกัน 
โรคั COVID-19 ค่ัาประกันอุบัติิเหติุ ค่ัาเดิูนทาง ค่ัาท่�พัก

กองทุนสำารองเลี�ย่งชุีพิ

กองทนุสำำารองเล่�ยงชุพ่ (Provident fund: PVD) เปน็กองทนุท่�พนกังานและบรษัิัทรว่มกันจัดูตัิ�งข่�น โดูยเงินของกองทนุ
มาจากเงินท่�พนักงานท่�สำมัคัรเป็น “สำมาชุิก” กองทุน PVD โดูยสำมัคัรใจนำาสำง่สำว่นหน่�ง เร่ยกว่า “เงินสำะสำม” และ
บรษัิัท “นายจ้าง” นำาสำง่อ่กสำว่นหน่�ง เรย่กว่า “เงินสำมทบ” เปน็ประจำาทกุเดู่อนอยา่งต่ิอเน่�อง เพ่�อสำง่เสำริมการออม
ระยะยาว และเป็นประโยชุน์ในยามชุราภาพของพนักงาน ซึ่่�งถ่อเป็นสำวัสำดิูการรูปแบบหน่�งให้แก่พนักงาน เพ่�อไว้
ใชุ้จ่ายในยามเกษ่ัยณอายุ โดูยบริษััทไดู้ม่การกำาหนดูคัุณสำมบัติิการสำมัคัรเป็นสำมาชุิกกองทุนสำำารองเล่�ยงชุ่พ  
จะต้ิองเป็นพนักงานท่�ไดู้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำา และ บริษััทไดู้กำาหนดูอัติราเงินสำมทบนายจ้าง ตัิ�งแต่ิ
ร้อยละ 3 ร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ข่�นอยูกั่บ อัติราเงินสำะสำมของสำมาชุิก ติามลำาดัูบ เงินกองทุนดัูงกล่าวจะม่การ 
นำาไปลงทุนให้ไดู้รับผ่ลติอบแทนโดูยม่ออาชุ่พท่�เร่ยกว่า “บริษััทจัดูการ” โดูยบริษััทหลักทรัพย์จัดูการกองทุน  
ไทยพาณชิุย ์จำากัดู และผ่ลติอบแทนท่�เกิดูข่�นจะนำามาเฉล่�ยใหกั้บสำมาชุกิกองทนุทกุคันติามสำดัูสำว่นของเงินท่�สำมาชุกิ
แต่ิละรายมอ่ยูใ่นกองทนุ และกองทุนจะไมจ่่ายดูอกเบ่�ยหรอ่เงินปนัผ่ลใหแ้ก่สำมาชุกิ แต่ิจะสำะสำมเงินจนเปน็ก้อนใหญ่
เพ่�อเก็บไว้รอจ่ายค่ันใหส้ำมาชิุกท่� “สำิ�นสำดุูสำมาชิุกภาพ” ทั�งน่� สำมาชิุกจะไมส่ำามารถถอนเงินบางสำว่นออกมาไดู้ เพราะ
ไมเ่ป็นไปติามวัติถุประสำงค์ัของการออมเงินระยะยาวเพ่�อไว้ใชุ้หลังเกษ่ัยณ

การเล่อกนโยบายการลงทุนสำอดูคัล้องและเหมาะสำมกับลักษัณะคัวามต้ิองการของสำมาชุิก เชุน่ อายุ ผ่ลติอบแทน
ท่�คัาดูหวัง และคัวามสำามารถในการยอมรับคัวามเสำ่�ยงของสำมาชุิก โดูยสำมาชุิกสำามารถเล่อกแผ่นการลงทุนท่� 
เหมาะสำมกับสำมาชุกิในการลงทนุเอง ค่ัอ นโยบายการลงทนุแบบสำมดูลุติามอายุ (life path) ท่�ปรบัสำดัูสำว่นระหว่าง 
สำินทรัพย์คัวามเส่ำ�ยงติำา (ติราสำารหน่�) และสิำนทรัพย์เติิบโติท่�ม่คัวามเส่ำ�ยงสูำง (หุ้นทุนปันผ่ล) ติามสัำดูสำ่วนแต่ิละ
แผ่นการลงทุน 4 แผ่น ดัูงน่�

แผิน่การลังทนุ่ น่โยบายการลังทนุ่

แผ่น 1 ติราสำารหน่� ร้อยละ 90 หุ้นทุนปันผ่ลร้อยละ 10 (PVDMPFFI 90% PVDMEQDV 10%)

แผ่น 2 ติราสำารหน่� ร้อยละ 70 หุ้นทุนปันผ่ล ร้อยละ 30 (PVDMPFFI 70% PVDMEQDV 30%)

แผ่น 3 ติราสำารหน่� ร้อยละ 50 หุ้นทุนปันผ่ล ร้อยละ 50 (PVDMPFFI 50% PVDMEQDV 50%)

แผ่น 4 ติราสำารหน่� ร้อยละ 20 หุ้นทุนปันผ่ล ร้อยละ 80 (PVDMPFFI 20% PVDMEQDV 80%)

หมายเหติ ุ สำมาชุกิสำามารถเปล่�ยนอัติราเงินสำบทบและแผ่นการลงทนุ ไดู้ปลีะ 1 คัรั�ง โดูยต้ิองแจ้งคัวามประสำงค์ั
พรอ้มกรอกเอกสำาร ภายในวันท่� 1-15 มกราคัม ของทกุป ีเพ่�อใหม้ผ่่ลการปรบัเปล่�ยนในเดู่อนมกราคัม 
ของปนีั�น ๆ
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การพิัฒนาบุคลากร

บรษัิัทม่นโยบายในการพัฒนาบุคัลากรและการพัฒนาศักยภาพอย่างต่ิอเน่�อง โดูยมวั่ติถปุระสำงค์ัเพ่�อสำนับสำนุนให้
พนักงานสำามารถเติิบโติไดู้ในองค์ักร และต้ิองการใหพ้นกังานทกุระดัูบทำางานอยา่งมค่ัวามสำขุ โดูยไดู้เนน้ใหบุ้คัลากร
ทุกระดัูบชุว่ยสำร้างสำรรค์ัผ่ลงาน และพัฒนาตินเองรว่มกับองค์ักรอยา่งต่ิอเน่�อง

บริษััทไดู้กำาหนดูแผ่นการพัฒนาทรัพยากรบุคัคัลจากการประเมินสำมรรถนะคัวามสำามารถ (Competency) และ
ผ่ลการปฏิิบติัิงาน (KPIs) เพ่�อใชุ้เป็นข้อมูลในการวิเคัราะห์การจัดูทำาหลักสูำติรแผ่นการอบรมพัฒนาบุคัลากร เพ่�อ
ให้บุคัลากรทุกระดัูบไดู้รับการพัฒนาอย่างต่ิอเน่�อง โดูยบริษััทม่นโยบายในดู้านการฝ่ึกอบรมสำำาหรับบุคัลากรใน
ระดัูบต่ิาง ๆ ดัูงน่�

ระดัำบผิูบ้รหิาร กลุ่มบริษััท มุ่งเน้นให้ระดัูบผู่้บริหารม่คัวามเข้าใจและม่ศักยภาพในดู้านการบริหารองค์ักร 
เขา้ใจวิสำยัทัศน ์เปา้หมาย และกลยุทธข์ององค์ักร เพ่�อนำาไปกำาหนดูกลยุทธข์ององค์ักรแบบ
บูรณาการสำำาหรบักลุม่บรษัิัท และเพ่�อเสำรมิสำรา้งขอ้ไดู้เปรย่บทางการแขง่ขันใหกั้บกลุม่บริษััท 
โดูยมก่ารจัดูอบรมหลักสูำติรระดัูบสูำงสำำาหรบัพฒันาดู้านการบรหิารจัดูการใหกั้บผู่บ้รหิาร เชุน่ 
หลักสำตูิรการวางแผ่นงาน หลักสำตูิรเชุงิกลยุทธ ์การอบรมคัวามรู้เฉพาะทาง การศก่ษัาดูงูาน
ในต่ิางประเทศ การสำัมมนาต่ิาง ๆ และการจัดูการในสำว่นท่�เก่�ยวข้อง เป็นต้ิน

ระดัำบหวัหน้่างาน่ กลุ่มบรษัิัท มุง่เนน้ท่�จะสำรา้งทักษัะ ดู้านการบรหิารเบ่�องต้ินและทักษัะคัวามรู้ติามหนา้ท่�งาน 
เพ่�อให้ระดัูบหัวหน้างานสำามารถปฏิิบัติิงานติามแผ่นกลยุทธ์ขององค์ักรท่�กำาหนดูไว้ และ 
นำาทักษัะท่�ไดู้ไปบริหารและประยุกต์ิใชุ้กับพนักงานติามสำายบังคัับบัญชุา โดูย ม่การจัดู
หลักสำูติรฝ่ึกอบรมในหัวข้อต่ิาง ๆ  เชุน่ ภาวะผู่้นำา การทำางานเป็นท่ม ทักษัะการบริหารเวลา
เบ่�องต้ิน หลักสำูติรการประเมินผ่ล เป็นต้ิน

ระดัำบพินั่กงาน่ กลุ่มบริษััท มุง่เน้นให้พนักงานม่คัวามรู้ คัวามเข้าใจ ในหน้าท่�ติามสำายงานต่ิาง ๆ ติลอดูจน
สำามารถนำาคัวามรูค้ัวามเข้าใจดัูงกล่าวไปพฒันางานท่�ตินเองปฏิิบติัิอยู ่โดูยหลักสำตูิรฝ่กึอบรม
จะเนน้ในดู้านการฝึ่กอบรมทักษัะในการทำางาน และส่ำวนต่ิาง ๆ  ท่�เก่�ยวขอ้งกับสำภาพแวดูล้อม
ในการทำางาน เชุน่หลักสำูติรเบ่�องต้ินในการทำางาน หลักสำูติรการนำาเสำนองาน คัวามรู้ในดู้าน
กฎิระเบย่บในการปฏิิบติัิงาน การอบรม 5สำ การอบรมกิจกรรมเสำนอแนะ (Suggestion) และ
การอบรมเก่�ยวกับคัวามปลอดูภัยในการทำางาน เป็นต้ิน

บริษััทไดู้สำ่งเสำริมการพัฒนาคัวามรู้และศักยภาพของบุคัลากร ซึ่่�งเป็นนโยบายของบริษััท ท่�ทำามาอย่างต่ิอเน่�อง 
เพ่�อให้พนักงานของบริษััท ม่ทักษัะคัวามรู้คัวามชุำานาญในเน่�องานท่�รับผ่ิดูชุอบ

สำำาหรับนโยบายในดู้านโคัรงสำร้างการบริหารงาน บริษััทม่นโยบายในการพิจารณาแต่ิงตัิ�งหร่อเล่�อนติำาแหน่งให้
เหมาะสำมเป็นประจำาทุกปีสำำาหรับพนักงานท่�ม่คัวามรู้คัวามสำามารถ ติามแผ่นงานของคัวามเจริญก้าวหน้าทาง
อาชุพ่ (Career Path) รวมทั�งการสำนับสำนนุใหพ้นกังานมส่ำว่นรว่มในการพัฒนาคัณุภาพอยา่งต่ิอเน่�องในการทำางาน 
เชุน่ การเสำนอคัวามคิัดูสำำาหรับการพัฒนาการทำางาน การเข้ารับการทดูสำอบวัดูทักษัะสำำาหรับพนักงาน

ในสำ่วนของคัณะกรรมการบริษััทและผู่้บริหารระดัูบสำูงของบริษััท และกลุ่มบริษััทนั�น คัณะกรรมการบริษััทและ
บรษัิัท สำนบัสำนนุใหเ้ขา้รว่มการอบรมกับสำมาคัมสำง่เสำรมิสำถาบนักรรมการบรษัิัทไทย (IOD) และหลักสูำติรอ่�น ๆ  เพ่�อ
เสำรมิสำร้างคัวามรูค้ัวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่�และทักษัะของการดูำารงติำาแหน่งคัณะกรรมการบริษััทและผู่บ้ริหาร
ซึ่่�งเป็นการพัฒนาคัวามรู้อยา่งต่ิอเน่�องเพ่�อเกิดูประโยชุน์สำูงสำุดูต่ิอการพัฒนาองค์ักร

งบประมาณและสถืิติด้านการพิัฒนาพินักงาน

บริษััทไดู้จัดูทำาสำรุปงบประมาณ สำถิติิดู้านการพัฒนาพนักงานและรายละเอ่ยดูหลักสำูติรการอบรม ดัูงน่�

1. งบประมาณและสำถิติิการพัฒนาพนักงาน สำรุป ดัูงน่�

รายลัะเอย่ดำ 2562 2563 2564

งบประมาณการฝ่ึกอบรม (ล้านบาท) 3.85 3.15 2.00

จำานวนหลักสำูติร 168 135 111

จำานวนพนักงานท่�เข้าอบรม 2,231 1,022 1,371

จำานวนชุั�วโมงอบรมเฉล่�ย/คัน 16.57 13.23 5.01

หมายเหติ ุ 1) การพฒันาศักยภาพพนักงานประจำาปี 2564 ปรับเปล่�ยนติามสำถานการณ์การแพรร่ะบาดูของโรคั 
COVID-19

 2) ปรับรูปแบบการอบรมบางหลักสำตูิรเปน็รูปแบบออนไลน์
 3) ผู่้บริหาร 14 ท่าน ติามรายชุ่�อท่�ปรากฎิในข้อ 7.4.1 ไดู้รับการเข้าอบรมหลักสำูติรหร่อสำัมมนา 

อยา่งนอ้ย 1 หลักสำตูิร (รายละเอ่ยดูประวัติิผู่บ้รหิาร ปรากฎิติามเอกสำารแบบ 1) คิัดูเปน็สำดัูสำว่น
รอ้ยละ 100

2. รายละเอ่ยดูหลักสูำติร สำำาหรบัการอบรมพนกังาน ในป ี2564 ไดู้เปิดูเผ่ยไว้ในเอกสำารแนบ 7 รายงานคัวามยั�งยน่ 
ข้อ 3.3.2 การดููแลและรักษัาพนักงาน

ข้้อพิิพิาทด้านแรงงาน 
บริษััทไมม่่ข้อพิพาทดู้านแรงงานในรอบ 3 ปีท่�ผ่า่นมา
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7.6 ข้้อมููลสำาคัญอ่�น ๆ
7.6.1 รายชุ่�อบุคคลท่�ไดู้รับมูอบหมูายให้รับผิดูชุอบโดูยตรงในเร่�องเลข้านุการบริษััท ผู้รับผิดูชุอบสูงสุดูใน 

สายงานบัญชุ่และการเงิน ผู้ควบคุมูดููแลการทำาบัญชุ่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กำากับดููแลการปฏิบัติงาน

เลข้านุการบริษััท
เพ่�อให้เป็นไปติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ของบริษััทจดูทะเบ่ยน และให้เป็นไปติามพระราชุบัญญัติิ 
หลักทรัพย์และติลาดูหลักทรัพย์ คัณะกรรมการบริษััทจ่งไดู้ม่การแต่ิงตัิ�งเลขานุการบริษััท ซึ่่�งบริษััทไดู้แต่ิงตัิ�ง 
นางสำาวจันทรา จงจามร่สำ่ทอง ผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานสำำานักประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร ให้ดูำารงติำาแหน่ง
เลขานกุารบรษัิัท โดูยมร่ายละเอ่ยดูการแต่ิงตัิ�งและประวัติิ และมค่ัณุสำมบติัิ หนา้ท่�คัวามรบัผ่ดิูชุอบของเลขานกุาร
บริษััท เปิดูเผ่ยไว้ในเอกสำารแนบ 1

ผู้รับผิดชุอบสูงสุดในสาย่งานบัญชุีและการเงิน
บริษััทไดู้แต่ิงตัิ�ง นายฐิติิพงศ์ เติชุะรัตินย่นยง ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานกลุ่มการเงินและบัญชุ่ ให้เป็น
ผู่้รับผ่ิดูชุอบสำูงสำุดูในสำายงานบัญชุ่และการเงิน ซ่ึ่�งม่คัุณสำมบัติิและเง่� อนไขติามหลักเกณฑ์์ของสำำานักงาน 
คัณะกรรมการหลักทรพัย์และติลาดูหลักทรพัย ์และติลาดูหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทยสำำาหรับผู่ร้บัผ่ดิูชุอบสำูงสำุดูใน
สำายงานบัญชุ่และการเงิน โดูยม่ประวัติิและรายละเอ่ยดูเปิดูเผ่ยในเอกสำารแนบ 1

ผู้ควบคุมดูแลการทำาบัญชุี
บริษััทไดู้แต่ิงตัิ�ง นางสำาวศุทธิรัติน์ ตัิ�งนรกุล ผู่้อำานวยการอาวุโสำ สำายงานบัญชุ่ ให้เป็นผู่้คัวบคัุมดููแลการทำาบัญชุ่ 
ซึ่่�งม่คัุณสำมบัติิและเง่�อนไขของการเป็นผู่้ทำาบัญชุ่ติามหลักเกณฑ์์ท่�กำาหนดูในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ัา  
โดูยม่ประวัติิและรายละเอ่ยดูเปิดูเผ่ยในเอกสำารแนบ 1

หัวหน้าหน่วย่งานตรวจสอบภาย่ใน
บรษัิัทไดู้แต่ิงตัิ�ง นายธเนศศริ ิฝ่ากมติิร ผู่อ้ำานวยการ สำายงานติรวจสำอบภายใน ใหเ้ปน็หวัหนา้หนว่ยงานติรวจสำอบ
ภายในของบริษััท โดูยม่ประวัติิและรายละเอ่ยดูเปิดูเผ่ยในเอกสำารแนบ 3

หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงาน
บรษัิัทไดู้แต่ิงตัิ�ง นายธเนศศิร ิฝ่ากมติิร ผู่อ้ำานวยการ สำายงานติรวจสำอบภายใน ให้เป็นผู่ร้กัษัาการแทนหวัหนา้งาน
กำากับดููแลการปฏิิบัติิงานของบริษััท โดูยม่ประวัติิและรายละเอ่ยดูเปิดูเผ่ยในเอกสำารแนบ 3 ทั�งน่�บริษััทอยู่ใน
ระหว่างกระบวนการสำรรหาผู่้ดููแลรับผ่ิดูชุอบในติำาแหนง่ดัูงกล่าว
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7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมูพันธุ์
บริษััทไดู้แต่ิงตัิ�ง นายฐิติิพงศ์ เติชุะรัตินย่นยง ประธานเจ้าหน้าท่�ปฏิิบัติิการ สำายงานกลุ่มการเงินและบัญชุ่ ให้เปน็
หวัหนา้งานนกัลงทนุสำมัพันธ ์ทั�งน่� นกัลงทนุหรอ่บุคัคัลทั�วไปสำามารถติิดูต่ิอมายังฝ่า่ยงานนกัลงทนุสำมัพนัธไ์ดู้ท่�

โทร  (66)2 242 5800 ต่ิอ 5876

อเ่มลั  ir@gunkul.com

เว็บไซต์ิ https://www.gunkul.com/th/investor-relations/information-inquiry/ir-contact

7.6.3 ค่าตอบแทนข้องผู้สอบบัญชุ่
บริษััทไดู้จ่ายค่ัาติอบแทนผู่ส้ำอบบญัชุ ่(Audit fee) ซึ่่�งประกอบดู้วยค่ัาสำอบบญัชุป่ระจำาป ีและค่ัาสำอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาล 3 ไติรมาสำ ในรอบปบีญัชุท่่�ผ่า่นมา เปน็เงิน 1,830,000.00 บาท ใหแ้ก่สำำานกังานสำอบบญัชุท่่�ผู่ส้ำอบบญัชุ่
สำังกัดู ค่ัอ บริษััท เคัพ่เอ็มจ่ ภูมิไชุย สำอบบัญชุ่ จำากัดู โดูยม่นายวัยวัฒน์ กอสำมานชุัยกิจ เป็นตัิวแทน โดูยสำรุป 
ค่ัาสำอบบญัชุใ่นป ี2564 และ ยอ้นหลัง 2 ป ีดัูงน่�

ปี ค่์าติอบแทน่ผิูส้อบบญัช ่(บาท)
(Audit Fee)

2564 1,830,000.00

2563 1,830,000.00

2562 1,830,000.00

หมายเหติ ุ 1. บริษััทไมม่ค่่ัาติอบแทนอ่�น (Non-Audit Fee) ในรอบปท่ี�ผ่า่นมา

 2. บริษััทไม่ม่กรรมการหร่อผู่้บริหารระดัูบสำูงของบริษััท เคัยเป็นพนักงานหร่อหุ้นส่ำวนของบริษััท 
สำอบบญัชุภ่ายนอกท่�บรษัิัทใชุบ้รกิารอยูใ่นชุว่ง 2 ปท่ี�ผ่า่นมา

สำำาหรับค่ัาติอบแทนผู่้สำอบบัญชุ่ในกลุ่มบริษััทย่อย บริษััทร่วมและการร่วมค้ัา ทั�งในประเทศและต่ิางประเทศ  
สำรุปรายละเอ่ยดูไดู้ดัูงน่� 

ปี ค่์าติอบแทน่ผิูส้อบบญัช ่(บาท)
(Audit Fee)

2564 23,762,302.00

2563 22,372,616.00

2562 19,026,000.00

หมายเหติ ุ กลุ่มบริษััทย่อย บริษััทร่วมและการร่วมค้ัา ทั�งในประเทศและต่ิางประเทศไม่ม่ค่ัาติอบแทนอ่�น 
(Non-Audit Fee) ในรอบปีท่�ผ่า่นมา

https://www.gunkul.com/th/investor-relations/information-inquiry/ir-contact
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8.		 รายงานผลการดูำาเนินงานสำำาคััญดู้านการกำากับดููแลกิจการ

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น บรีิษััท่ กัันกั้ลเอ็นจิิเนียรีิ�ง จิำากััด (มหุ้าชน)

รายงานคัณะกรรมการบริษััท

คณะกรรมการบริษััทประกอบด้้วยกรรมการทั�งหมด้จำำานวน 11 ท่าน โด้ยมี ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ด้ำารงตำำาแหนง่
เปน็ประธานกรรมการบรษัิัท (กรรมการที�ไมเ่ปน็ผู้้บ้รหิาร) กรรมการอิสระ จำำานวน 5 ท่าน ได้้แก่ ด้ร.จำงรกั ระรวยทรง 
รศ.ด้ร.พนารัตำน์ ปานมณี พลเอกธารไชยยันต์ำ ศรีสุวรรณ นายธรากร อังภู้เบศวร์ และ นายกฤษัณ์ จัำนทโนทก 
กรรมการที�เป็นผู้้้บริหาร จำำานวน 5 ท่าน ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิิ์� ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้� ออัชฌาสัย  
นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น และนายเฉลิมพล ศรีเจำริญ

ในป ี2564 คณะกรรมการบรษัิัทได้้มกีารประชุมรวม 10 ครั�ง เพ้�อด้ำาเนนิงานตำามบทบาทหน้าที�และความรับผู้ดิ้ชอบ
ที�ระบุไว้ในกฎบัตำรคณะกรรมการบริษััท โด้ยสรุปสาระสำาคัญได้้ดั้งนี�

1) กำาหนด้ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจำ นโยบาย กฎบัตำร เป้าหมาย และแนวทางของแผู้นการด้ำาเนินธุรกิจำ  
ให้สอด้คล้องกับแผู้นกลยุทธ์ของบริษััท และแนวปฏิิบัติำด้้านการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ รวมไปถึึงการกำากับ  
ด้้แล ติำด้ตำาม ตำรวจำสอบให้มีการปฏิิบัติำตำามอยา่งต่ำอเน้�อง

2) กำาหนด้มาตำรการและแนวปฏิิบัติำในด้้านการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ ความรับผู้ิด้ชอบต่ำอสังคม สิ�งแวด้ล้อม และ
การต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชัน รวมทั�งมาตำรการและแนวปฏิิบัติำอ้�นใด้ที�เกี�ยวข้อง เพ้�อการบริหารงานด้้วย 
หลักการความยั�งยน้ และโปรง่ใส โด้ยการกำากับ ด้แ้ล และติำด้ตำามการด้ำาเนนิงานของบรษัิัท เพ้�อใหเ้ปน็ไปตำาม
มาตำรการต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชันและมาตำรการอ้�นใด้ที�เกี�ยวข้อง อีกทั�งกำาหนด้แนวทางแก้ไขกรณีที� 
เกิด้ปัญหาหร้ออุปสรรค

3) พิจำารณาอนุมัติำ งบประมาณ โครงการลงทุนต่ำาง ๆ ที�สำาคัญของบริษััท โด้ยคำานึงถึึงประโยชน์ส้งสุด้ของ 
บริษััท ผู้้้ถ้ึอหุ้น และผู้้้มีส่วนได้้เสียทุกฝ่่ายเป็นหลักในการพิจำารณา รวมไปถึึงการกำากับ ด้้แล งบประมาณ  
และการด้ำาเนินโครงการต่ำาง ๆ ให้เป็นไปตำามแผู้นงานที�วางไว้ 

ทั�งนี� ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทได้้พิจำารณาอนุมัติำการลงทุนในธุรกิจำกัญชงและกัญชา ซึึ่�งนับเป็น 
การขยายฐานธุรกิจำใหมข่องบริษััท ที�มคีวามเช้�อมโยงไปยังอุตำสาหกรรมอ้�น ๆ  อันสามารถึที�จำะสร้างผู้ลตำอบแทน
ให้แก่บริษััทได้้อยา่งต่ำอเน้�องและยั�งย้น 

4) รับทราบรายงานข้อม้ลทั�วไป และข้อม้ลทางการเงินของบริษััท สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม
ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภูายใน และการบริหารความเสี�ยงของบริษััท รวมทั�งพิจำารณาอนุมัติำ
ระบบการควบคุมภูายใน และงบการเงิน ประจำำาปี 2564 ของบริษััทและบริษััทยอ่ยที�คณะกรรมการตำรวจำสอบ
ได้้สอบทานร่วมกับผู้้้สอบบัญชีเพ้�อให้มั�นใจำว่างบการเงินดั้งกล่าวเป็นจำริง ถึ้กต้ำอง ครบถ้ึวน ตำามที�ควร  
และเปน็ไปตำามมาตำรฐานบญัชทีี�รบัรองโด้ยทั�วไป และมีการเปิด้เผู้ยข้อมล้สำาคัญในหมายเหตุำประกอบงบการเงิน 
อยา่งเพียงพอ ถึ้กต้ำอง ครบถ้ึวน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และเป็นไปตำามที�กฎหมายกำาหนด้

5) รับทราบรายงานการตำรวจำสอบที�สำาคัญของคณะกรรมการตำรวจำสอบ และคณะกรรมการชุด้ย่อย รวมทั�ง  
ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายใน ผู้้้สอบบัญชี และที�ปรึกษัาฝ่่ายต่ำาง ๆ ของบริษััท และกำาหนด้แนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข กรณีที�พบข้อบกพรอ่งที�เป็นสาระสำาคัญ และด้้แลจัำด้การรายการที�เกี�ยวโยงกันเพ้�อให้เป็นไปตำามเกณฑ์์
ที�กฎหมายกำาหนด้ 

6) จัำด้ให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานของคณะกรรมการบริษััทเป็นรายบุคคล การประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงาน
ของคณะกรรมการชุด้ย่อยทุกคณะ และการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานของผู้้้บริหารส้งสุด้ (CEO) โด้ยนำา 
ผู้ลประเมินนั�นมาเป็นแนวทางในการพัฒิ์นาปรับปรุง และใช้เปน็ขอ้มล้ในการกำาหนด้แนวนโยบายในการพัฒิ์นา
องค์กรอยา่งต่ำอเน้�องต่ำอไป รวมถึึงเปิด้เผู้ยผู้ลการประเมินดั้งกล่าวต่ำอผู้้ถ้้ึอหุน้ ผู้้ม้สีว่นได้้เสีย และผู้้ล้งทุนทั�วไป

ดร.กััลกัลุ ดำ�รงปิิยวุุฒิ์์�
ประธานกรรมการบริษััท

23 กุมภูาพันธ์ 2565
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8.1	 สำรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคัณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ผู้ลกัารีดำาเนินงานของคณะกัรีรีมกัารีในรีอบปีีท่ี�ผู้่านมา สรี้ปีสารีะสำาคัญได� ดังนี�
1. กำาหนด้ ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจำ นโยบาย กฎบัตำร เป้าหมาย และแนวทางของแผู้นการด้ำาเนินธุรกิจำ  

ให้สอด้คล้องกับแผู้นกลยุทธ์ของบริษััท และแนวปฏิิบัติำด้้านการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ รวมไปถึึงการกำากับ  
ด้้แล ติำด้ตำาม ตำรวจำสอบให้มีการปฏิิบัติำตำามอยา่งต่ำอเน้�อง

2. กำาหนด้มาตำรการและแนวปฏิิบัติำในด้้านการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ ความรับผู้ิด้ชอบต่ำอสังคม สิ�งแวด้ล้อม และ
การต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชัน รวมทั�งมาตำรการและแนวปฏิิบัติำอ้�นใด้ที�เกี�ยวข้อง เพ้�อการบริหารงานด้้วย 
หลักการความยั�งยน้ และโปรง่ใส โด้ยการกำากับ ด้แ้ล และติำด้ตำามการด้ำาเนนิงานของบรษัิัท เพ้�อใหเ้ปน็ไปตำาม
มาตำรการต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชันและมาตำรการอ้�นใด้ที�เกี�ยวข้อง อีกทั�งกำาหนด้แนวทางแก้ไขกรณีที� 
เกิด้ปัญหาหร้ออุปสรรค

3. พิจำารณาอนุมัติำ งบประมาณ โครงการลงทุนต่ำาง ๆ  ที�สำาคัญของบริษััท โด้ยคำานึงถึึงประโยชน์ส้งสุด้ของบริษััท 
ผู้้้ถ้ึอหุ้น และผู้้้มีส่วนได้้เสียทุกฝ่่ายเป็นหลักในการพิจำารณา รวมไปถึึงการกำากับด้้แลงบประมาณ และการ
ด้ำาเนินโครงการต่ำาง ๆ ให้เป็นไปตำามแผู้นงานที�วางไว้ 

ทั�งนี� ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทได้้พิจำารณาอนุมัติำการลงทุนในธุรกิจำกัญชงและกัญชา ซึ่ึ�งนับเป็นการ
ขยายฐานธุรกิจำใหมข่องบริษััท ที�มีความเช้�อมโยงไปยังอุตำสาหกรรมอ้�น ๆ อันสามารถึที�จำะสร้างผู้ลตำอบแทน
ให้แก่บริษััทได้้อยา่งต่ำอเน้�องและยั�งย้น 

4. รับทราบรายงานข้อม้ลทั�วไป และข้อม้ลทางการเงินของบริษััท สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภูายใน และการบริหารความเสี�ยงของบริษััท รวมทั�งพิจำารณา
อนุมัติำระบบการควบคุมภูายใน และงบการเงิน ประจำำาปี 2564 ของบริษััทและบริษััทย่อยที�คณะกรรมการ 
ตำรวจำสอบได้้สอบทานร่วมกับผู้้ส้อบบัญชเีพ้�อให้มั�นใจำว่างบการเงินดั้งกล่าวเป็นจำริงถ้ึกต้ำอง ครบถ้ึวน ตำามที�ควร 
และเป็นไปตำามมาตำรฐานการบัญชีที�รับรองโด้ยทั�วไป และมีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลสำาคัญในหมายเหตำุประกอบ 
งบการเงินอยา่งเพียงพอ ถึ้กต้ำอง ครบถ้ึวน ทันการณ์ เท่าเทียมกัน และเป็นไปตำามที�กฎหมายกำาหนด้

5. รับทราบรายงานการตำรวจำสอบที�สำาคัญของคณะกรรมการตำรวจำสอบ และคณะกรรมการชุด้ย่อย รวมทั�ง               
ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายใน ผู้้้สอบบัญชี และที�ปรึกษัาฝ่่ายต่ำาง ๆ ของบริษััท และกำาหนด้แนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข กรณีที�พบข้อบกพรอ่งที�เป็นสาระสำาคัญ และด้้แลจัำด้การรายการที�เกี�ยวโยงกันเพ้�อให้เป็นไปตำามเกณฑ์์
ที�กฎหมายกำาหนด้ 

6. จัำด้ให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานของคณะกรรมการบริษััทเป็นรายบุคคล การประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงาน
ของคณะกรรมการชุด้ย่อยทุกคณะ และการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานของผู้้้บริหารส้งสุด้ (CEO) โด้ยนำา 
ผู้ลประเมนินั�นมาเปน็แนวทางในการพฒัิ์นาปรบัปรุง และใชเ้ป็นขอ้มล้ในการกำาหนด้แนวนโยบายในการพฒัิ์นา
องค์กรอยา่งต่ำอเน้�องต่ำอไป รวมถึึงเปิด้เผู้ยผู้ลการด้ำาเนินดั้งกล่าวต่ำอผู้้้ถ้ึอหุ้น ผู้้้มีสว่นได้้เสีย และนักลงทุนทั�วไป
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8.1.1	 การสำรรหา	พััฒนา	และประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคัณะกรรมการและผูบ้รหิารระดูบัสำงูสำดุู

 ความสัมพนัธท์างธุรกิจำตำามวรรคหนึ�ง รวมถึึงการทำารายการทางการค้าที�กระทำาเปน็ปกติำเพ้�อประกอบกิจำการ 
การเช่าหร้อให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หร้อบริการ หร้อการให้หร้อรับความช่วยเหล้อ
ทางการเงิน ด้้วยการรับหร้อให้ก้้ย้ม คำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี�สิน รวมถึึงพฤติำกรรมอ้�น
ทำานองเดี้ยวกัน ซึ่ึ�งเป็นผู้ลให้บริษััท หร้อค้่สัญญามีภูาระหนี�ที�ต้ำองชำาระต่ำออีกฝ่่ายหนึ�ง ตัำ�งแต่ำร้อยละสามของ
สนิทรพัยที์�มตัีำวตำนสทุธขิองบรษัิัท หรอ้ตัำ�งแต่ำยี�สบิล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่ำจำำานวนใด้จำะตำำากว่า ทั�งนี�การคำานวณ
ภูาระหนี�ดั้งกล่าวให้เป็นไปตำามวิธีการคำานวณม้ลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกัน ตำามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตำลาด้ทุน ว่าด้้วยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน โด้ยอนุโลม แต่ำในการพิจำารณาภูาระหนี� 
ดั้งกล่าว ให้นับรวมภูาระหนี�ที�เกิด้ขึ�นในระหว่างหนึ�งปีก่อนวันที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบุคคลเดี้ยวกัน

5. ไมเ่ป็นหร้อเคยเป็นผู้้้สอบบัญชีของบริษััท บริษััทใหญ ่บริษััทยอ่ย บริษััทรว่ม ผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ ่หร้อ ผู้้้มีอำานาจำ
ควบคุมของบริษััท และไม่เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นที�มีนัย ผู้้้มีอำานาจำควบคุม หร้อหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึึ่�งมี 
ผู้้ส้อบบัญชขีองบรษัิัทใหญ ่บริษััทยอ่ย บริษััทรว่ม ผู้้ถ้้ึอหุน้รายใหญ ่หรอ้ ผู้้ม้อีำานาจำควบคุมของบรษัิัทสงักัด้อย้ ่
เว้นแต่ำจำะได้้พ้นจำากการมีลักษัณะดั้งกล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่าสองปีก่อนวันที�ได้้รับแต่ำงตัำ�งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหร้อเคยเป็นผู้้้ให้บริการทางวิชาชีพใด้ ๆ ซึ่ึ�งรวมถึึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษัากฎหมายหร้อที�ปรึกษัา
ทางการเงิน ซึึ่�งได้้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่ำอป ีจำากบรษัิัท บริษััทใหญ ่บริษััทยอ่ย บริษััทรว่ม ผู้้้ถ้ึอหุน้
รายใหญ่ หร้อผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท และไม่เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นที�มีนัย ผู้้้มีอำานาจำควบคุม หร้อหุ้นส่วนของ 
ผู้้้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้้วย เว้นแต่ำจำะได้้พ้นจำากการมีลักษัณะดั้งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที� 
ได้้รับแต่ำงตัำ�งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไมเ่ปน็กรรมการที�ได้้รบัการแต่ำงตัำ�งขึ�นเพ้�อเปน็ตัำวแทนของกรรมการของบริษััท ผู้้ถ้้ึอหุน้รายใหญ ่หรอ้ ผู้้ถ้้ึอหุน้ 
ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ที�เกี�ยวข้องกับผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญข่องบริษััท

8. ไมป่ระกอบกิจำการที�มสีภูาพอยา่งเดี้ยวกันและเป็นการแขง่ขันที�มนียักับกิจำการของบริษััท หรอ้ บรษัิัทยอ่ย หรอ้
ไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หร้อเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ล้กจ้ำาง พนักงาน ที�ปรึกษัา 
ที�รับเงินเด้้อนประจำำา หร้อถ้ึอหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ�งของจำำานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด้ของบริษััทอ้�น  
ซึ่ึ�งประกอบกิจำการที�มีสภูาพอยา่งเดี้ยวกันและเป็นการแขง่ขันที�มีนัยกับกิจำการของบริษััท หร้อบริษััทยอ่ย  

9. ไม่มีลักษัณะอ้�นใด้ที�ทำาให้ไม่สามารถึให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกับการด้ำาเนินงานของบริษััท ภูายหลัง
ได้้รับการแต่ำงตัำ�งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจำได้้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการบริษััทให้
ตัำด้สินใจำในการด้ำาเนินกิจำการของบริษััท บริษััทใหญ ่บริษััทยอ่ย บริษััทรว่ม บริษััทยอ่ยลำาดั้บเดี้ยวกัน ผู้้้ถ้ึอหุ้น
รายใหญ ่หรอ้ ผู้้ม้อีำานาจำควบคมุของบรษัิัท โด้ยมกีารตัำด้สนิใจำในร้ปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้้

ในการสรรหา และพัฒิ์นา คณะกรรมการและผู้้้บริหารระดั้บส้งสุด้นั�น บริษััทสรรหา กลั�นกรองบุคคลที�เหมาะสม
เพ้�อเสนอแต่ำงตัำ�งเป็นกรรมการ หร้อ ผู้้้บริหารระดั้บส้งสุด้ โด้ยคณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน 
จำะเป็นผู้้้พิจำารณา กลั�นกรอง ควบค่้กับพิจำารณาตำารางความร้้ความชำานาญของคณะกรรมการ (Board Skills 
Matrix) และผู้ลการประเมินการปฏิิบัติำหน้าที�ของคณะกรรมการและผู้้้บริหารระดั้บส้งสุด้ โด้ยการสรรหานี� ไมม่ี
การจำำากัด้ หรอ้แบง่แยก เพศ เช้�อชาติำ ศาสนา หรอ้ ความแตำกต่ำางอ้�นใด้ อยา่งไรก็ตำาม กรรมการหรอ้ผู้้บ้รหิารระดั้บ
ส้งสุด้ ต้ำองมีคุณสมบัติำ ความร้้ ความสามารถึ เหมาะสมตำรงกับความต้ำองการและกลยุทธ์ของบริษััท มีศักยภูาพ 
ในการนำาพาบริษััทให้เติำบโตำก้าวหน้าและพัฒิ์นาอย่างยั�งย้น และมีคุณสมบัติำของกรรมการตำามกกฎเกณฑ์์และ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อง โด้ยมีรายละเอียด้ดั้งนี�

1) กัรีรีมกัารีอิสรีะ

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษััทกำาหนด้หลักเกณฑ์์การคัด้เล้อกกรรมการอิสระ โด้ยบุคคลซึ่ึ�งมีคุณสมบัติำเป็น
ไปตำามหลักเกณฑ์์ของการสรรหากรรมการบริษััท และมีคุณสมบัติำขั�นตำำาตำามนิยามกรรมการอิสระของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตำลาด้หลักทรัพย์ (“ก.ล.ตำ.”) ดั้งนี�

1. ถ้ึอหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.75 ของจำำานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั�งหมด้ของบรษัิัท บรษัิัทใหญ ่บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม 
ผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ ่ หร้อผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท ทั�งนี� ให้นับรวมการถ้ึอหุ้นของผู้้้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั�น ๆ ด้้วย

2. ไมเ่ป็นหร้อเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบริหารงาน ล้กจ้ำาง พนักงาน ที�ปรึกษัาที�ได้้รับเงินเด้้อนประจำำา หร้อ 
ผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาดั้บเดี้ยวกัน ผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ่ 
หรอ้ของผู้้มี้อำานาจำควบคมุของบรษัิัท เว้นแต่ำจำะได้้พน้จำากการมลัีกษัณะดั้งกล่าวมาแล้วไมน่อ้ยกว่าสองปก่ีอน
วันที�ได้้รับแต่ำงตัำ�งเป็นกรรมการอิสระ ทั�งนี� ลักษัณะต้ำองห้ามดั้งกล่าวไม่รวมถึึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหร้อที�ปรึกษัาของสว่นราชการ ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ ่หร้อ ผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตำ หร้อ โด้ยการจำด้ทะเบียนตำามกฎหมาย ในลักษัณะที�เป็น บิด้า
มารด้า ค่้สมรส พี�น้อง และบุตำร รวมทั�งค้่สมรสของบุตำร ของกรรมการรายอ้�น ผู้้้บริหาร ผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ่  
ผู้้้มีอำานาจำควบคุม หร้อบุคคลที�จำะได้้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้้้บริหาร หร้อผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท 
หร้อ บริษััทยอ่ย

4. ไม่มีหร้อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบริษััท บริษััทใหญ่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ่ หร้อ 
ผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท ในลักษัณะที�อาจำเป็นการขัด้ขวางการใช้วิจำารณญาณอยา่งอิสระของตำน รวมทั�ง
ไมเ่ปน็หรอ้เคยเปน็ผู้้ถ้้ึอหุน้ที�มนียั หรอ้ผู้้ม้อีำานาจำควบคมุของผู้้ที้�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจำกับบรษัิัท บรษัิัทใหญ ่
บริษััทยอ่ย บริษััทรว่ม ผู้้้ถ้ึอหุ้นรายใหญ ่หร้อ ผู้้้มีอำานาจำควบคุมของบริษััท เว้นแต่ำจำะได้้พ้นจำากการมีลักษัณะ
ดั้งกล่าวมาแล้วไมน่้อยกว่าสองปี ก่อนวันที�ได้้รับการแต่ำงตัำ�งเป็นกรรมการอิสระ
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2) กัารีสรีรีหุ้ากัรีรีมกัารีและผู้้�บรีิหุ้ารีรีะดับส้งส้ด

คณะกรรมการบรษัิัทได้้กำาหนด้กระบวนการในการสรรหาและแต่ำงตัำ�งเพ้�อใหเ้ป็นไปตำามหลักการกำากับด้้แลกิจำการ
ที�ดี้ยึด้หลักความโปรง่ใส ตำรวจำสอบได้้ โด้ยกำาหนด้ขั�นตำอนในการพิจำารณา ดั้งต่ำอไปนี� 

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน พจิำารณาเพ้�อสรรหากรรมการ และ/หรอ้ ผู้้บ้รหิารระดั้บสง้สดุ้
ขององค์กร ตำามคุณสมบัติำที�ระบุไว้

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน นำาเสนอประวัติำพร้อมคุณสมบัติำดั้งกล่าวต่ำอคณะกรรมการ
บริษััทเพ้�อพิจำารณาให้ความเห็นชอบ

3. คณะกรรมการบริษััทพิจำารณาอนุมัติำแต่ำงตัำ�งผู้้้บริหารระดั้บส้งสุด้ กรรมการชุด้ย่อย และกรรมการบริษััท  
หากตำำาแหนง่ที�สรรหาดั้งกล่าวเปน็ตำำาแหนง่กรรมการบรษัิัทที�พน้จำากตำำาแหนง่ตำามวาระ หร้อ เล้อกตัำ�งกรรมการ
บริษััททด้แทนกรรมการบริษััทที�ว่างลงโด้ยวาระของกรรมการผู้้้นั�นเหล้อน้อยกว่า 2 เด้้อน ให้นำาเสนอต่ำอที�
ประชุมผู้้้ถ้ึอพิจำารณาเล้อกตัำ�ง

ทั�งนี� ในกระบวนการสรรหา บริษััทมนีโยบายในการใช้บรษัิัทที�ปรกึษัา (Professional Search Firm) หรอ้ฐานข้อมล้
กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหมเ่พ้�อเข้าส้ก่ระบวนการพิจำารณาคัด้เล้อกและแต่ำงตัำ�ง และ 
มหีลักเกณฑ์์ กระบวนการการคัด้เล้อกที�มปีระสิทธภิูาพ โด้ยพิจำารณาจำากความร้้ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ
เฉพาะด้้าน ผู้่านการจัำด้ทำาการวิเคราะห์ความร้้ความชำานาญ (Board Skills Matrix) โด้ยไม่มีการเล้อกปฏิิบัติำ  
คำานึงถึึงความเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เช้�อชาติำ ศาสนา และอายุ เพ้�อประโยชน์ส้งสุด้ขององค์กรและ 
ผู้้้มีสว่นได้้เสียทุกภูาคสว่น นอกจำากนี� บรษัิัทได้้มนีโยบายในการเปดิ้โอกาสใหผู้้้ถ้้ึอหุน้รายยอ่ยเสนอช้�อบุคคลที�มคีณุสมบติัำเหมาะสม เพ้�อรับ

การพจิำารณาเล้อกตัำ�งเปน็กรรมการของบรษัิัท ในการประชุมสามญัผู้้ถ้้ึอหุน้ประจำำาป ีโด้ยบรษัิัทจำะแจ้ำงสารสนเทศ
ผู้า่นระบบของตำลาด้หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้ผู้้้ถ้ึอหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้น

3) กัารีพััฒนากัรีรีมกัารีและผู้้�บรีิหุ้ารีรีะดับส้งส้ด

บรษัิัทสนบัสนนุใหก้รรมการบรษัิัทและผู้้บ้รหิารระดั้บสง้สดุ้ เขา้รว่มการอบรมกับสมาคมสง่เสรมิสถึาบนักรรมการ
บริษััทไทย (IOD) และ/หร้อ หลักส้ตำรอ้�น ๆ ทั�งหนว่ยงานภูายใน หร้อสถึาบันภูายนอก เป็นประจำำา เพ้�อเสริมสร้าง
ความร้้ความเข้าใจำในบทบาทหน้าที�และทักษัะของการด้ำารงตำำาแหน่งกรรมการและผู้้้บริหาร ซึ่ึ�งเป็นการพัฒิ์นา
ความร้้อยา่งต่ำอเน้�องเพ้�อเกิด้ประโยชน์ส้งสุด้ต่ำอการพัฒิ์นาองค์กร

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษััทได้้มีการสง่เสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษััทและผู้้้บริหารระดั้บส้ง เข้ารว่ม
การอบรมหลักสต้ำรหรอ้เขา้รว่มกิจำกรรมสมัมนาที�เปน็การเพิ�มพน้ความร้ใ้นการปฏิิบติัำงานอยางต่ำอเน้�อง สรุปได้้ดั้งนี� 

1. กรรมการบริษััทเข้ารว่มการอบรมหลักสต้ำรหรอ้สัมมนา รวมทั�งสิ�น 9 ท่าน จำากกรรมการบริษััททั�งหมด้ 11 ท่าน 
คิด้เป็นร้อยละ 81.82 ของจำำานวนกรรมการทั�งคณะ (รายละเอียด้ประวัติำกรรมการปรากฎตำามเอกสารแนบ 1) 

ทั�งนี� กรรมการบริษััททุกท่านได้้เคยผู้่านการอบรมหลักส้ตำรสำาหรับกรรมการบริษััทหร้อหลักส้ตำรอ้�น ๆ จำาก
สมาคมสง่เสริมสถึาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) หร้อจำากสถึาบันอ้�น ๆ คิด้เป็นสัด้สว่นร้อยละ 100

2. ผู้้้บริหาร 14 ท่าน ตำามรายช้�อที�ปรากฎใน 7.4.1 ได้้รับการเข้าอบรมหลักส้ตำรหร้อสัมมนา (รายละเอียด้ประวัติำ
ผู้้้บริหาร ปรากฎตำามเอกสารแบบ 1) คิด้เป็นสัด้สว่นร้อยละ 100

ตารางทักษัะของคัณะกรรมการ	(Board	Skills	Matrix)

ด�านอ้ตสาหุ้กัรีรีมและกัารีดำาเนินงาน 9 คน
ด�านธุ้รีกัิจิและกัารีตลาดต่างปีรีะเท่ศ 9 คน
ด�านเท่คโนโลยีสารีสนเท่ศ 5 คน
ด�านกัารีวางแผู้นกัลยท้่ธ์ุและกัารีบริีหุ้ารีความเสี�ยง 11 คน
ด�านกัารีเงิน และบรีิหุ้ารีกัารีเงินองค์กัรี 8 คน
ด�านบัญชีและกัารีตรีวจิสอบบัญชี 5 คน
ด�านกัฎหุ้มาย 3 คน
ด�านบรีิหุ้ารีท่รีัพัยากัรีบ้คคลและบรีิหุ้ารีคนเกั่ง 7 คน
ด�านกัารีกัำากัับด้แลกัิจิกัารีและจิรีิยธุรีรีมท่างธุ้รีกัิจิ 11 คน
ด�านกัำากับัด้แลกัจิิกัารีและบริีหุ้ารีคณะกัรีรีมกัารีบริีษัทั่มหุ้าชน 11 คน
ด�านเศรีษัฐกัิจิ 10 คน

*

จำานวนกรรมการบริษััท

11 ท่�น

คัณะกรรมการเพัศชาย

7 ท่�น

คัณะกรรมการเพัศหญิง

4 ท่�น

สำัดูสำ่วนคัณะกรรมการ

กัรีรีมกัารีท่ี�เปี็นผู้้�บรีิหุ้ารี  5 ท่�น

กัรีรีมกัารีท่ี�ไม่เปี็นผู้้�บรีิหุ้ารี  6 ท่�น *

กัรีรีมกัารีอิสรีะ  5 ท่�น

* รีวมกัรีรีมกัารีอิสรีะ 5 ท่่าน
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4) กัารีปีรีะเมินผู้ลกัารีปีฏิิบัติหุ้น�าท่ี�ของคณะกัรีรีมกัารีบรีิษััท่ คณะกัรีรีมกัารีช้ดย่อย ผู้้�บรีิหุ้ารีรีะดับส้งส้ด และเลขาน้กัารีบรีิษััท่  
และเลขาน้กัารีคณะกัรีรีมกัารีตรีวจิสอบ

บรษัิัทจัำด้ใหม้กีระบวนการประเมนิผู้ลการปฏิิบติัำงานของคณะกรรมการบรษัิัท และคณะกรรมการชุด้ยอ่ยทกุคณะ
เพ้�อพิจำารณาผู้ลงานและใช้เป็นแนวทางในการพัฒิ์นา ปรับปรุงแก้ไข เพ้�อให้การปฏิิบัติำหน้าที�ของคณะกรรมการ
ครอบคลุมครบทุกด้้าน และสอด้คล้องกับลักษัณะการประกอบธุรกิจำของบริษััท ทั�งนี� บริษััทได้้กำาหนด้ให้ 
คณะกรรมการบริษััทประเมินตำนเองทั�งแบบรายคณะและรายบุคคล และกำาหนด้ให้คณะกรรมการชุด้ยอ่ยทุกคณะ
มกีารประเมนิตำนเองแบบรายคณะ โด้ยกำาหนด้ใหม้กีารประเมนิผู้ลการปฏิิบติัำงานเปน็ประจำำาทุกป ีโด้ยมกีระบวนการ
และหลักเกณฑ์์ในการประเมินครอบคลุมหัวข้อ ดั้งนี�

กัรีะบวนกัารีปีรีะเมิน

กัระบวุนกั�รในกั�รปิระเม์นตนเองของคณะกัรรมกั�รบรษั์ท คณะกัรรมกั�รชุดยอ่ย  
และปิระธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รห์�ร (CEO)  เลข�นุกั�รบรษั์ท และเลข�นุกั�รคณะกัรรมกั�รตรวุจสอบ

1. คณะกรรมการบริษััทกำาหนด้ให้มีแบบการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานด้้วยตำนเองของคณะกรรมการบริษััทท้ังแบบ
รายคณะและรายบุคคล และกำาหนด้ให้มีแบบการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานด้้วยตำนเองของคณะกรรมการชุด้ยอ่ย
แบบรายคณะ รวมท้ังกำาหนด้ให้มีแบบการประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานของประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหาร (CEO) ซึ่ึ่งเป็น
ผู้้้บริหารส้งสุด้ขององค์กร เลขานุการบริษััท และเลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ ปีละ 1 ครั้ง เพ้่อใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินการปฏิิบัติำหน้าท่ีว่าได้้ด้ำาเนินตำามนโยบาย และ/หร้อตำามแนวปฏิิบัติำท่ีดี้ รวมท้ังใช้เป็นเคร่้องม้อใน
การทบทวนและปรับปรุงการปฏิิบัติำงานในรอบปีท่ีผู้า่นมา

2. คณะกรรมการบริษััทเป็นผู้้อ้นมุติัำและทบทวนแบบประเมนิผู้ลการปฏิิบติัำงานของคณะตำน พร้อมท้ังแบบประเมนิผู้ล
การปฏิิบัติำงานของประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหาร (CEO) เลขานุการบริษััท และเลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ  
รวมท้ังคณะกรรมการชุด้ยอ่ยเป็นผู้้้อนุมัติำและทบทวนแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานด้้วยตำนเองของคณะตำน เพ้่อ
ให้เกิด้ความถึ้กต้ำอง ครบถ้ึวน และเป็นไปตำามหลักเกณฑ์์ท่ีหนว่ยงานกำากับด้้แลกำาหนด้

3. เลขานุการบรษัิัท จัำด้สง่แบบประเมนิตำนเองของคณะกรรมการบริษััทและแบบประเมนิผู้ลการปฏิิบติัำงานของประธาน
เจ้ำาหน้าท่ีบริหาร (CEO) และเลขานุการบริษััท และเลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ ให้กรรมการบริษััท รวมท้ัง
เลขานุการคณะกรรมการชุด้ยอ่ย จัำด้สง่แบบประเมินตำนเองของคณะตำน ภูายในเด้้อนธันวาคมของทุกปี 

4. กรรมการบริษััททำาแบบประเมินตำนเองของคณะกรรมการบริษััทและแบบประเมินผู้ลการปฏิิบัติำงานของประธาน
เจ้ำาหน้าท่ีบริหาร (CEO) และกรรมการผู้้้จัำด้การส่งค้นเลขานุการบริษััท รวมท้ังคณะกรรมการของคณะกรรมการ
ชุด้ยอ่ย ทำาแบบประเมินตำนเองและสง่ค้นเลขานุการคณะกรรมการชุด้ยอ่ย ภูายในเด้้อนมกราคมของทุกปี

5. เลขานุการบริษััท/เลขานุการคณะกรรมการชุด้ย่อย เป็นผู้้้สรุปผู้ลการประเมินและนำาเข้าส้่วาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษััท เพ้่อวิเคราะห์ผู้ลการประเมินประสิทธิภูาพการด้ำาเนินงานของคณะกรรมการบริษััท คณะ
กรรมการชุด้ยอ่ย และประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหาร (CEO) เลขานุการบริษััท และเลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ 

6. เลขานุการคณะกรรมการบริษััท/เลขานุการคณะกรรมการชุด้ย่อย นำาผู้ลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติำมจำาก 
คณะกรรมการบริษััท ไปจัำด้ทำาแผู้นเพ้่อด้ำาเนินการปรับปรุง

หุ้ลักัเกัณฑ์์และหุ้ัวข�อกัารีปีรีะเมิน
1. แบบปิระเม์นตนเองของคณะกัรรมกั�รบรษั์ท

ร�ยคณะ ร�ยบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติำของคณะกรรมการบริษััท 1. โครงสร้างและคุณสมบัติำของคณะกรรมการบริษััท

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผู้ิด้ชอบของ 
คณะกรรมการบริษััท

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผู้ิด้ชอบของ 
คณะกรรมการบริษััท

3. การประชุมคณะกรรมการบริษััท 3. การประชุมของคณะกรรมการบริษััท

4. การทำาหน้าท่ีของกรรมการบริษััท

5. ความสัมพันธ์กับฝ่่ายจัำด้การ

6. การพัฒิ์นาตำนเองของกรรมการบริษััทและ 
การพัฒิ์นาผู้้้บริหาร

2. แบบปิระเม์นตนเองของคณะกัรรมกั�รชุดยอ่ย

คัณะกรรมการตรวจสำอบ

ร�ยคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติำของคณะกรรมการตำรวจำสอบ

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการตำรวจำสอบ

3. การประชุมคณะกรรมการตำรวจำสอบ

4. ความสัมพันธ์กับฝ่่ายจัำด้การ

5. การพัฒิ์นาตำนเองของกรรมการตำรวจำสอบ

คณะกัรรมกั�รชุดย่อยอ่�น ได้แก่ั คณะกัรรมกั�รบรห์�รควุ�มเสี�ยง คณะกัรรมกั�รสรรห�และพ์ิจ�รณ� 
ผลตอบแทน คณะกัรรมกั�รกัำ�กัับดูแลก์ัจกั�รที�ด ีและคณะกัรรมกั�รบรห์�ร

ร�ยคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติำของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ
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3. แบบปิระเม์นตนเองของผูบ้รห์�รระดับสงูสดุ

ร�ยบุคคล

หมวุดที ่1 ควุ�มค่บหน้�ของแผนง�น

หมวุดที ่2 กั�รวัุดผลกั�รปิฏ์บต์ัง�น
1. ความเป็นผู้้้นำา
2. การกำาหนด้กลยุทธ์
3. การปฏิิบัติำตำามกลยุทธ์
4. การวางแผู้นและผู้ลการปฏิิบัติำทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภูายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การส้บทอด้ตำำาแหนง่
9. ความร้้ด้้านผู้ลิตำภัูณฑ์์และบริการ
10. คุณลักษัณะสว่นตัำว

หมวุดที ่3 กั�รพิัฒิ์น�ปิระธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รห์�ร
1. จุำด้แข็งท่ีสำาคัญท่ีประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหารควรรักษัาไว้
2. ประเด็้นท่ีประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหารควรได้้รับการพัฒิ์นามากขึ้นในปีถัึด้ไป

4. แบบปิระเม์นตนเองของเลข�นุกั�รบรษั์ท และเลข�นุกั�รคณะกัรรมกั�รตรวุจสอบ

ร�ยบุคคล

1. คุณสมบัติำของเลขานุการบริษััท / เลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผู้ิด้ชอบของเลขานุการบริษััท / เลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ

เพ้�อให้คณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการชุด้ยอ่ย ประธานเจ้ำาหน้าที�บริหาร เลขานุการบริษััท และเลขานุการ
คณะกรรมการตำรวจำสอบสามารถึเปรียบเทียบผู้ลประเมินในแต่ำละหัวข้อ หร้อเปรียบเทียบผู้ลประเมินของ 
แต่ำละปีได้้ จึำงกำาหนด้วิธีการให้คะแนน ดั้งนี� (คะแนนเต็ำม 4 คะแนน หร้อ เทียบเป็นเท่ากับร้อยละ 100)

0  =  ไมเ่ห็นด้้วยอยา่งยิง่ หร้อไมม่ีการด้ำาเนินการในเร้่องนั้น
1  =  ไมเ่ห็นด้้วย หร้อมีการด้ำาเนินการในเร้่องนั้นเล็กน้อย 
2  =  เห็นด้้วย หร้อมีการด้ำาเนินการในเร้่องนั้นพอสมควร
3  =  เห็นด้้วยค่อนข้างมาก หร้อมีการด้ำาเนินการในเร้่องนั้นดี้
4  =  เห็นด้้วยอยา่งมาก หร้อมีการด้ำาเนินการในเร้่องนั้นอยา่งดี้เยี่ยม

ท่ั�งนี� แบบปีรีะเมินตนเองท่้กัช้ดมีหุ้ลักัเกัณฑ์์กัารีปีรีะเมินผู้ลคิดเปี็นรี�อยละจิากัคะแนนเต็ม ดังนี�

ช่วุงคะแนนทีไ่ด้ (รอ้ยละ) ผลกั�รปิระเม์น

มากกว่า 90 ดี้เยี่ยม

มากกว่า 80 – 90 ดี้

มากกว่า 70 - 80 พอใช้

น้อยกว่า 70 ปรับปรุง

ในปี 2564 ผู้ลการประเมินการปฏิิบติัำงานของคณะกรรมการบริษััททั�งแบบรายคณะและรายบุคคล และคณะกรรมการ
ชุด้ยอ่ยทุกคณะ ได้้แก่ คณะกรรมการตำรวจำสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการสรรหาและพจิำารณา
ผู้ลตำอบแทน คณะกรรมการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ และคณะกรรมการบรหิาร อย้ใ่นเกณฑ์์ ดี้เยี�ยม 

5) กัารีปีฐมนิเท่ศกัรีรีมกัารี
บรษัิัทตำระหนักถึึงความสำาคัญต่ำอการปฏิิบติัำหนา้ที�ของกรรมการท่านใหม ่โด้ยกำาหนด้ให้กรรมการเข้าใหมท่กุท่าน
จำะต้ำองเขา้รว่ม “กั�รปิฐมน์เทศสำ�หรบักัรรมกั�รเข�้ใหม”่ ตำามที�บรษัิัทกำาหนด้ โด้ยบริษััทจำะจัำด้เตำรยีมขอ้มล้และ
บรรยายเกี�ยวกับธุรกิจำของบริษััท รวมทั�งข้อม้ลอ้�น ๆ ที�เกี�ยวข้องให้กับกรรมการที�เข้ารับตำำาแหน่งในบริษััท  
ได้้รบัทราบ โด้ยสำาหรับค่้มอ้กรรมการนั�น มเีน้�อหาที�สำาคัญประกอบด้้วย บทบาท หนา้ที� และความรบัผู้ดิ้ชอบของ 
คณะกรรมการทุกชุด้ การถ้ึอและซึ่้�อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ การรายงานเร้�องผู้ลประโยชน์ของกรรมการ 
การบรหิารการประชุม การเปดิ้เผู้ยสารสนเทศ การติำด้ต่ำอกับฝ่า่ยบรหิาร ค่าตำอบแทน และสทิธปิระโยชนก์รรมการ
และกรรมการชุด้ย่อย ตำารางอำานาจำด้ำาเนินการ และข้อม้ลทั�วไปของบริษััท รวมทั�งกฎบัตำรของคณะกรรมการ 
ตำรวจำสอบ กฎบตัำรของฝ่า่ยตำรวจำสอบภูายใน ขอบเขตำอำานาจำหนา้ที�และความรบัผู้ดิ้ชอบของฝ่า่ยตำรวจำสอบภูายใน 
และมาตำรการรายการระหว่างกัน เป็นต้ำน
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8.1.2	 การเข้าร่วมประชุมของคัณะกรรมการและการจ่ายคั่าตอบแทนคัณะกรรมการเป็นรายบุคัคัล
การเข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการบริษััทและคณะกรรมการชุด้ยอ่ย ประจำำาปี 2563 และปี 2564 สรุปดั้งนี�

ลำ�ดับ ร�ยช่่อ

คณะกัรรมกั�รบรษั์ท คณะกัรรมกั�รตรวุจสอบ
คณะกัรรมกั�ร 

บรห์�รควุ�มเสีย่ง
คณะกัรรมกั�รสรรห�และ

พิ์จ�รณ�ผลตอบแทน
คณะกัรรมกั�ร

กัำ�กัับดูแลก์ัจกั�รทีด่ี
คณะกัรรมกั�รบรห์�ร

ปีิ 2563
(9 ครัง้)

ปีิ 2564
(10 ครัง้)

ปีิ 2563
(5 ครัง้)

ปีิ 2564
(5 ครัง้)

ปีิ 2563
(6 ครัง้)

ปีิ 2564
(4 ครัง้)

ปีิ 2563
(2 ครัง้)

ปีิ 2564
(2 ครัง้)

ปีิ 2563
(6 ครัง้)

ปีิ 2564
(4 ครัง้)

ปีิ 2563
(29 ครัง้)

ปีิ 2564
(32 ครัง้)

กัรรมกั�รบรษั์ทและกัรรมกั�รชุดยอ่ย 

1 ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์  9/9 10/10                    

2 ด้ร.จำงรัก ระรวยทรง 1) 9/9 10/10 5/5 5/5         6/6 4/4    

3 รศ.ด้ร.พนารัตำน์ ปานมณี 1) 9/9 10/10 5/5 5/5                

4 พลเอก ธารไชยยันต์ำ ศรีสุวรรณ 1) 9/9 10/10                    

5 นายธรากร อังภู้เบศวร์ 1) 9/9 10/10 - 5/5 6/6 4/4 2/2 -        

6 นายกฤษัณ์ จัำนทโนทก 1) 9/9 10/10                    

7 นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์  9/9 10/10     6/6 4/4         29/29 32/32

8 ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้้ออัชฌาสัย 9/9 10/10                 29/29 32/32

9 นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์   8/9 10/10                 29/29 32/32

10 นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น 9/9 10/10                 29/29 32/32

11 นายเฉลิมพล ศรีเจำริญ 9/9 10/10                 29/29 32/32

12 นายสมชาย ไตำรรัตำนภิูรมย์ 1)         6/6 4/4     6/6 4/4    

13 นายฐิติำพงศ์ เตำชะรัตำนย้นยง         6/6 4/4            

14 พล.ตำ.ตำ. วิศิษัฐ์ ศุกรเสพย์ 1)             - 2/2        

15 นายเด้ชา ช้ลิกรณ์ 1)             2/2 2/2        

16 นายหทัย อ่้ไทย 1)             2/2 2/2        

17 นางสมลักษัณ์ คนึงเหตำุ             2/2 2/2        

18 นายพงษ์ัเทพ ถิึฐาพันธ์ 1)                 6/6 4/4    

กัรรมกั�รทีล่�ออกั/ครบวุ�ระระหวุ่�งปีิ 2563

1 ด้ร.ชิตำ เหล่าวัฒิ์นา 1) 8/8 - 5/5 -                

หม�ยเหต ุ 1) เป็นกรรมการอิสระ  
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ค่าตอบแท่นคณะกัรีรีมกัารีบรีิษััท่และคณะกัรีรีมกัารีช้ดย่อย

บรษัิัทได้้กำาหนด้นโยบายค่าตำอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดั้เจำนและโปรง่ใส โด้ยมคีณะกรรมการสรรหาและพจิำารณา
ผู้ลตำอบแทนเป็นผู้้้พิจำารณาและเสนอค่าตำอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษััทนำาเสนอต่ำอที�ประชุมสามัญ 
ผู้้ถ้้ึอหุน้ประจำำาปพิีจำารณาอนุมติัำ ทั�งนี�ค่าตำอบแทนกรรมการอย้ใ่นระดั้บเหมาะสมโด้ยเปรียบเทียบกับค่าตำอบแทน
กรรมการของบริษััทจำด้ทะเบียนในอุตำสาหกรรมพลังงานซึึ่�งสามารถึเทียบเคียงกันได้้กับธุรกิจำของบริษััท และ 
คณะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้หลักเกณฑ์์ วิธีพิจำารณา และองค์ประกอบของค่าตำอบแทน ไว้ดั้งนี�

1. หุ้ลักัเกัณฑ์์และวิธุีกัารีพัิจิารีณา
คณะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทนมีหน้าที�ในการเสนอ 
ค่าตำอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด้เพ้�อนำาเสนอต่ำอคณะกรรมการบริษััทในการพิจำารณาเห็นชอบ และ 
นำาเสนอต่ำอที�ประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้นประจำำาปีเพ้�อพิจำารณาอนุมัติำ โด้ยมีหลักเกณฑ์์ในการพิจำารณาดั้งนี� 
- บทบาท ขอบเขตำ อำานาจำหน้าที� และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการและกรรมการในแต่ำละชุด้ 
- ผู้ลการปฏิิบัติำงานของคณะกรรมการทั�งชุด้ และผู้ลการปฏิิบัติำงานของกรรมการแต่ำละราย
- ผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท โด้ยพิจำารณาทั�งประเภูทและขนาด้ธุรกิจำของบริษััท
- ผู้ลสำารวจำค่าตำอบแทนที�เปรียบเทียบกับบริษััทอ้�น ๆ ในอุตำสาหกรรมเดี้ยวกัน

2. องค์ปีรีะกัอบของค่าตอบแท่น 
เพ้�อให้สอด้คล้องกับภูาระหน้าที�ความรับผู้ิด้ชอบและการปฏิิบัติำหน้าที�ของกรรมการ จึำงกำาหนด้องค์ประกอบ
ของค่าตำอบแทนของกรรมการ โด้ยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดั้งต่ำอไปนี� 

- ค่�เบี�ยปิระชุม

ตำ�แหน่ง คณะ
กัรรมกั�ร

บรษั์ท

คณะ
กัรรมกั�ร
ตรวุจสอบ 

คณะ
กัรรมกั�ร
กัำ�กัับดูแล
ก์ัจกั�รทีด่ี

คณะ
กัรรมกั�ร

บรห์�ร
ควุ�มเสีย่ง

คณะ
กัรรมกั�ร

สรรห�และ
พิ์จ�รณ� 

ผลตอบแทน

คณะ
กัรรมกั�ร

บรห์�ร

ปิระธ�นกัรรมกั�ร 25,000 25,000 20,000 20,000 20,000 7,500

กัรรมกั�ร 20,000 18,000 15,000 15,000 15,000 5,000

เลข�นุกั�ร 
คณะกัรรมกั�ร

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 -

หม�ยเหต:ุ  กรณกีรรมการอิสระได้้รบัการแต่ำงตัำ�งใหเ้ป็นประธานของแต่ำละคณะกรรมการ ใหไ้ด้้รบัสทิธกิารจ่ำายอัตำราค่าตำอบแทน

เบี�ยประชุมของคณะกรรมการในตำำาแหนง่ส้งสุด้เพียงตำำาแหนง่เดี้ยวในแต่ำละคณะกรรมการ

- ค่�ตอบแทนร�ยปีิ

ตำ�แหน่ง คณะ
กัรรมกั�ร

บรษั์ท

คณะ
กัรรมกั�ร
ตรวุจสอบ

คณะ
กัรรมกั�ร
กัำ�กัับดูแล
ก์ัจกั�รทีด่ี

คณะ
กัรรมกั�ร

บรห์�ร
ควุ�มเสีย่ง

คณะ
กัรรมกั�ร

สรรห�และ
พิ์จ�รณ� 

ผลตอบแทน

คณะ
กัรรมกั�ร

บรห์�ร

ปิระธ�นกัรรมกั�ร 750,000 300,000 100,000 100,000 100,000 500,000

กัรรมกั�ร 300,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000

เลข�นุกั�ร 
คณะกัรรมกั�ร

50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 -

เลข�นุกั�รบรษั์ท 100,000 - - - - -

หม�ยเหต:ุ  กรณกีรรมการอิสระได้้รบัการแต่ำงตัำ�งให้เปน็ประธานของแต่ำละคณะกรรมการ ใหไ้ด้้รบัสทิธกิารจ่ำายอัตำราค่าตำอบแทน

รายปีของคณะกรรมการในตำำาแหนง่ส้งสุด้เพียงตำำาแหนง่เดี้ยวในแต่ำละคณะกรรมการ

ท่ั�งนี� กัำาหุ้นดวงเงินสำาหุ้รีับกัารีจิ่ายค่าตอบแท่นท่้กัปีรีะเภท่ไว� ดังนี�

ตำ�แหน่ง จำ�กััดวุงเง์นสงูสดุไม่เก์ัน (บ�ท/คน/ปีิ)

ประธานกรรมการบริษััท 3,500,000

ประธานกรรมการบริหาร 2,500,000

ประธานคณะกรรมการทุกชุด้
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษััทและประธานกรรมการบริหาร)

1,500,000

ประธานเจ้ำาหน้าท่ีบริหาร 1,000,000

กรรมการบริหาร 800,000

กรรมการชุด้ยอ่ยอ่้น (ยกเว้นกรรมการบริหาร) 400,000

กรณีกรรมการท่านใด้ด้ำารงตำำาแหน่งมากกว่าหนึ�งตำำาแหน่ง ให้จ่ำายจำากการคำานวณผู้ลรวมของค่าตำอบแทน 
ทุกประเภูท ทั�งค่าตำอบแทนเบี�ยประชุม และค่าตำอบแทนรายปี โด้ยต้ำองไม่เกินกว่าอัตำราเพด้านหร้อวงเงินส้งสุด้
ของแต่ำละตำำาแหน่งส้งสุด้ที�กรรมการท่านนั�นด้ำารงตำำาแหน่งอย้่ ทั�งนี�หากกรรมการท่านนั�นด้ำารงตำำาแหน่งมากกว่า
หนึ�งตำำาแหน่ง ให้จ่ำายจำากอัตำราเพด้านของตำำาแหน่งส้งสุด้เพียงตำำาแหน่งเดี้ยว โด้ยกำาหนด้วงเงินสำาหรับการจ่ำาย 
ค่าตำอบแทนทุกประเภูทและทุกตำำาแหนง่ รวมทั�งสิ�นไมเ่กิน 18,000,000 บาท/ปี
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3. กัรีะบวนกัารีในกัารีกัำาหุ้นดค่าตอบแท่น 
คณะกรรมการบริษััทได้้กำาหนด้กระบวนการในการกำาหนด้ค่าตำอบแทนเพ้�อให้เป็นไปตำามหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้  ยึด้หลักความโปรง่ใส ตำรวจำสอบได้้ โด้ยกำาหนด้ขั�นตำอนในการพิจำารณาดั้งต่ำอไปนี� 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน พิจำารณากำาหนด้ค่าตำอบแทนของกรรมการโด้ยแบง่เป็น 2 สว่น ค้อ 1) ค่าเบี�ยประชุม 2) ค่าตำอบแทนรายปี 
2) คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน นำาเสนอค่าตำอบแทนดั้งกล่าวต่ำอคณะกรรมการบริษััทเพ้�อพิจำารณาให้ความเห็นชอบ
3) คณะกรรมการบริษััทพิจำารณาให้ความเห็นชอบและนำาเสนอต่ำอที�ประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้นประจำำาปีเพ้�อพิจำารณาอนุมัติำ
4) ที�ประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้นประจำำาปีพิจำารณาอนุมัติำค่าตำอบแทน

4. กัารีจิ่ายค่าตอบแท่นปีรีะจิำาปีี 2563 และ 2564 
โด้ยในปี 2563 และ ปี 2564  บริษััทมีค่าตำอบแทนกรรมการทั�งที�เป็นตัำวเงินและไมเ่ป็นตัำวเงิน มีรายละเอียด้ ดั้งนี� 

1.  ค่�ตอบแทนที�เป็ินตัวุเง์น : ค่าตำอบแทนกรรมการมีจำำานวนรวมทั�งสิ�น 10,153,800.00 บาท ในปี 2563  และ 9,990,000 บาท ในปี 2564

ลำ�ดับ  ร�ยช่่อ

 ค่�ตอบแทนปิระจำ�ปีิ 2563 2) 3) 

(ค่�เบีย้ปิระชุม และค่�ตอบแทนร�ยปีิ)
 ค่�ตอบแทนปิระจำ�ปีิ 2564 2) 3) 

(ค่�เบีย้ปิระชุม และค่�ตอบแทนร�ยปีิ)

 คณะกัรรมกั�รบรษั์ท  คณะกัรรมกั�รชุดยอ่ย  ค่�ตอบแทนรวุม  คณะกัรรมกั�รบรษั์ท  คณะกัรรมกั�รชุดยอ่ย  ค่�ตอบแทนรวุม

กัรรมกั�รบรษั์ทและกัรรมกั�รชุดยอ่ย

1 ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์ 950,000.00 - 950,000.00 975,000.00  - 975,000.00

2 ด้ร.จำงรัก ระรวยทรง 1) 444,000.00 495,000.00 939,000.00 480,000.00 585,000.00 1,065,000.00

3 รศ.ด้ร.พนารัตำน์ ปานมณี 1) 444,000.00 290,000.00 734,000.00 480,000.00 290,000.00 770,000.00

4 พลเอก ธารไชยยันต์ำ ศรีสุวรรณ 1) 444,000.00 - 444,000.00 480,000.00 - 480,000.00

5 นายธรากร อังภู้เบศวร์ 1)  444,000.00 229,800.00 673,800.00 480,000.00 470,000.00 950,000.00

6 นายกฤษัณ์ จัำนทโนทก 1) 444,000.00  – 444,000.00 480,000.00  – 480,000.00

7 นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์ 444,000.00 672,000.00 1,116,000.00 480,000.00 660,000.00 1,140,000.00

8 ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้้ออัชฌาสัย 542,000.00 200,000.00 742,000.00 602,000.00 200,000.00 802,000.00

9 นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์ 426,000.00 200,000.00 626,000.00 480,000.00 200,000.00 680,000.00

10 นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น 444,000.00 200,000.00 644,000.00 480,000.00 200,000.00 680,000.00

11 นายเฉลิมพล ศรีเจำริญ 444,000.00 200,000.00 644,000.00 480,000.00 200,000.00 680,000.00

12 นายสมชาย ไตำรรัตำนภิูรมย์ 1) - 332,000.00 332,000.00 - 340,000.00 340,000.00

13 นายฐิติำพงศ์ เตำชะรัตำนย้นยง - 233,000.00 233,000.00 - 217,000.00 217,000.00
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ลำ�ดับ  ร�ยช่่อ

 ค่�ตอบแทนปิระจำ�ปีิ 2563 2) 3) 

(ค่�เบีย้ปิระชุม และค่�ตอบแทนร�ยปีิ)
 ค่�ตอบแทนปิระจำ�ปีิ 2564 2) 3) 

(ค่�เบีย้ปิระชุม และค่�ตอบแทนร�ยปีิ)

 คณะกัรรมกั�รบรษั์ท  คณะกัรรมกั�รชุดยอ่ย  ค่�ตอบแทนรวุม  คณะกัรรมกั�รบรษั์ท  คณะกัรรมกั�รชุดยอ่ย  ค่�ตอบแทนรวุม

14 พล.ตำ.ตำ. วิศิษัฐ์ ศุกรเสพย์ 1) - 140,000.00 140,000.00 - 140,000.00 140,000.00

15 นายเด้ชา ช้ลิกรณ์ 1) - 124,000.00 124,000.00 - 130,000.00 130,000.00

16 นายหทัย อ่้ไทย 1) - 124,000.00 124,000.00 - 130,000.00 130,000.00

17 นางสมลักษัณ์ คนึงเหตำุ - 161,000.00 161,000.00 - 171,000.00 171,000.00

18 นายพงษ์ัเทพ ถิึฐาพันธ์ 1) - 160,000.00 160,000.00 - 160,000.00 160,000.00

กัรรมกั�รทีล่�ออกั/ครบวุ�ระระหวุ่�งปีิ 2563 ทีไ่ด้รบัค่�ตอบแทน

1 ด้ร.ชิตำ เหล่าวัฒิ์นา 1) 462,000.00 461,000.00 923,000.00 - - -

5,932,000.00 4,221,800.00 10,153,800.00 5,897,000.00 4,093,000.00 9,990,000.00

หม�ยเหตุ  1)  เป็นกรรมการอิสระ
2) บริษััทจ่ำายค่าตำอบแทนรายปี เป็นรายไตำรมาส โด้ยค่าตำอบแทนรายปีสำาหรับไตำรมาส 1 - ไตำรมาส 3 ด้ำาเนินการจ่ำายภูายในปี สำาหรับไตำรมาส 4 ด้ำาเนินการจ่ำายในต้ำนปีถัึด้ไป โด้ยค่าตำอบแทนรายปีที�ระบุรวมอย้ใ่นตำาราง “ค่าตำอบแทน” นี�  

เป็นค่าตำอบแทนรายปีที�บันทึกให้เป็นไปตำามงวด้บัญชีของปีนั�น ๆ
3) เป็นค่าเบี�ยประชุมและค่าตำอบแทนรายปีที�คณะกรรมการบริหารได้้รับจำากการเข้ารว่มประชุมและการด้ำารงตำำาแหนง่เป็นกรรมการบริหาร ในปี 2563 และ ปี 2564 คณะกรรมการบริหาร จำำานวน 5 ท่าน ไมป่ระสงค์ที�จำะรับค่าเบี�ยประชุม
4) กรรมการบริษััททั�งคณะรวม 11 ท่าน ไมป่ระสงค์รับค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 3/2564 เป็นจำำานวนเงินรวม 233,000 บาท

ทั�งนี� บริษััทไมม่ีกรรมการอิสระของบริษััทเป็นกรรมการอิสระของบริษััทยอ่ย หร้อบริษััทยอ่ยลำาดั้บเดี้ยวกัน 

2.  ค่�ตอบแทนที�ไม่เป็ินตัวุเง์น/ค่�ตอบแทนอ่�น/สท์ธ์ปิระโยชน์อ่�น ปี 2563 : ไมม่ี
 ปี 2564 : ไมม่ี
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กัารีดำารีงตำาแหุ้น่งของคณะกัรีรีมกัารีในปีี 2564

 ลำ�ดับ  ร�ยช่่อ   จำ�นวุนปีิรวุมในกั�รดำ�รงตำ�แหน่ง ณ ปัิจจุบนั (วัุนที ่31 ธันวุ�คม 2564) วัุนทีล่�ออกั/ 
ครบกัำ�หนด

วุ�ระ

จำ�นวุนเด่อนทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง

วัุนเร์ม่ตำ�แหน่ง กัรรมกั�ร
บรษั์ท

กัรรมกั�ร 
ตรวุจสอบ

กัรรมกั�ร
บรห์�รควุ�ม

เสีย่ง

กัรรมกั�ร
สรรห�และ
พิ์จ�รณ� 

ผลตอบแทน

กัรรมกั�ร
กัำ�กัับดูแล
ก์ัจกั�รทีด่ี

กัรรมกั�ร
บรห์�ร

ปีิ 2563 
(เด่อน)

ปีิ 2564 
(เด่อน)

กัรรมกั�รบรษั์ทและกัรรมกั�รชุดยอ่ย 

1 ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์  10 สิงหาคม 2552 2) 12 ปี 5 เด้้อน       12 12

2 ด้ร.จำงรัก ระรวยทรง 1) 3 กรกฎาคม 2558 /    
3 กรกฎาคม 2558 /   
3 กรกฎาคม 2558 3)

6 ปี 6 เด้้อน 6 ปี 6 เด้้อน   6 ปี 6 เด้้อน   12 12

3 รศ.ด้ร.พนารัตำน์ ปานมณ ี1) 20 เมษัายน 2561 /  
14 พฤษัภูาคม 2561 6)

3 ปี 8 เด้้อน 3 ปี 8 เด้้อน      12 12

4 พลเอก ธารไชยยันต์ำ ศรีสุวรรณ 1) 18 เมษัายน 2562 2 ปี 8 เด้้อน       12 12

5 นายธรากร อังภู้เบศวร์ 1) 20 เมษัายน 2561 /  
14 ธันวาคม 2563 / 

20 กุมภูาพันธ์ 2562 5)

3 ปี 8 เด้้อน 1 ปี 1 เด้้อน 2 ปี 10 เด้้อน     12 12

6 นายกฤษัณ์ จัำนทโนทก 1) 6 พฤศจิำกายน 2562 2 ปี 2 เด้้อน       12 12

7 นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์  10 สิงหาคม 2552 / 
10 สิงหาคม 2552 / 
10 สิงหาคม 2552 2)

12 ปี 5 เด้้อน  12 ปี 5 เด้้อน   12 ปี 5 เด้้อน  12 12

8 ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้้ออัชฌาสัย 9 มิถึุนายน 2553 3) / 
10 สิงหาคม 2552 7)

11 ปี 7 เด้้อน     12 ปี 5 เด้้อน  12 12

9 นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์   10 สิงหาคม 2552 / 
10 สิงหาคม 2552 2)

12 ปี 5 เด้้อน     12 ปี 5 เด้้อน  12 12

10 นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น 10 สิงหาคม 2552 / 
10 สิงหาคม 2552 2)

12 ปี 5 เด้้อน     12 ปี 5 เด้้อน  12 12

11 นายเฉลิมพล ศรีเจำริญ 10 สิงหาคม 2552 / 
10 สิงหาคม 2552 2)

12 ปี 5 เด้้อน     12 ปี 5 เด้้อน  12 12

12 นายสมชาย ไตำรรัตำนภิูรมย์ 1) 22 มิถึุนายน 2558 / 
25 กุมภูาพันธ์ 2556 4)

  6 ปี 6 เด้้อน  8 ปี 10 เด้้อน   12 12
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 ลำ�ดับ  ร�ยช่่อ   จำ�นวุนปีิรวุมในกั�รดำ�รงตำ�แหน่ง ณ ปัิจจุบนั (วัุนที ่31 ธันวุ�คม 2564) วัุนทีล่�ออกั/ 
ครบกัำ�หนด

วุ�ระ

จำ�นวุนเด่อนทีด่ำ�รงตำ�แหน่ง

วัุนเร์ม่ตำ�แหน่ง กัรรมกั�ร
บรษั์ท

กัรรมกั�ร 
ตรวุจสอบ

กัรรมกั�ร
บรห์�รควุ�ม

เสีย่ง

กัรรมกั�ร
สรรห�และ
พิ์จ�รณ� 

ผลตอบแทน

กัรรมกั�ร
กัำ�กัับดูแล
ก์ัจกั�รทีด่ี

กัรรมกั�ร
บรห์�ร

ปีิ 2563 
(เด่อน)

ปีิ 2564 
(เด่อน)

13 นายฐิติำพงศ์ เตำชะรัตำนย้นยง 12 พฤศจิำกายน 2557   7 ปี 2 เด้้อน     12 12

14 พล.ตำ.ตำ. วิศิษัฐ์ ศุกรเสพย์ 1) 20 กุมภูาพันธ์ 2562    2 ปี 10 เด้้อน    12 12

15 นายเด้ชา ช้ลิกรณ์ 1) 9 พฤศจิำกายน 2555    9 ปี 2 เด้้อน    12 12

16 นายหทัย อ่้ไทย 1) 12 พฤศจิำกายน 2558    6 ปี 2 เด้้อน    12 12

17 นางสมลักษัณ์ คนึงเหตำุ 10 สิงหาคม 2552    12 ปี 5 เด้้อน    12 12

18 นายพงษ์ัเทพ ถิึฐาพันธ์ 1) 25 กุมภูาพันธ์ 2556     8 ปี 10 เด้้อน   12 12

กัรรมกั�รทีล่�ออกั/ครบวุ�ระระหวุ่�งปีิ 2563 ทีไ่ด้รบัค่�ตอบแทน 

1 ด้ร.ชิตำ เหล่าวัฒิ์นา 1) 18 สิงหาคม 2557 3) - -     13 ธันวาคม 
2563

11.5 -

หม�ยเหต ุ  1) เป็นกรรมการอิสระ

  2) วันที� 10 สิงหาคม 2552 เป็นวันที� GUNKUL แปรสภูาพเป็นบริษััทมหาชน โด้ยวันดั้งกล่าวได้้จำด้ทะเบียนแจ้ำงต่ำอกรมพัฒิ์นาธุรกิจำการค้าสำาหรับคณะกรรมการบริษััทชุด้แรกเข้าด้ำารงตำำาแหนง่เป็นกรรมการบริษััทของบริษััทมหาชน

  3) วันที�ได้้รับการจำด้ทะเบียนเป็นกรรมการบริษััทแจ้ำงต่ำอกรมพัฒิ์นาธุรกิจำการค้า

  4) วันที�ด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ (ปัจำจุำบันด้ำารงตำำาแหนง่ประธานกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้) และ กรรมการบริหารความเสี�ยง ตำามลำาดั้บ

  5) วันที�ด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการบริษััท กรรมการตำรวจำสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ตำามลำาดั้บ

  6) วันที�ด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการบริษััท และ กรรมการตำรวจำสอบ ตำามลำาดั้บ

  7) วันที�ด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการบริษััท และ กรรมการบริหาร ตำามลำาดั้บ

กัารีเปีลี�ยนแปีลงกัรีรีมกัารีในปีี 2564
ที�ประชุมสามัญผู้้ถ้้ึอหุน้ประจำำาปี 2564 เม้�อวันที� 28 เมษัายน 2564 ได้้มมีติำอนมุติัำเล้อกตัำ�งกรรมการบรษัิัทที�ด้ำารงตำำาแหนง่ครบวาระ  
กลับเขา้ด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการบริษััทต่ำอไปอีกวาระหนึ�ง ทั�งสิ�น 4 ท่าน ดั้งนี�

1. รศ.ด้ร.พนารัตำน์ ปานมณี
2. นายธรากร อังภู้เบศวร์
3. ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย
4. นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น
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8.1.3	 การกำากับดููแลบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
(1) กัลไกัในกัารีกัำากัับด้แลกัารีจิัดกัารีและรีับผู้ิดชอบกัารีดำาเนินงานใน

บรีิษััท่ย่อยและบรีิษััท่รี่วมท่ี�อน้มัติโดยคณะกัรีรีมกัารีบรีิษััท่ 

บรษัิัท ได้้กำาหนด้ระเบยีบปฏิิบติัำในกรณีที�มกีารเสนอช้�อและใช้สิทธอิอกเสียงเล้อกตัำ�งบุคคลเป็นกรรมการในบรษัิัทยอ่ย
และบริษััทรว่ม ต้ำองได้้รบัอนุมติัำจำากคณะกรรมการบริษััทด้้วย โด้ยบุคคลที�ได้้รบัแต่ำงตัำ�งให้เป็นกรรมการในบริษััทยอ่ย
หร้อบริษััทร่วมมีหน้าที�ด้ำาเนินการเพ้�อประโยชน์ที�ดี้ที�สุด้ของบริษััทย่อยหร้อบริษััทร่วม และบริษััทได้้กำาหนด้ให้
บุคคลที�ได้้รับแต่ำงตัำ�งนั�น ต้ำองได้้รับอนุมัติำจำากคณะกรรมการบริษััทก่อนที�จำะไปลงมติำหร้อใช้สิทธิออกเสียงในเร้�อง
สำาคัญในระดั้บเดี้ยวกับที�ต้ำองได้้รับอนุมัติำจำากคณะกรรมการบริษััท ทั�งนี� การส่งกรรมการบริษััทเพ้�อเป็นตัำวแทน
ในบริษััทย่อยหร้อบริษััทร่วมดั้งกล่าวเป็นไปตำามสัด้ส่วนการถ้ึอหุ้นของบริษััท นอกจำากนี� ในกรณีเป็นบริษััทย่อย 
บรษัิัทกำาหนด้ระเบยีบใหบุ้คคลที�ได้้รบัแต่ำงตัำ�งจำากบรษัิัทนั�น ต้ำองด้แ้ลใหบ้ริษััทยอ่ยมข้ีอบงัคับในเร้�องการทำารายการ
เกี�ยวโยง การได้้มาหร้อจำำาหน่ายไปซึึ่�งสินทรัพย์ หร้อการทำารายการสำาคัญอ้�นใด้ของบริษััทดั้งกล่าวให้ครบถ้ึวน 
ถึก้ต้ำอง และใช้หลักเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้องกับการเปิด้เผู้ยข้อมล้และการทำารายการข้างต้ำนในลักษัณะเดี้ยวกับหลักเกณฑ์์
ของบริษััท รวมถึึงต้ำองกำากับด้้แลให้มีการจัำด้เก็บข้อม้ล และการบันทึกบัญชีของบริษััทย่อยให้บริษััทสามารถึ 
ตำรวจำสอบ และรวบรวมมาจัำด้ทำางบการเงินรวมได้้ทันกำาหนด้ด้้วย

โดยสรี้ปีสารีะสำาคัญของรีะเบียบปีฏิิบัติและขอบข่ายอำานาจิหุ้น�าท่ี� ได�ดังนี�
1. การส่งตัำวแทนของบริษััทไปเป็นกรรมการหร้อผู้้้บริหารในบริษััทย่อยหร้อบริษััทร่วม ให้เป็นไปตำามสัด้ส่วน 

การถ้ึอหุ้น หร้อตำามที�ตำกลงกัน โด้ยจำำานวนและบุคคลที�เป็นตัำวแทนของบริษััทต้ำองได้้รับความเห็นชอบจำาก 
คณะกรรมการบริษััท 

2. ขอบข่ายอำานาจำหน้าที�ความรับผู้ิด้ชอบของกรรมการและผู้้้บริหารที�เป็นตัำวแทนของบริษััทในบริษััทย่อยหร้อ
บริษััทรว่ม
1) การกำาหนด้นโยบายที�สำาคัญของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม ให้เป็นไปตำามกรอบของนโยบายของบริษััท 

เป็นสำาคัญ
2) การด้ำาเนินการต่ำาง ๆ ของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม ให้เป็นไปตำามกรอบของข้อบังคับของบริษััทย่อย 

บริษััทรว่มและสัญญาระหว่างผู้้้ถ้ึอหุ้น (ถ้ึามี)
3) การด้ำาเนินการในวาระที�สำาคัญของบริษััทย่อยและบริษััทร่วม ต้ำองนำาวาระนั�น ๆ เสนอต่ำอที�ประชุม 

คณะกรรมการบริษััท และ/หร้อ ที�ประชุมผู้้้ถ้ึอหุ้นของบริษััท (แล้วแต่ำกรณี) เพ้�อออกเสียงลงคะแนนให้ได้้
รับมติำเห็นชอบหร้ออนุมัติำก่อนที�จำะไปด้ำาเนินการ

4) บริษััทมีกลไกในการควบคุมการด้ำาเนินการในเร้�องที�สำาคัญทั�งกลุ่มบริษััท ได้้แก่ บริษััท บริษััทย่อย และ
บริษััทร่วม ให้อย้่บนมาตำรฐานและร้ปแบบเดี้ยวกัน โด้ยครอบคลุมถึึงเร้�องการเปิด้เผู้ยข้อม้ลทางการเงิน
และผู้ลการด้ำาเนินงาน การทำารายการกับบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน การได้้มาหร้อจำำาหน่ายไปซึึ่�งสินทรัพย์  
การทำารายการอ้�นที�สำาคัญ ระบบการควบคุมภูายในที�มคีวามเหมาะสมและรัด้กมุเพยีงพอ รวมทั�งการกำากับ
ในเร้�องของการเพิ�มทุน ลด้ทุน จำด้เลิกบริษััท ของบริษััทยอ่ยและบริษััทรว่ม

ทั�งนี� กลไกในการกำากับด้้แลดั้งกล่าว ครอบคลุมไปถึึง Holding Company

(2) เปีิดเผู้ยข�อตกัลงรีะหุ้ว่างบรีิษััท่กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอื�นในกัารีบรีิหุ้ารีจิัดกัารี
บรีิษััท่ย่อยและบรีิษััท่รี่วม (Shareholders’ Agreement)

ในการพัฒิ์นาโครงการใหม่บางโครงการ บริษััทได้้พัฒิ์นาและด้ำาเนินโครงการร่วมกับพันธมิตำรทางธุรกิจำ ซึ่ึ�งจำะมี
การตัำ�งบริษััทร่วมทุนขึ�นใหม่เพ้�อพัฒิ์นาและเป็นเจ้ำาของโครงการนั�นโด้ยเฉพาะ ในการบริหารจัำด้การบริษััท 
รว่มทนุดั้งกล่าว มกัจำะเปน็ประเพณปีฏิิบติัำทางการค้าที�ผู้้ร้ว่มลงทนุจำะเขา้ทำาสัญญาขอ้ตำกลงระหว่างผู้้ถ้้ึอหุน้ เพ้�อ
กำาหนด้สิทธิ หน้าที� และการบริหารจัำด้การบริษััทรว่มทุนนั�น 

สัญญาข้อตำกลงระหว่างผู้้้ถ้ึอหุ้นของบริษััทมีข้อตำกลงโด้ยสังเขปในประเด็้นต่ำาง ๆ อาทิ ข้อตำกลงเร้�องสัด้ส่วน 
การถ้ึอหุ้น ข้อตำกลงเร้�องหน้าที�ในการจัำด้การบริษััทร่วมทุน ข้อตำกลงเร้�องสิทธิในการแต่ำงตัำ�งกรรมการ การออก
เสียงในที�ประชุมคณะกรรมการ และเร้�องที�ต้ำองได้้รับการอนุมัติำจำากคณะกรรมการ ข้อตำกลงเร้�องสิทธิในการออก
เสียงในที�ประชุมผู้้้ถ้ึอหุ้น และเร้�องที�ต้ำองได้้รับการอนุมัติำจำากที�ประชุมผู้้้ถ้ึอหุ้น สิทธิในเงินปันผู้ล และสิทธิในการ
ได้้รบัเงินค้นทนุ สทิธปิฏิิเสธก่อนของผู้้ถ้้ึอหุน้ (Right of first refusal) และสิทธใินการขายรว่ม (Tag-along right) 
กรณทีี�ไมส่ามารถึตำกลงกันได้้ และการเลิกการรว่มทนุ ขอ้ตำกลงทั�งหลายจำะปรากฏิในขอ้บงัคับของบริษััทยอ่ยและ
บริษััทรว่มด้้วยเพ้�อให้บุคคลภูายนอกตำรวจำสอบได้้
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8.1.4	 การติดูตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติในการกำากับดููแลกิจการ

(1) กัารีปี้องกัันความขัดแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชน์
บรษัิัทกำาหนด้ใหผู้้้้ที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งหรอ้มสีว่นได้้เสยีกับรายการที�พจิำารณา ต้ำองแจ้ำงใหบ้รษัิัททราบถึึงความสมัพนัธ์
หรอ้การมสีว่นได้้เสยีของตำนในรายการดั้งกล่าว โด้ยหากผู้้น้ั�นเปน็กรรมการต้ำองไมเ่ขา้รว่มในการพจิำารณาตัำด้สนิใจำ 
รวมถึึงไมม่ีอำานาจำอนุมัติำในธุรกรรมนั�น ๆ 

หากมีรายการที�ก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์เกิด้ขึ�นที�เป็นข้อตำกลงทางการค้าที�ไม่เป็นเง้�อนไขการค้า
โด้ยทั�วไป จำะต้ำองนำาเสนอต่ำอที�ประชุมคณะกรรมการบริษััทเพ้�อพิจำารณาอนุมัติำ และต้ำองปฏิิบัติำให้เป็นไปตำาม 
หลักเกณฑ์์ของ คณะกรรมการกำากับตำลาด้ทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตำลาด้หลักทรัพย์ 
ตำลาด้หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย หร้อหนว่ยงานกำากับด้้แลอ้�นใด้ที�เกี�ยวข้อง

(2) กัารีใช�ข�อม้ลภายในเพัื�อแสวงหุ้าผู้ลปีรีะโยชน์
บรษัิัทกำาหนด้นโยบายและวิธกีารด้แ้ลกรรมการและผู้้บ้รหิารในเร้�องการนำาขอ้มล้ภูายในไปใช้เพ้�อประโยชน์สว่นตำน 
และเปิด้เผู้ยในนโยบายการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ ข้อที� 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิิบัติำที�เกี�ยวกับผู้้้ถ้ึอหุ้นและ 
ผู้้้มีสว่นได้้เสีย หัวข้อ “กั�รปิฏ์บต์ัต่อผูถ่้ือหุน้อย�่งเท่�เทยีมกััน” เร้�อง “กั�รกัำ�กัับดูแลกั�รใช้ข้อมูลภ�ยใน”

(3) กัารีต่อต�านท่้จิรีิตคอรี์รีัปีชัน
บรษัิัทบงัคับใชน้โยบายต่ำอต้ำานการทจุำรติำคอรร์ปัชนัและการแจ้ำงเบาะแสหรอ้ขอ้รอ้งเรยีน ตำามที�ได้้เปดิ้เผู้ยอย้บ่น
เว็บไซึ่ต์ำบริษััท โด้ยหา้มกรรมการ ผู้้บ้รหิาร พนกังาน และลก้จ้ำางกระทำาการอันใด้ที�เป็นการเกี�ยวข้องกับการทจุำรติำ
คอร์รัปชันในร้ปแบบต่ำาง ๆ ทั�งทางตำรงหร้อทางอ้อม ไมว่่าจำะอย้ใ่นฐานะผู้้้รับ ผู้้้ให้ หร้อเสนอให้สินบนแก่บุคคล
หร้อองค์กรที�เกี�ยวข้อง และให้มีการสอบทานนโยบายและแนวปฏิิบัติำอย่างสมำาเสมอเป็นประจำำาทุกปี เพ้�อให้
สอด้คล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจำ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนด้ของกฎหมาย โด้ยบริษััทได้้เข้าร่วม 
ลงนามในประกาศเจำตำนารมณ์แนวรว่มต่ำอต้ำานคอร์รัปชันของภูาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective 
Action Against Corruption: CAC) และได้้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการมาตัำ�งแต่ำปี 2560 และได้้รับการ
รับรองเป็นสมาชิกสมัยที� 2 ติำด้ต่ำอกัน ในปี 2563 พร้อมทั�งส้�อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน เพ้�อสร้าง
ความร้้ความเข้าใจำและปล้กฝ่ังวัฒิ์นธรรม ค่านิยมองค์กรในการต่ำอต้ำานการทุจำริตำในทุกช่องทาง และสามารถึ
ถ่ึายทอด้สาระสำาคัญของนโยบายนี�ไปยังผู้้้มีส่วนได้้ส่วนเสียได้้ นอกจำากนั�น บริษััทยังส่งเสริมค้่ค้าให้เข้าร่วมเป็น
เคร้อขา่ยและเข้ารว่มเป็นสมาชิก CAC อีกด้้วย

(4) กัารีแจิ�งเบาะแส
บรีิษััท่ได�จัิดใหุ้�มีช่องท่างในกัารีรี�องเรีียนและกัารีแจิ�งเบาะแส หุ้ากัมีข�อสงสัยหุ้รืีอพับเห็ุ้นกัารีกัรีะท่ำาผู้ิด/
ฝ่่าฝ่ืน ในเรีื�องต่อไปีนี�
1. พบเห็นการกระทำาที�ทุจำริตำคอร์รัปชันเกี�ยวข้องกับกลุ่มบริษััท โด้ยทางตำรงหร้อทางอ้อม เชน่ พบเห็นบุคคลใน

องค์กรติำด้สินบน/รับสินบน เจ้ำาหน้าที�ของหนว่ยงานรัฐบาล หร้อหนว่ยงานเอกชน
2. พบเหน็การกระทำาที�ผู้ดิ้ขั�นตำอนตำามระเบยีบปฏิิบติัำของกลุม่บรษัิัท ที�มผีู้ลต่ำอระบบการควบคุมภูายในของบริษััท 

จำนทำาให้สันนิษัฐานได้้ว่าอาจำเป็นชอ่งทางในการทุจำริตำคอร์รัปชัน

3. พบเห็นการกระทำาที�ทำาให้กลุ่มบริษััท เสียผู้ลประโยชน์ กระทบต่ำอช้�อเสียงของกลุ่มบริษััท
4. พบเห็นการกระทำาที�ผู้ิด้กฎหมาย ผู้ิด้ศีลธรรม จำรรยาบรรณธุรกิจำชอ่งทางการร้องเรียน

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ:
audit_committee@gunkul.com

เว็บไซต์: www.gunkul.com
ในหัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

ส่งไปรษณีย์ปิดผนึกถึง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 8
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
การทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)

ชองทางรองเรียน และ/หรือ แจงเบาะแสการทุจริตคอรรัปชัน

ช่องท�งกั�รรอ้งเรยีน 
เร่่องทจุรต์คอรร์ปัิชัน

กั�รต์ดต�มกั�รรอ้งเรยีนเร่่องทจุรต์คอรร์ปัิชัน ปิระจำ�ปีิ 2564

ม.ค. กั.พิ. ม.ีค. เม.ษ. พิ.ค. ม์.ย. กั.ค. ส.ค. กั.ย. ต.ค. พิ.ย. ธ.ค.

15 31 15 25 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31

กั�รรอ้งเรยีนผ�่น Email x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

กั�รรอ้งเรยีนผ�่น Website x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

กั�รรอ้งเรยีนเป็ินจดหม�ย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

กั�รรอ้งเรยีนผ�่นกัล่อง 
รบัเร่่องรอ้งเรยีน

- สำานักงาน อาคารเพิร์ล 
แบงก์ค๊อก x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- สำานักงาน ดุ้สิตำ x x x x x x x x x x x x

- สำานักงาน คลังพิชัย x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- สำานักงาน GKA&GKP x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x = เก็บข้อม้ลและไมม่ีข้อร้องเรียน

ในปี 2564 บริษััทด้ำาเนินการทด้สอบความร้้เร้�องการต่ำอต้ำานการทุจำริตำและคอร์รัปชันของพนักงาน ซึ่ึ�งมีผู้ล 
การประเมนิผู้า่นเกณฑ์์รอ้ยละ 100 รวมทั�งใหค้วามร้ใ้นหลักสต้ำรการต่ำอต้ำานทจุำรติำและคอรร์ปัชนัแก่พนกังานงานใหม่
ในวันปฐมนิเทศอีกด้้วย นอกจำากนั�น จำากการที�บริษััทได้้เปิด้ช่องทางร้องเรียนหร้อแจ้ำงเบาะแสการทุจำริตำนั�น  
พบว่ามีข้อร้องเรียนเร้�องการทุจำริตำและคอร์รัปชัน 0 กรณี
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8.2	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คัณะกรรมการตรวจสำอบ

คณะกรรมการตำรวจำสอบ ประกอบด้้วยกรรมการอิสระซึึ่�งเป็นผู้้้ทรงคุณวุฒิ์ิ และมีความร้้ ความสามารถึ รวมทั�ง
ประสบการณ์ ด้้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหาร และธุรกิจำพลังงาน พร้อมทั�งคุณสมบัติำที�เป็นไปตำาม 
ขอ้กำาหนด้ของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยแ์ละตำลาด้หลักทรัพย ์และตำลาด้หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
จำำานวน 3 ท่าน โด้ยมี ด้ร.จำงรัก ระรวยทรง เป็นประธานคณะกรรมการตำรวจำสอบ รศ.ด้ร. พนารัตำน์ ปานมณี และ 
นายธรากร อังภู้เบศวร์ เป็นกรรมการตำรวจำสอบ

คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้ปฏิิบัติำหน้าที�ตำามขอบเขตำ และความรับผู้ิด้ชอบที�ได้้รับมอบหมายจำากคณะกรรมการ
บรษัิัทอยา่งครบถ้ึวนตำามที�กำาหนด้ในกฎบตัำรคณะกรรมการตำรวจำสอบ (รายละเอยีด้เพิ�มเติำมตำามเว็บไซึ่ต์ำของบรษัิัท 
(https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2021/2021-gunkul-charter-audit-th.pdf)) ซึ่ึ�งสอด้คล้อง
กับข้อกำาหนด้และแนวทางปฏิิบัติำที�ดี้สำาหรับคณะกรรมการตำรวจำสอบของตำลาด้หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ
ได้้รายงานผู้ลการปฏิิบัติำงานต่ำอคณะกรรมการบริษััทเป็นประจำำา

ในปี 2564 คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้จัำด้ให้มีการประชุมรวม 5 ครั�ง กรรมการตำรวจำสอบทุกท่านเข้ารว่มประชุม
ครบถ้ึวนทุกครั�ง ในการประชุมดั้งกล่าวคณะกรรมการตำรวจำสอบได้้เชิญคณะผู้้้บริหารด้้านการเงินของบริษััท  
ผู้้้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตำรวจำสอบภูายใน เข้าร่วมประชุมในวาระต่ำาง ๆ รวมทั�งได้้เชิญผู้้้บริหารอ้�น 
เข้าร่วมประชุมตำามความเหมาะสมที�สอด้คล้องกับหัวข้อการประชุม เพ้�อร่วมเสนอข้อม้ล รับฟัังความคิด้เห็น 
และข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ต่ำอการบริหารงาน นอกจำากนี�คณะกรรมการตำรวจำสอบยังได้้ประชุมร่วมกับ 
ผู้้ส้อบบญัชโีด้ยไมม่ฝี่า่ยจัำด้การเขา้รว่มประชุมด้้วย 1 ครั�ง ผู้ลจำากการประชุมแต่ำละครั�งได้้นำาเสนอต่ำอคณะกรรมการ
ของบริษััทเพ้�อทราบทุกครั�ง โด้ยในรอบปีที�ผู้า่นมาคณะกรรมการตำรวจำสอบได้้ด้ำาเนินกิจำกรรมที�สำาคัญ สรุปได้้ดั้งนี�

1. กั�รสอบท�นร�ยง�นท�งกั�รเง์น คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้สอบทานและพิจำารณางบการเงินรวมรายไตำรมาส 
งบการเงินรวมประจำำาปี และรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อง ร่วมกับผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตำ และฝ่่ายจัำด้การ
ของบริษััท ในประเด็้นที�มีสาระสำาคัญ การปรับปรุงรายการบัญชีที�สำาคัญ การประมาณการทางบัญชีที�ส่งผู้ล
ต่ำอข้อม้ลทางการเงินและรายงานทางการเงิน เร้�องสำาคัญในการตำรวจำสอบ (Key Audit Matters: KAM) รวม
ถึึงความเปน็อิสระของผู้้ส้อบบญัช ีเพ้�อใหม้ั�นใจำว่ารายงานทางการเงินของบรษัิัทได้้จัำด้ทำาขึ�นอยา่งถึก้ต้ำองตำาม
มาตำรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไป มีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลอย่างเพียงพอ ครบถ้ึวน และเช้�อถ้ึอได้้ สอด้คล้องกับ
กฎหมายและประกาศที�เกี�ยวข้อง ก่อนที�จำะมีการนำาเสนองบการเงินเพ้�อขออนุมัติำต่ำอที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษััทหร้อที�ประชุมผู้้้ถ้ึอหุ้นต่ำอไป

2. กั�รสอบท�นควุ�มเพิยีงพิอและเหม�ะสมของระบบกั�รควุบคมุภ�ยใน คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้สอบทาน
ความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผู้ลของระบบการควบคุมภูายในของบริษััท และบริษััทยอ่ย โด้ย
พจิำารณาจำากรายงานของผู้้ต้ำรวจำสอบภูายในของบรษัิัท และผู้้ส้อบบญัช ีรวมถึึงการประเมนิระบบการควบคมุ
ภูายในตำามแนวทางที�กำาหนด้โด้ยสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตำลาด้หลักทรพัย ์คณะกรรมการ
ตำรวจำสอบเห็นว่าบริษััทมีระบบการควบคุมภูายในที�เหมาะสมเพียงพอ สามารถึสร้างความมั�นใจำได้้อย่าง 
สมเหตำุสมผู้ลว่าบริษััทมีระบบการควบคุมภูายในที�เพียงพอและมีประสิทธิผู้ล

3. กั�รกัำ�กัับดูแลง�นตรวุจสอบภ�ยใน คณะกรรมการตำรวจำสอบกำากับด้้แลให้ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในมีความ 
เปน็อิสระ ตำามที�ระบุไว้ในกฎบตัำรฝ่า่ยตำรวจำสอบภูายใน เพ้�อให้มั�นใจำว่าการด้ำาเนนิงานตำรวจำสอบภูายในเปน็ไป
อย่างมีประสิทธิภูาพและประสิทธิผู้ล ถึ้กต้ำองและสอด้คล้องกับหลักเกณฑ์์และข้อกำาหนด้ของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตำลาด้หลักทรัพย์ และมาตำรฐานสากลในการปฏิิบัติำงานวิชาชีพตำรวจำสอบภูายใน  
คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้สอบทานความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบต่ำอแผู้นงานตำรวจำสอบภูายในประจำำาปี
ที�จัำด้ทำาขึ�นโด้ยมุ่งเน้นพิจำารณาจำากความเสี�ยงเป็นสำาคัญ (Risk-based Approach) พิจำารณาและสอบทาน
รายงานผู้ลการตำรวจำสอบของฝ่า่ยตำรวจำสอบภูายใน รวมทั�งใหค้วามเหน็ คำาแนะนำาเพ้�อการปรบัปรุงการควบคมุ
ภูายในให้เหมาะสม รวมถึึงพิจำารณาทบทวนแผู้นการตำรวจำสอบภูายในประจำำาปี เพ้�อให้มั�นใจำว่าแผู้นการ 
ตำรวจำสอบมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอด้คล้องกับสถึานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีประสิทธภิูาพและประสิทธผิู้ล

4. กั�รสอบท�นกั�รบรห์�รควุ�มเสี�ยง คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้สอบทานระบบการบรหิารความเสี�ยง เพ้�อให้
เกิด้ความมั�นใจำว่า บริษััทได้้มีระบบการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและมีประสิทธิภูาพให้ความเสี�ยงลด้ลง 
อย้่ในระดั้บที�ยอมรับได้้ ซึ่ึ�งบริษััทได้้ให้ความสำาคัญและด้ำาเนินการพัฒิ์นาระบบการบริหารความเสี�ยง โด้ย 
คณะกรรมการบริษััทได้้แต่ำงตัำ�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพ้�อทำาหน้าที�กำาหนด้กรอบนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยงและการกำากับด้แ้ลทั�วทั�งบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ย ใหเ้ปน็ไปอยา่งมปีระสทิธผิู้ลสอด้คล้องกับเปา้หมาย
องค์กร
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5. กั�รสอบท�นร�ยกั�รเกัี�ยวุโยงหรอ่ร�ยกั�รที�อ�จมคีวุ�มขัดแยง้ท�งผลปิระโยชน์ คณะกรรมการตำรวจำสอบ
ได้้ให้ความสำาคัญในการพิจำารณารายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�อาจำมีความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ให้
เปน็ไปตำามกฎหมายและข้อบังคับของตำลาด้หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเป็นประจำำาทกุไตำรมาส โด้ยมอบหมาย
ให้ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในติำด้ตำามสอบทานความถึ้กต้ำองในเบ้�องต้ำน รวมทั�งให้ผู้้้สอบบัญชีสอบทานรายการ 
ดั้งกล่าวเปน็ประจำำาทุกป ีซึ่ึ�งคณะกรรมการตำรวจำสอบมคีวามเหน็ว่ารายการที�เกี�ยวโยงกันที�ได้้พจิำารณานั�น เปน็
รายการที�มีการด้ำาเนินการตำามเง้�อนไขทางการค้าทั�วไป มีความสมเหตำุสมผู้ล เป็นประโยชน์ส้งสุด้ต่ำอบริษััท
และไม่เอ้�อประโยชน์ต่ำอฝ่่ายใด้ฝ่่ายหนึ�ง มีการเปิด้เผู้ยรายการเกี�ยวโยงกันโด้ยได้้ปฏิิบัติำตำามกระบวนการ 
ที�กำาหนด้และทำาตำามข้อบังคับที�ถึ้กต้ำองตำามกฏิหมายและเกณฑ์์ที�เกี�ยวข้อง

6. กั�รปิฏ์บัต์ต�มกัฎหม�ยวุ่�ด้วุยหลักัทรัพิย์และตล�ดหลักัทรัพิย์ คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้สอบทาน 
การปฏิิบัติำงาน และกำากับให้บริษััทด้ำาเนินการต่ำาง ๆ อย่างถึ้กต้ำองตำามกฎหมายว่าด้้วยหลักทรัพย์และ
ตำลาด้หลักทรัพย์ ประกาศและข้อบังคับของตำลาด้หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตำลอด้จำนกฎหมายเฉพาะอ้�น ๆ
ที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจำของบริษััท นอกจำากนี� คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้กำาชับให้บริษััทติำด้ตำามกฎหมายที�อย้่
ระหว่างการพจิำารณาและอาจำสง่ผู้ลกระทบต่ำอบรษัิัทเพ้�อเตำรยีมความพร้อมก่อนการประกาศใช้ เพ้�อใหส้อด้คล้อง
กับหลักการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้อนมุติัำจัำด้ตัำ�งฝ่า่ยกำากับด้แ้ลการปฏิิบติัำงานภูายใต้ำ
สายงานตำรวจำสอบภูายใน เพ้�อกำากับ ด้แ้ลและติำด้ตำามการด้ำาเนนิงานใหส้อด้คล้องกับกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด้

รวมทั�งได้้มีการสอบทานการปฏิิบัติำงานและกำากับให้บริษััทด้ำาเนินการให้เป็นไปตำามกฎ ระเบียบ และนโยบาย
ของบริษััท

7. กั�รสนับสนุนกั�รกัำ�กัับดูแลก์ัจกั�รที�ดีและพิ์จ�รณ�ข้อรอ้งเรยีนเกัี�ยวุกัับเร่�องกั�รทุจรต์หรอ่คอรร์ปัิชัน  
คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้เน้นให้บริษััทมีการด้ำาเนินงานที�เป็นไปตำามการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ การจัำด้ให้ 
มีระบบการรับเร้�องร้องเรียน รวมถึึงการจัำด้ให้มีชอ่งทางให้พนักงาน ผู้้้ถ้ึอหุ้น และผู้้้ที�เกี�ยวข้อง สามารถึติำด้ต่ำอ
กับคณะกรรมการตำรวจำสอบได้้โด้ยตำรง เพ้�อให้สามารถึแจ้ำงข้อม้ลต่ำาง ๆ ต่ำอคณะกรรมการตำรวจำสอบภูายใน
เร้�องเกี�ยวกับข้อร้องเรียน การกระทำาผิู้ด้กฎหมายหร้อไม่เป็นไปตำามจำรรยาบรรณทางธุรกิจำ หร้อข้อสงสัยใน
รายงานทางการเงินหรอ้ระบบการควบคุมภูายในได้้โด้ยสะด้วกทั�งทางอีเมล เว็บไซึ่ต์ำ ไปรษัณีย ์และทางกล่อง 
รบัแจ้ำงเบาะแสและข้อร้องเรียน ตำลอด้จำนมีมาตำรการคุ้มครองโด้ยไมเ่ปิด้เผู้ยผู้้้แจ้ำงข้อม้ลและถ้ึอเป็นความลับ

ดร.จงรกัั ระรวุยทรง
ประธานคณะกรรมการตำรวจำสอบ

23 กุมภูาพันธ์ 2565

8. กั�รพิ์จ�รณ� เสนอแต่งตั�งและกัำ�หนดค่�ตอบแทน ผู้สอบบัญชขีองบรษั์ท คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้
พิจำารณาคัด้เล้อกผู้้้สอบบัญชีโด้ยพิจำารณาความเป็นอิสระในการปฏิิบัติำงาน ทักษัะความร้้ความสามารถึใน 
ด้้านธุรกิจำ รวมถึึงค่าตำอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้ให้ความเห็นต่ำอคณะกรรมการบริษััท 
เพ้� อพิจำารณานำาเสนอต่ำอที�ประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้นประจำำาปี 2565 เพ้� อพิจำารณาแต่ำงตัำ�งผู้้้สอบบัญชี 
จำากบริษััท เคพีเอ็มจีำ ภู้มิไชย สอบบัญชี จำำากัด้ เป็นผู้้้สอบบัญชีของบริษััท ประจำำาปี 2565 โด้ย 
นายวัยวัฒิ์น์ กอสมานชัยกิจำ ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตำเลขที� 6333 และหร้อ นายณัฐพงศ์ ตัำนติำจัำตำตำานนท์  
ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตำเลขที� 8829 และ/หร้อ นางสาวโศภิูษัฐ์ พรหมพล ผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตำเลขที� 10042 
ทั�งนี�ผู้้้สอบบัญชีดั้งกล่าวเป็นผู้้้สอบบัญชีที�ได้้รับความเห็นชอบจำาก ก.ล.ตำ.

โด้ยสรุป คณะกรรมการตำรวจำสอบมีความเห็นว่า บริษััทจัำด้ให้มีรายงานทางการเงินที�ถึ้กต้ำอง ครบถ้ึวน เช้�อถ้ึอได้้ 
มีระบบการควบคุมภูายในที�เหมาะสมเพียงพอและมีการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ มีการปฏิิบัติำตำามกฎหมายว่าด้้วย
หลักทรัพย์และตำลาด้หลักทรัพย์ ประกาศและข้อบังคับของตำลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ้�น 
ที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึึงการเปดิ้เผู้ยขอ้มล้รายการที�เกี�ยวโยงกัน หรอ้รายการที�อาจำมคีวามขดั้แยง้ทางผู้ลประโยชนอ์ยา่ง
ครบถ้ึวน
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การบริหารความเสี�ยงในการด้ำาเนินธุรกิจำเป็นกิจำกรรมที�สำาคัญและจำำาเป็นจำะต้ำองด้ำาเนินการ บริษััทตำระหนักถึึง 
ความสำาคัญของการบรหิารความเสี�ยงว่ามผีู้ลต่ำอการด้ำาเนนิธุรกิจำ จึำงได้้กำาหนด้เปน็นโยบายใหบ้รษัิัท และบรษัิัทยอ่ย
ได้้มีการประเมินความเสี�ยงที�มีผู้ลกระทบต่ำอการด้ำาเนินธุรกิจำ โด้ยแต่ำงตัำ�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ่ึ�ง
ประกอบด้้วย กรรมการอิสระและผู้้บ้รหิาร รวมจำำานวน 4 ท่าน โด้ยม ีนายธรากร อังภู้เบศวร์ เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี�ยง นายสมชาย ไตำรรัตำนภิูรมย์ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และนายฐิติำพงศ์ เตำชะรัตำนย้นยง  
เป็นกรรมการบริหารความเสี�ยง โด้ยมีหน้าที�พิจำารณาอนุมัติำแผู้นการบริหารความเสี�ยง ติำด้ตำามการด้ำาเนินงาน 
การประเมินความเสี�ยงทางธุรกิจำของบริษััท รวมทั�งการจัำด้ทำามาตำรการป้องกันและแก้ไขความเสี�ยงดั้งกล่าว

ในป ี2564 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงได้้มกีารประชุมรวม 4 ครั�ง เพ้�อพิจำารณาเร้�องที�สำาคัญโด้ยสรุปได้้ ดั้งนี�

1. แผนกั�รบรห์�รควุ�มเสี�ยงปิระจำ�ปีิ 2564

 คณะกรรมการได้้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ/บริหารความเ สี�ยงเป็นผู้้ป้ระสานงานในการจัำด้ประชุม
การบริหารความเสี�ยง เพ้�อให้ฝ่่ายบริหารของทุกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องนำาเสนอแผู้นบริหารความเสี�ยงเพ้�อ
พิจำารณาและอนุมัติำ โด้ยแผู้นการบรหิารความเสี�ยงครอบคลุมในทกุมติิำของการด้ำาเนนิธุรกิจำ ได้้แก่ ความเสี�ยง
ด้้านการกำาหนด้กลยุทธธุ์รกิจำ ความเสี�ยงด้้านการปฏิิบติัำงาน ความเสี�ยงด้้านการเงิน ความเสี�ยงจำากความผัู้นผู้วน
ของอัตำราแลกเปลี�ยนและอัตำราด้อกเบี�ย ความเสี�ยงด้้านการจัำด้หาพันธมิตำรและบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญ
และความร้้ความสามารถึเพ้�อรองรับการเติำบโตำของธุรกิจำในอนาคตำของบริษััท ความเสี�ยงด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเสี�ยงด้้านการบริหารความสัมพันธ์กับค้่ค้าและผู้้้มีส่วนได้้เสีย รวมถึึงความเสี�ยงที�อาจำส่ง 
ผู้ลกระทบต่ำอชุมชนและสิ�งแวด้ล้อม และความเสี�ยงด้้านการปฏิิบติัำตำามกฎหมาย ตำลอด้จำนความเสี�ยงด้้านการ
ทจุำรติำคอรร์ปัชนั และสำาหรบัชว่งสถึานการณก์ารแพรร่ะบาด้ของไวรสั COVID-19 ในปทีี�ผู้า่นมา ทางบรษัิัทได้้
จัำด้ทำาแผู้นสำารองการเฝ้่าระวังป้องกัน และแผู้นฉุกเฉินทางธุรกิจำของกลุ่มบริษััท (Gunkul Business  
Contingency Plan) เพ้�อรับม้อกับสถึานการณ์ที�ไม่ปกติำเพ้�อให้พนักงาน และการด้ำาเนินงานทางธุรกิจำของ
องค์กรเป็นไปได้้ตำามปกติำ

2. กั�รปิระเม์นควุ�มเสี�ยง และม�ตรกั�รป้ิองกัันหรอ่แก้ัไข

 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้้พิจำารณาปัจำจัำยและผู้ลการประเมินความเสี�ยงตำามแผู้นบริหารความเสี�ยง
ที�ได้้กำาหนด้ไว้ซึึ่�งครอบคลมุทั�งองค์กร รวมถึึงความเสี�ยงจำากปจัำจัำยภูายนอกที�ควบคมุไมไ่ด้้ อาทิเชน่ ผู้ลกระทบ
จำากการเม้อง ผู้ลกระทบจำากความผัู้นผู้วนของภูาวะเศรษัฐกิจำทั�งในและนอกประเทศ ตำลอด้จำนผู้ลกระทบจำาก
ภัูยธรรมชาติำ และโด้ยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ลกระทบจำากการแพร่ระบาด้ของไวรัส COVID-19 ซึ่ึ�งอาจำส่งผู้ลกระทบ
ต่ำอการบรรลุเปา้หมายในการด้ำาเนนิธุรกิจำของบริษััท โด้ยกำาหนด้ใหม้กีารจัำด้ระดั้บความเสี�ยงจำากสง้ไปตำำา และ
ได้้มอบหมายให้ผู้้้รบัผิู้ด้ชอบหาแนวทางป้องกันและบรรเทาผู้ลกระทบจำากความเสี�ยงที�อาจำจำะเกิด้ขึ�นให้อย้ใ่น
ระดั้บที�ยอมรับได้้ เพ้�อให้การด้ำาเนินธุรกิจำบรรลุเป้าหมายเป็นไปตำามกลยุทธ์ที�กำาหนด้ไว้ 

 ในสว่นของมาตำรการป้องกันและแก้ไขในชว่งสถึานการณ์การแพรร่ะบาด้ของไวรัส COVID-19 นั�นทางบริษััท
ได้้มีมาตำรการ Work from Home มาตำรการคัด้กรองพนักงาน และบุคคลที�เข้าติำด้ต่ำออย่างเคร่งครัด้ รวมถึึง
จัำด้หาหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทำาความสะอาด้ต่ำาง ๆ ให้แก่พนักงานอยา่งทั�วถึึง นอกจำากนี�ทางบริษััทยัง
ได้้จัำด้หาวัคซึ่ีนเพ้�อฉีด้ให้แก่พนักงาน รวมถึึงจัำด้ทำาประกันไวรัส COVID-19 แก่พนักงานทุกคน และในกรณีที�
พนักงานติำด้เช้�อ เป็นผู้้้ป่วย หร้อเข้าข่ายเป็นผู้้้ติำด้เช้�อ ต้ำองกำาหนด้ให้มีการส้บค้นผู้้้ใกล้ชิด้ ทำาความสะอาด้ 
ฆ่า่เช้�อบริเวณพ้�นที�ปฏิิบติัำงาน พร้อมสง่ยารักษัาและอุปกรณ์ยงัชีพ (Gunkul Care Kit) ให้แก่พนักงานที�ต้ำองกักตัำว
อยา่งครบครัน 

3. กั�รต์ดต�มดูแลกั�รดำ�เน์นม�ตรกั�รป้ิองกัันและบรห์�รควุ�มเสี�ยง

• คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีการติำด้ตำามการจัำด้การบริหารความเสี�ยงอย่างใกล้ชิด้ โด้ยจัำด้ให้มีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องทุกไตำรมาสเพ้�อรับทราบผู้ลการบริหารความเสี�ยง รวมทั�งได้้มีการ
ทบทวนความเสี�ยงของบรษัิัทอยา่งสมำาเสมอ และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้้ใหข้อ้เสนอแนะต่ำาง ๆ 
เพิ�มเติำมเพ้�อให้การบริหารความเสี�ยงมีประสิทธิภูาพและประสิทธิผู้ลอยา่งแท้จำริง โด้ยพัฒิ์นาให้ไปส้ก่ารมี
วัฒิ์นธรรมองค์กรในการบริหารความเสี�ยง (Risk Culture) อยา่งต่ำอเน้�องในอนาคตำ 

• โด้ยในส่วนการติำด้ตำามด้้แลในช่วงสถึานการณ์การแพร่ระบาด้ของไวรัส COVID-19 บริษััทยังคงด้ำาเนิน 
มาตำรการในการคัด้กรอง การด้้แลพนักงานทุกคนอยา่งต่ำอเน้�อง

จำากการด้ำาเนินงานข้างต้ำน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงได้้พิจำารณาแล้วเห็นว่าทางบริษััท ได้้จัำด้ทำาแผู้นการ
บริหารความเสี�ยงและด้ำาเนินการตำามแผู้นบริหารความเสี�ยงดั้งกล่าวอย่างต่ำอเน้�องและมีประสิทธิภูาพ รวมถึึง 
การควบคุมภูายในที�เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจำ โด้ยสอด้คล้องกับนโยบายการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ และ 
การปฏิิบัติำตำามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที�เกี�ยวข้องอยา่งถึ้กต้ำองและครบถ้ึวน

8.3	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดูย่อยอื่น

น�ยธร�กัร อังภเูบศวุร์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง
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8.3.1	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคัณะกรรมการ
บริหารคัวามเสำี่ยง
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8.3.2	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคัณะกรรมการ
สำรรหาและพัิจารณาผลตอบแทน

บรษัิัท กันกลุเอ็นจิำเนยีริ�ง จำำากัด้ (มหาชน) ตำระหนกัถึึงความสำาคัญในการสรรหาบุคคลเขา้ด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการ 
และผู้้้บริหารระดั้บส้ง รวมถึึงการกำาหนด้ค่าตำอบแทนของบุคคลดั้งกล่าว คณะกรรมการบริษััทจึำงได้้แต่ำงตัำ�ง 
คณะกรรมการสรรหาและพจิำารณาผู้ลตำอบแทนที�ประกอบด้้วยกรรมการอิสระ และผู้้บ้รหิารรวมจำำานวน 4 ท่าน เพ้�อ
ทำาหนา้ที�สรรหาคัด้เล้อกเสนอบุคคลที�มคีวามร้ค้วามสามารถึ และคุณสมบติัำที�เหมาะสมมาปฏิิบติัำหนา้ที�ในตำำาแหนง่
กรรมการและผู้้้บรหิารระดั้บสง้ รวมทั�งเสนอนโยบายผู้ลตำอบแทน แนวทางการจ่ำายค่าตำอบแทน และผู้ลประโยชน์
อ้�น ๆ สำาหรับคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการชุด้ยอ่ย ตำลอด้จำนผู้้้บริหารระดั้บส้งให้เหมาะสมกับหน้าที�
ความรับผู้ิด้ชอบสอด้คล้องกับผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท และภูาวะตำลาด้อย้่เสมอ เพ้�อเป็นการสร้างแรงจ้ำงใจำ
และรักษัากรรมการและผู้้้บริหารที�มีศักยภูาพและคุณสมบัติำตำามที�บริษััท ต้ำองการไว้

ในป ี2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทนได้้จัำด้ให้มกีารประชุม 2 ครั�ง เพ้�อพจิำารณาในเร้�องต่ำาง ๆ  
และผู้ลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่ำอคณะกรรมการบริษััท เพ้�อพิจำารณาอย่างต่ำอเน้�อง โด้ยมี
เร้�องสำาคัญที�พิจำารณาสรุปได้้ ดั้งนี�

• พิ์จ�รณ�สรรห� และคัดเล่อกับุคคลที�มคีณุสมบต์ัเหม�ะสมที�จะดำ�รงตำ�แหน่งกัรรมกั�รบรษั์ท

พิจำารณาการสรรหา และคัด้เล้อกบุคคลเข้าด้ำารงตำำาแหน่งกรรมการบริษััท และกรรมการอิสระ รวมทั�ง 
คณะกรรมการชุด้ยอ่ยที�ครบวาระ ซึ่ึ�งได้้พิจำารณาสรรหาจำากบุคคลที�มีคุณสมบัติำที�เหมาะสม ครบถ้ึวนตำามข้อ
กำาหนด้ของสำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพยแ์ละตำลาด้หลักทรัพย ์และตำลาด้หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
ตำรงตำามกฎระเบยีบที�กำาหนด้ โด้ยคำานงึถึึงคุณวุฒิ์ ิประสบการณ ์และทักษัะความร้ค้วามสามารถึที�เป็นประโยชน์ 
รวมทั�งรองรบัต่ำอการเติำบโตำของบริษััท โด้ยมีการทบทวนตำารางทักษัะของคณะกรรมการ Board Skills Matrix 
ที�เปน็เคร้�องมอ้สอบทานทักษัะของกรรมการครบถ้ึวนแล้ว เพ้�อนำาเสนอต่ำอที�ประชุมคณะกรรมการบรษัิัท และ
ที�ประชุมผู้้ถ้้ึอหุน้ในการพจิำารณาสรรหาและคัด้เล้อกบุคคลที�มคีณุสมบติัำเหมาะสมที�จำะด้ำารงตำำาแหนง่กรรมการ
บริษััทต่ำอไป

• กัำ�หนดและทบทวุนนโยบ�ย และหลักัเกัณฑ์์

คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน ได้้พิจำารณากำาหนด้และทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์์  
ที�เกี�ยวขอ้งกับการด้ำาเนนิการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน เพ้�อใหก้ารปฏิิบติัำงานเป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิูาพ 
ตำามระเบยีบและนโยบายที�สอด้คล้องกับหลักการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ และสถึานการณป์จัำจุำบนัตำามหลักเกณฑ์์
สากล ดั้งนี�
- กฎบัตำรคณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน
- นโยบายเร้�อง การสรรหาและแต่ำงตัำ�งกรรมการและผู้้้บริหารส้งสุด้
- นโยบายเร้�อง การกำาหนด้ค่าตำอบแทนของคณะกรรมการทุกชุด้
- นโยบายเร้�อง แผู้นการส้บทอด้ตำำาแหนง่และการบริหารคนเก่ง
- นโยบายเร้�อง ค่าตำอบแทนและผู้ลประโยชน์ของผู้้้บริหาร และพนักงาน
- แบบประเมินตำนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน แบบรายคณะ ประจำำาปี 2564

พิลตำ�รวุจตรว์ีุศษ์ฐ ์ศุกัรเสพิย์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทน
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• พิ์จ�รณ�เหน็ชอบสวัุสด์กั�ร

เพ้�อเป็นการสร้างแรงจ้ำงใจำ และรักษัาไว้ซึ่ึ�งพนักงานที�มคีวามสามารถึและมผีู้ลการปฏิิบติัำงานดี้ คณะกรรมการ
สรรหาและพจิำารณาผู้ลตำอบแทนได้้พจิำารณาเหน็ชอบปรบัเงินประจำำาป ีและการจ่ำายโบนสั ตำามผู้ลประกอบการ
ของบรษัิัท และผู้ลประเมนิทักษัะความร้้ความสามารถึของพนกังาน รว่มกับคณะกรรมการบรหิารใหอ้ย้ใ่นอัตำรา
ที�เหมาะสมและสอด้คล้องกับผู้ลการด้ำาเนินงานของบริษััท และกลุ่มบริษััท โด้ยอย้ใ่นเกณฑ์์ที�เทียบเคียงได้้กับ
แนวปฏิิบัติำทั�วไปในอุตำสาหกรรม

คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทนได้้รายงานผู้ลการประชุมทุกครั�งให้คณะกรรมการบริษััททราบ
อย่างต่ำอเน้�อง ทั�งนี�ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจำารณาผู้ลตำอบแทนได้้ปฏิิบัติำงานที�ได้้รับมอบหมาย 
อยา่งครบถ้ึวนด้้วยความระมัด้ระวัง รอบคอบ และเต็ำมความสามารถึ ตำลอด้จำนได้้ให้ความเห็นอยา่งตำรงไปตำรงมา 
เพ้�อประโยชน์ส้งสุด้ของผู้้้ถ้ึอหุ้นและผู้้้มีส่วนได้้เสียทุกฝ่่าย และมีความมุ่งมั�นที�จำะปฏิิบัติำงานโด้ยใช้หลัก 
ความเสมอภูาคยุติำธรรม และโปร่งใส เพ้�อให้สอด้คล้องกับหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ตำามที�สำานักงาน 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตำลาด้หลักทรัพย์ และตำลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด้ และให้เป็น 
ที�ยอมรับในระดั้บสากลต่ำอไป
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คณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ประกอบด้้วยกรรมการอิสระจำำานวน 3 ท่าน ได้้แก่ นายสมชาย ไตำรรัตำนภิูรมย์ 
ประธานคณะกรรมการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ ด้ร.จำงรกั ระรวยทรง และนายพงษ์ัเทพ ถิึฐาพนัธ ์กรรมการกำากับด้แ้ล
กิจำการที�ดี้ โด้ยในปี 2564 คณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ได้้มีการประชุมรวม 4 ครั�ง ตำามแผู้นงานที� 
กำาหนด้ไว้ เพ้�อด้ำาเนินงานตำามหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้และสอด้คล้องกับหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตำลาด้หลักทรพัย ์(ก.ล.ตำ.) ขอ้เสนอแนะจำาก Corporate Governance 
Assessment Report ของสมาคมสง่เสรมิสถึาบนักรรมการบรษัิัทไทย (IOD) และ ASEAN Corporate Governance 
Scorecard ตำามหลักสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
รวมไปถึึงการบริหารจัำด้การความยั�งย้น และการวางกรอบแนวทางเกี�ยวกับการต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชันของ
บริษััทโด้ยสรุปสาระสำาคัญได้้ ดั้งนี�

• ด้�นกั�รกัำ�กัับดูแลใหม้กีั�รปิฏ์บต์ัต�มหลักัเกัณฑ์์ ข้อกัำ�หนด กัฎระเบยีบ รวุมไปิถึืงแนวุปิฏ์บต์ัที�ดี

- กำากับด้แ้ล ทบทวน แก้ไข และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิิบติัำด้้านการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ เพ้�อให้สอด้คล้อง
กับหลักปฏิิบัติำในทั�ง 5 หมวด้ ได้้แก่ สิทธิของผู้้้ถ้ึอหุ้น การปฏิิบัติำต่ำอผู้้้ถ้ึอหุ้นอยา่งเท่าเทียมกัน การคำานึงถึึง
บทบาทของผู้้้มีส่วนได้้เสีย การเปิด้เผู้ยข้อม้ลและความโปร่งใส และความรับผู้ิด้ชอบของคณะกรรมการ 
รวมทั�งมาตำรการและแนวปฏิิบติัำต่ำอต้ำานการทจุำริตำคอรร์ปัชนั ใหม้คีวามทันสมยัและสอด้คล้องกับหลักเกณฑ์์
สากล ตำลอด้จำนสอด้คล้องกับสถึานการณ์และการด้ำาเนินธุรกิจำของบริษััท

- กำากับด้้แลให้มีการปฏิิบัติำต่ำอผู้้้ถ้ึอหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึึงการเปิด้โอกาสให้ผู้้้ถ้ึอหุ้นเสนอวาระ 
การประชุมและเสนอช้�อบุคคลเพ้�อพิจำารณาเล้อกตัำ�งเปน็กรรมการบรษัิัทล่วงหน้าระหว่างวันที� 17 พฤศจิำกายน 
2564 จำนถึึงวันที� 31 มกราคม 2565 ตำามหลักเกณฑ์์ที�ระบุไว้บนเว็บไซึ่ต์ำของบริษััท

- กำากับด้้แลและให้ข้อเสนอแนะในการจัำด้ประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้น ปี 2564 ตัำ�งแต่ำขั�นตำอนก่อนการประชุม  
ในวันประชุม และภูายหลังการประชุม เพ้�อให้การจัำด้ประชุมเป็นไปด้้วยความโปรง่ใส และมีประสิทธิภูาพ

- กำากับด้แ้ลให้กรรมการและผู้้บ้รหิารจัำด้ทำาและนำาสง่รายงานการถ้ึอครองหลักทรัพย์เพ้�อให้เปน็ไปตำามเกณฑ์์
ที�กำาหนด้ รวมทั�งให้มีการรายงานต่ำอคณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้อยา่งสมำาเสมอเป็นรายไตำรมาส

- กำากับด้้แลเร้�องการใช้ข้อม้ลภูายใน (Inside Trading) ตัำ�งแต่ำระดั้บกรรมการ ผู้้้บริหาร พนักงาน ล้กจ้ำาง  
ไปจำนถึึงระดั้บผู้้้ปฏิิบัติำงานของบริษััท โด้ยคำานึงถึึงความโปรง่ใสเป็นหลัก

- เสนอให้มีการจัำด้ตัำ�งหนว่ยงานกำากับด้แ้ลการปฏิิบัติำงาน (Compliance Unit) ต่ำอคณะกรรมการบริษััท

8.3.3	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคัณะกรรมการ
กำากับดููแลกิจการที่ดูี

• ด้�นกั�รกัำ�กัับดูแลกั�รดำ�เน์นง�นใหม้กีั�รพิัฒิ์น�อย�่งยั�งยน่

- กำาหนด้และจัำด้ทำานโยบายต่ำาง ๆ อันจำะเป็นประโยชน์ต่ำอการพัฒิ์นาองค์กรอย่างยั�งย้น รวมไปถึึงการให้
ความเหน็ต่ำอนโยบายที�จัำด้ทำาหรอ้พจิำารณาทบทวนโด้ยคณะกรรมการคณะอ้�น ๆ  ที�มหีนา้ที� รบัผู้ดิ้ชอบ เพ้�อให้
สอด้คล้องกับแนวปฏิิบติัำด้้านการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้

- กำากับด้แ้ลการด้ำาเนนิธุรกิจำด้้วยความรบัผู้ดิ้ชอบต่ำอผู้้ม้สีว่นได้้เสยีอยา่งเป็นร้ปธรรม ตำามหลักการกำากับด้แ้ล
กิจำการที�ดี้โด้ยให้คำาแนะนำา และติำด้ตำามผู้ลการด้ำาเนินงานอยา่งต่ำอเน้�อง ผู้า่นการนำาเสนอรายงาน รวมทั�ง
กำาหนด้ให้มีการประเมินระดั้บความเช้�อมั�นของผู้้้มีส่วนได้้เสียกลุ่มต่ำาง ๆ ต่ำอการด้ำาเนินธุรกิจำของบริษััท 
ตำามหลักการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ เพ้�อวางแผู้นการตำอบสนองต่ำอความคาด้หวังของผู้้ม้สีว่นได้้เสยีแต่ำละกลุม่

- ติำด้ตำาม กำากับ และให้คำาแนะนำาการด้ำาเนินงานด้้านการพัฒิ์นาอย่างยั�งย้นของบริษััท ให้เป็นไปตำามหลัก
มาตำรฐานสากล รวมทั�งทบทวนทกุองค์ประกอบภูายใต้ำกรอบการด้ำาเนนิงานด้้านความยั�งยน้ของบรษัิัท ให้
สอด้คล้องกับสถึานการณ์สังคมโลกและความท้าทายที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวด้เร็ว

- พิจำารณาการเปิด้เผู้ยข้อม้ลการด้ำาเนินงานด้้านความยั�งย้นที�คำานึงถึึงผู้้้มีส่วนได้้เสียอย่างรอบด้้าน โด้ย
ครอบคลุมทั�งในด้้านสิ�งแวด้ล้อม สงัคม และการกำากับด้แ้ล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ผู้า่นแบบแสด้งรายการขอ้มล้ประจำำาป ี/ รายงานประจำำาป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหวัขอ้รายงาน
ความยั�งย้น
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• ด้�นกั�รสง่เสรม์กั�รปิฎ์บต์ัต�มนโยบ�ยกั�รกัำ�กัับดูแลก์ัจกั�รที�ดแีละจรย์ธรรมท�งธุรก์ัจ

- พิจำารณาเหน็ชอบทบทวนนโยบายต่ำาง ๆ  ของบรษัิัท ใหส้อด้คล้องกับนโยบายการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ และ
จำริยธรรมทางธุรกิจำ โด้ยพิจำารณาอ้างอิงตำามหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ของสำานักงาน ก.ล.ตำ. และ 
ข้อเสนอแนะจำาก Corporate Governance Assessment Report ของ IOD

- พิจำารณาเห็นชอบทบทวนนโยบายต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชันและการแจ้ำงเบาะแสหร้อข้อร้องเรียน  
ประสานงานเพ้�อวางแผู้นจัำด้การให้ความร้้ต่ำอผู้้้ที�เกี�ยวข้อง และมีการประเมินความเสี�ยงด้้านการทุจำริตำ
คอร์รัปชันสำาหรับบุคลากรในบริษััท รวมไปถึึงการติำด้ตำามผู้ลการรายงานต่ำาง ๆ ที�เกี�ยวเน้�อง

- พิจำารณาการเปิด้เผู้ยรายงานการปฏิิบัติำตำามการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ในแบบ 56-1 One Report เพ้�อให้ 
การเปิด้เผู้ยข้อม้ลมีเน้�อหาที�ครบถ้ึวนสอด้คล้องตำามแนวทางการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้

• ด้�นกั�รร�ยง�นกั�รปิฏ์บต์ัหน้�ที� กั�รปิระเมน์ผล และกั�รพิัฒิ์น�กัรรมกั�ร

- พจิำารณาทบทวนกฎบัตำรคณะกรรมการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ และรว่มทบทวนกฎบัตำรคณะกรรมการบริษััท 
กฎบัตำรคณะกรรมการบริหาร กฎบัตำรเลขานุการบริษััท รวมทั�งติำด้ตำามให้มีการทบทวน กฎบัตำรของคณะ
กรรมการชุด้ยอ่ยอ้�น ๆ 

- ปรบัปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์์ในการประเมนิตำนเองของคณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ประจำำาปี 
2564 ใหม้คีวามทันสมยัและสอด้คล้องกับสถึานการณป์จัำจุำบนัตำามหลักเกณฑ์์สากล รวมทั�งใหข้้อเสนอแนะ
ปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์์ในแบบประเมินตำนเองของคณะกรรมการบริษััท และคณะกรรมการ
บริหาร รวมทั�งแบบประเมินประธานเจ้ำาหน้าที�บริหาร

- รายงานผู้ลการปฏิิบติัำงานของคณะกรรมการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ต่ำอคณะกรรมการบรษัิัทเปน็รายไตำรมาส 
และผู้ลการประเมนิตำนเองของคณะกรรมการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้ประจำำาป ี2564 ต่ำอที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษััท รวมไปถึึงการเปิด้เผู้ยในแบบ 56-1 One Report

- ติำด้ตำามด้้แลให้มีการพัฒิ์นากรรมการตำามหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้อย่างต่ำอเน้�อง โด้ยสนับสนุนให้
กรรมการเขา้อบรมหลักสต้ำรต่ำาง ๆ  ของสมาคมสง่เสริมสถึาบนักรรมการบรษัิัทไทย (IOD) และองค์กรอ้�น ๆ  ด้้วย

การที�บริษััท ได้้มุ่งมั�นในการนำาหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ไปส้่การด้ำาเนินการในภูาคปฏิิบัติำ ทั�วทั�งองค์กร 
อยา่งเป็นร้ปธรรม ได้้สง่ผู้ลให้บรษัิัท ได้้รบัผู้ลประเมนิโครงการสำารวจำการกำากับด้้แลกิจำการบรษัิัทจำด้ทะเบยีนไทย 
(Good Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในป ี2564 ในระดั้บดี้เลิศที� 97 คะแนน 
เปรียบเทียบกับผู้ลประเมินที�ได้้รบัเม้�อปี 2563 ในระดั้บดี้เลิศที� 95 คะแนน โด้ยบริษััท ได้้รบัการจัำด้อันดั้บให้อย้ใ่น
กลุ่ม “ดี้เลิศ” ต่ำอเน้�องเป็นปีที� 5

บริษััทยังได้้รับผู้ลคะแนนการประเมินคุณภูาพการจัำด้ประชุมสามัญผู้้้ถ้ึอหุ้นประจำำาปี 2564 ในระดั้บดี้เลิศ 100 
คะแนนต่ำอเน้�องเป็นปีที� 3 จำากสมาคมสง่เสริมผู้้้ลงทุนไทย (TIA) แสด้งให้เห็นว่า บริษััทได้้ให้ความสำาคัญต่ำอสิทธิ
ของผู้้้ถ้ึอหุ้นและผู้้้มีสว่นได้้เสียมาเป็นอันดั้บต้ำน ๆ ในการด้ำาเนินธุรกิจำของบริษััท ผู้ลการประเมินเหล่านี�แสด้งให้
เห็นถึึงความมุ่งมั�นในการด้ำาเนินงานด้้านการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ของบริษััทที�มีการพัฒิ์นาความก้าวหน้าเพิ�มขึ�น
อยา่งต่ำอเน้�อง

นอกจำากนี� บริษััทได้้ให้ความสำาคัญกับการต่ำอต้ำานการทุจำริตำคอร์รัปชัน ซึึ่�งบริษััทได้้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 
แนวรว่มต่ำอต้ำานคอร์รัปชันของภูาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) 
มาตัำ�งแต่ำปี 2560 และได้้รับการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ต่ำอเน้�องเป็นสมัยที� 2 ในปี 2563 

คณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ตำระหนักดี้ว่า การกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้เป็นเร้�องที�สำาคัญและเป็นประโยชน์ 
ต่ำอการด้ำาเนินธุรกิจำของบริษััทตำลอด้จำนผู้้้ถ้ึอหุ้นและผู้้้มีส่วนได้้เสียทุกฝ่่าย คณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ 
จึำงมีความมุ่งมั�นในการทำาหน้าที�เพ้�อเสนอแนวทางปฏิิบัติำ และให้คำาแนะนำาด้้านการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ต่ำอ 
คณะกรรมการบริษััท และฝ่า่ยบริหาร เพ้�อเปน็แนวทางในการด้ำาเนนิงานของบริษััทให้มกีารบริหารจัำด้การอย่างมี
ประสิทธิภูาพและประสิทธิผู้ล มีความโปร่งใส สามารถึตำรวจำสอบได้้ เพ้�อจุำด้มุ่งหมายที�จำะให้บริษััทมีความเจำริญ
ก้าวหน้าอยา่งต่ำอเน้�องและยั�งย้น 

น�ยสมช�ย ไตรรตันภ์รมย ์
ประธานคณะกรรมการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้
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8.3.4	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคัณะกรรมการบริหาร

ป ี2564 เป็นปทีี�เศรษัฐกิจำของประเทศได้้รบัผู้ลกระทบรุนแรงจำากการแพรร่ะบาด้ของโรค COVID-19 และมาตำรการ
ควบคุมการระบาด้ที�เข้มงวด้ที�มีผู้ลบังคับใช้จำนถึึงกลางปี อย่างไรก็ตำามหลังมีการผู้่อนคลายมาตำรการควบคุม 
การระบาด้ในพ้�นที�ก่อสร้างตัำ�งแต่ำปลายเด้้อนกรกฎาคม และการฉีด้วัคซึ่ีนที�มีความค้บหน้ามากขึ�นทำาให้กิจำกรรม
ทางเศรษัฐกิจำโด้ยรวมเริ�มปรับตัำวดี้ขึ�น ทั�งนี� บริษััทยังคงสามารถึด้ำาเนินธุรกิจำได้้อย่างแข็งแกร่งและเติำบโตำอย่าง
ต่ำอเน้�อง โด้ยสามารถึเห็นได้้จำากรายได้้ และกำาไรของบริษััทที�เติำบโตำขึ�นอยา่งต่ำอเน้�อง

ในป ี2564 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุม 32 ครั�ง เพ้�อพจิำารณาเร้�องที�สำาคัญของบรษัิัทตำามกรอบการด้ำาเนนิการ
ที�คณะกรรมการบริษััทได้้มอบหมาย และรายงานผู้ลการประชุมพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี�ยน
กลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ำละช่วงเวลา พร้อมนำาเสนอข้อเสนอแนะต่ำอคณะกรรมการบริษััท เพ้�อการพิจำารณาได้้
อยา่งถึ้กต้ำองและเหมาะสมอยา่งสมำาเสมอ ซึ่ึ�งสามารถึสรุปสาระสำาคัญได้้ ดั้งนี�

• พิ์จ�รณ�กัำ�หนดแผนและกัลยุทธ์ท�งธุรก์ัจใหเ้ป็ินไปิต�มว์ุสยัทัศน์ พิันธก์ัจ และวัุฒิ์นธรรมขององค์กัร 
ปิระจำ�ปีิ 2564

คณะกรรมการบริหารได้้มีการกำาหนด้กลยุทธ์และแผู้นการด้ำาเนินงานของบริษััท บริษััทย่อย และบริษััทร่วม  
ในแต่ำละสายธุรกิจำเป็นประจำำาทุกปีและมีการติำด้ตำามผู้ลเป็นรายเด้้อนและรายไตำรมาส นอกจำากนี�ยังได้้มี 
การถ่ึายทอด้แผู้นงานดั้งกล่าวไปส้ผู่้้้บริหารและพนักงานทุกระดั้บในองค์กร เพ้�อให้รับทราบและนำาไปปฏิิบัติำ
ให้สอด้คล้องและเป็นไปตำามเป้าหมายที�ได้้กำาหนด้ไว้

• พิ์จ�รณ�ทบทวุนอำ�น�จอนุมัต์ และงบปิระม�ณสำ�หรบักั�รดำ�เน์นง�นของบรษั์ท สำ�หรบัปีิ 2564

คณะกรรมการบริหารได้้มีการทบทวนเพ้�อแก้ไขตำารางอำานาจำอนุมัติำ เพ้�อให้สอด้คล้องกับสถึานการณ์และ 
การด้ำาเนนิธุรกิจำของบริษััท รวมไปถึึงการพจิำารณาตัำ�งงบประมาณสำาหรบัการด้ำาเนนิธุรกิจำของบริษััท โด้ยคำานงึ
ถึึงการเติำบโตำอยา่งต่ำอเน้�องของบริษััท ก่อนนำาเสนอต่ำอคณะกรรมการบริษััทเพ้�อพิจำารณาอนุมัติำต่ำอไป

• ตรวุจสอบและต์ดต�มผลกั�รดำ�เน์นง�นของบรษั์ท บรษั์ทยอ่ย และบรษั์ทรวุ่ม

คณะกรรมการบริหารได้้มีการตำรวจำสอบ ติำด้ตำามผู้ลการด้ำาเนินงานของทุกสายธุรกิจำเป็นประจำำาทุกเด้้อน เพ้�อ
ให้เป็นไปตำามแผู้นงาน และตำามที�คณะกรรมการบริษััทมอบหมาย

• พิ์จ�รณ�เหน็ชอบร�ยกั�รที�เกัี�ยวุโยงกัันหรอ่ร�ยกั�รที�อ�จมคีวุ�มขัดแยง้ท�งผลปิระโยชน์ หรอ่ร�ยกั�ร 
ที�มสีวุ่นได้เสยีต�มข้อบงัคับของบรษั์ท หรอ่กัฎหม�ยที�เกัี�ยวุข้อง

คณะกรรมการบริหารได้้มีการพิจำารณา และเห็นชอบรายการดั้งกล่าวตำามที�กำาหนด้ในข้อบังคับของบริษััท 
นโยบายระเบียบปฏิิบติัำ และประกาศของคณะกรรมการกำากับตำลาด้ทุน ซึึ่�งการอนุมติัำรายการในลักษัณะดั้งกล่าว
จำะต้ำองเสนอต่ำอที�ประชุมคณะกรรมการบริษััท และ/หร้อ ที�ประชุมผู้้้ถ้ึอหุ้น เพ้�อพิจำารณาและอนุมัติำตำาม 
ข้อบังคับของบริษััท หร้อกฎหมายที�เกี�ยวข้อง

• พิจ์�รณ�เหน็ชอบและอนุมต์ักั�รเข้�ลงทนุทั�งในและต่�งปิระเทศ กั�รเข้�รวุ่มปิระมลูง�นในโครงกั�รใหม่ ๆ 
และกั�รลงทนุในก์ัจกั�รที�เกัี�ยวุกัับกััญชงกััญช�

คณะกรรมการบรหิารได้้มกีารกลั�นกรอง เหน็ชอบ หรอ้อนมุติัำ การเขา้ลงทนุ และ/หรอ้ การเขา้รว่มประมล้งาน
ในโครงการใหม ่ๆ  ตำลอด้จำนเขา้ด้ำาเนนิงานโครงการต่ำาง ๆ  โด้ยเฉพาะการลงทุนในกิจำการที�เกี�ยวกับกัญชงกัญชา 
ซึ่ึ�งธุรกิจำดั้งกล่าวถ้ึอเป็น New S-Curve ที�บริษััทเห็นว่า ธุรกิจำดั้งกล่าวนั�นสอด้คล้องกับแผู้นยุทธศาสตำร์ชาติำ 
ด้้านแผู้นการลงทุนในกิจำการด้้แล ส่งเสริมด้้านสุขภูาพ อีกทั�งเช้�อมโยงไปยังอุตำสาหกรรมอ้�น ๆ ที�สามารถึ 
ต่ำอยอด้ไปเปน็ผู้ลิตำภัูณฑ์์ปลายนำา ที�สามารถึสรา้งรายได้้และผู้ลตำอบแทนจำากการประกอบกิจำการใหแ้ก่บรษัิัท
ได้้อยา่งต่ำอเน้�อง ซึึ่�งหลักการในการพจิำารณาของคณะกรรมการบรหิารเปน็ไปโด้ยคำานงึถึึงประโยชน์ของบรษัิัท 
ผู้้้ถ้ึอหุ้น และผู้้้มีส่วนได้้เสียทุกฝ่่ายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนนำาเสนอต่ำอคณะกรรมการบริษััท เพ้�อพิจำารณา 
อนุมัติำต่ำอไป

คณะกรรมการบริหารมีความเช้�อมั�นว่า บริษััทจำะสามารถึรักษัาระดั้บการเติำบโตำไมต่ำำากว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 
ตำามเป้าหมายที�ตัำ�งไว้ ซึ่ึ�งจำะเป็นการเติำบโตำต่ำอเน้�องกว่า 10 ปขีองบริษััท นบัตัำ�งแต่ำเข้าจำด้ทะเบียนในตำลาด้หลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เน้�องจำากบริษััทมีความพร้อมในด้้านเงินลงทุน คุณสมบัติำ ความสามารถึ และประสบการณ์ของ
ผู้้บ้ริหาร รวมทั�งพนักงาน กอปรกับการที�บริษััทเป็นผู้้น้ำาด้้านธุรกิจำพลังงานทด้แทนแบบครบวงจำร และธุรกิจำระบบ
ไฟัฟั้าด้้วยเทคโนโลยีชั�นนำาที�จำะสามารถึนำามาใช้พัฒิ์นาโครงสร้างพ้�นฐานอย่างยั�งย้นตำามนโยบายของภูาครัฐ  
อีกทั�งบริษััทยังขยายธุรกิจำเข้าส้่ธุรกิจำกัญชงกัญชา เพราะเล็งเห็นถึึงผู้ลตำอบแทนที�ดี้ทั�งระยะสั�นและระยะยาว 
บริษััทมีความพร้อมและข้อได้้เปรียบในการลงทุนสำาหรับโครงการนี�หลายด้้าน อนึ�ง บริษััทให้ความสำาคัญใน 
การด้ำาเนนิธุรกิจำภูายใต้ำการคำานงึถึึงประโยชน์สง้สดุ้ของบรษัิัท ผู้้ถ้้ึอหุน้ และผู้้ม้สีว่นได้้เสยีทกุฝ่า่ย โด้ยการด้แ้ลให้
บริษััทมีความพร้อม และมีระบบการด้ำาเนินงานที�เป็นไปในลักษัณะที�ถึ้กต้ำองตำามกฎหมาย และหลักจำริยธรรม 
ตำามหลักการกำากับด้้แลกิจำการที�ดี้ เพ้�อนำาพาองค์กรไปส้ค่วามก้าวหน้าอยา่งมั�นคงและยั�งย้นส้บไป

น�งส�วุโศภช� ดำ�รงปิิยวุุฒิ์์�
ประธานกรรมการบริหาร

23 กุมภูาพันธ์ 2565



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 161

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

9.		 การคัวบคัุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1	 การคัวบคุัมภายใน

9.1.1	 คัวามเห็นของคัณะกรรมการบริษััทเกี่ยวกับ
ระบบการคัวบคัุมภายในของบริษััท

คณะกรรมการบริษััทให้ความสำาคัญต่ำอการควบคุมภูายในของบริษััทและบริษััทยอ่ยอยา่งต่ำอเน้�อง ซึ่ึ�งชว่ยสนับสนนุ
บรษัิัทให้สามารถึบรรลวัุตำถุึประสงค์ที�สำาคัญทั�งด้้านกลยุทธ์และการด้ำาเนนิงานอยา่งมีประสทิธภิูาพและประสทิธผิู้ล 
การรายงานทางการเงินและรายงานสำาคัญอ้�น ๆ มีความถ้ึกต้ำองเช้�อถ้ึอได้้ และมีการปฏิิบัติำตำามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง รวมถึึงมีขั�นตำอนการด้ำาเนินงานต่ำาง ๆ ที�รัด้กุม เพ้�อสนับสนุนให้บริษััทสามารถึบรรลุ
วัตำถึุประสงค์ กลยุทธ์ที�กำาหนด้ไว้ และเติำบโตำอยา่งยั�งย้น

คณะกรรมการบริษััทได้้มอบหมายให้คณะกรรมการตำรวจำสอบ ซึ่ึ�งประกอบด้้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที�
ความรบัผู้ดิ้ชอบการสอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภูายในที�ฝ่า่ยจัำด้การจัำด้ใหม้ขึี�น โด้ย
ยดึ้ระบบการควบคมุภูายในที�ดี้ตำามกรอบมาตำรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission Framework) รวมทั�งการตำรวจำสอบภูายในเพ้�อให้มั�นใจำว่าการปฏิิบัติำงานเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิูาพและประสทิธผิู้ล เกิด้การตำรวจำสอบถ่ึวงด้ลุ มกีารควบคมุด้แ้ลการใชแ้ละปกปอ้งทรพัยส์นิของ
บรษัิัทและเงินลงทุนของผู้้ม้สีว่นได้้เสียเพ้�อให้เกิด้ประโยชน์ต่ำอบริษััทอยา่งแท้จำริง รวมทั�งพจิำารณาผู้ลการตำรวจำสอบ
ของฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในและความเห็นของผู้้้สอบบัญชีเกี�ยวกับระบบการควบคุมภูายในของบริษััท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษััท ครั�งที� 1/2565 
เม้�อวันที� 4 กุมภูาพันธ์ 2565 โด้ยมีกรรมการอิสระ  
5 ท่าน ซึ่ึ�งเปน็กรรมการตำรวจำสอบ 3 ท่าน ฝ่า่ยจัำด้การ 
และฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในเข้าร่วมประชุมด้้วย  
คณะกรรมการบริษััทได้้ร่วมกันประเมินระบบ 
การควบคุมภูายในของบริษััทและบริษััทย่อย ตำาม 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภูายในที�สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตำลาด้หลักทรัพย์ (ก.ล.ตำ.) กำาหนด้จำากผู้ล 
การประเมินโด้ยรวม คณะกรรมการบริษััทเห็นว่า  
ระบบการควบคุมภูายในของบริษััทมีความเพียงพอ  
เหมาะสม มีการปฏิิบัติำอย่างต่ำอเน้�อง และสอด้คล้อง
กับร้ปแบบของการควบคุมภูายในตำามแนวทางของ 

COSO ซึ่ึ�งครอบคลมุ 5 องค์ประกอบ ได้้แก่ สภูาพแวด้ล้อม
ของการควบคุมภูายใน (Control Environment)  
การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) การควบคุม
การปฏิิบติัำงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ
และการส้�อสารข้อมล้ (Information & Communication) 
และระบบการติำด้ตำาม (Monitoring Activities) โด้ย
มีสาระสำาคัญ ดั้งนี�

• สภ�พิแวุดล้อมของกั�รควุบคมุภ�ยใน 
(Control Environment)

บริษััทมีการกำาหนด้เป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตำถึุประสงค์ 
นโยบายและแนวทางปฏิิบัติำไว้อย่างชัด้เจำน มีการ 
ด้ำาเนนิธุรกิจำภูายใต้ำหลักการกำากับด้แ้ลกิจำการที�ดี้และ 
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จำรรยาบรรณธุรกิจำ โด้ยได้้กำาหนด้นโยบายการกำากับ
ด้แ้ลกิจำการที�ดี้และจำรยิธรรมทางธุรกิจำเปน็ลายลักษัณ์
อักษัร ซึ่ึ�งกำาหนด้บทบาท หนา้ที� และความรบัผู้ดิ้ชอบ
ของคณะกรรมการบรษัิัท รวมถึึงการกำาหนด้นโยบาย
การทำางาน ค้ม่อ้พนักงาน การจัำด้โครงสร้างองค์กรและ
การทบทวนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมอย่าง
สมำาเสมอ เพ้�อให้สอด้คล้องกับกลยุทธ ์แผู้นด้ำาเนนิงาน 
และรองรับการเติำบโตำของธุรกิจำ บริษััทได้้กำาหนด้
อำานาจำอนุมติัำในการด้ำาเนนิงานตำามลำาดั้บขั�น การอนุมติัำ
รายการทางธุรกิจำที�สำาคัญของบริษััท มีการกระจำาย 
อำานาจำการบริหารจำากผู้้้บริหารระดั้บส้งลงส้ผู่้้้บริหาร
ระดั้บถัึด้ไป โด้ยกำาหนด้ประเภูทรายการและวงเงิน
อนมุติัำเป็นลายลักษัณ์อักษัร เพ้�อการตำรวจำสอบถ่ึวงด้ลุ
ทำาให้การบริหารเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิูาพ คล่องตัำว 
เหมาะสมและสอด้คล้องกับสภูาพธุรกิจำ นอกจำากนี�  
มกีารทบทวนและแก้ไขนโยบายที�สำาคัญ รวมทั�งกฎบตัำร
คณะกรรมการบรษัิัทและคณะกรรมการชุด้ยอ่ยอยา่ง
สมำาเสมอ เพ้�อให้สอด้คล้องกับหลักการกำากับด้้แล
กิจำการที�ดี้ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์
และตำลาด้หลักทรัพย์

หรอ้ขอ้ร้องเรยีนการกระทำาผู้ดิ้กฎหมาย จำรรยาบรรณ 
หร้อพฤติำกรรมที�อาจำส่อถึึงการทุจำริตำหร้อประพฤติำ 
มิชอบของบุคคลในบริษััทและบริษััทย่อย ทั�งจำาก
พนักงาน และผู้้้มีสว่นได้้เสีย

• กั�รปิระเม์นควุ�มเสี�ยง (Risk Assessment)

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษัั ท ใ ห้ ค ว า ม สำา คั ญ ใ น ก า ร 
บริหารความเสี�ยงขององค์กร โด้ยมอบหมายให้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง (Risk Management  
Committee: RMC) ทำาหน้าที�กำาหนด้และทบทวน
นโยบายกรอบการบริหารความเสี�ยงองค์กร รวมถึึง
กำากับด้แ้ล สนบัสนนุให้มกีารด้ำาเนนิงานด้้านการบรหิาร
ความเสี�ยงและการควบคุมภูายในองค์กร และมีแผู้น
จัำด้การความเสี�ยงระบบหร้อกระบวนการบรหิารจัำด้การ
ความเสี�ยง เพ้�อลด้ผู้ลกระทบต่ำอธุรกิจำของบรษัิัท รวม
ทั�งการติำด้ตำามและประเมินผู้ลการปฏิิบัติำตำามกรอบ
การบริหารความเสี�ยงขององค์กร และส่งเสริมให้มกีาร
ปรบัปรุงและพฒัิ์นาระบบการบรหิารความเสี�ยงภูายใน
องค์กรอย่างสมำาเสมอและต่ำอเน้�อง เพ้�อให้มั�นใจำว่า 
บรษัิัทมกีารจัำด้การความเสี�ยงและมีการควบคมุภูายใน 
ที�เพียงพอและเหมาะสมสอด้คล้องกับกลยุทธ์และ 
เป้าหมายการด้ำาเนินธุรกิจำขององค์กร

คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้ให้ความสำาคัญต่ำอระบบ
การควบคุมภูายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผู้ล 
ต่ำอการป้องกันและจัำด้การกับความเสี�ยงที�สำาคัญ  
โด้ยอนุมัติำแผู้นการตำรวจำสอบภูายในประจำำาปีซึ่ึ�ง 
ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในของบริษััทได้้จัำด้ทำาแผู้นการ 
ตำรวจำสอบตำามความเสี�ยง (Risk-Based Audit) เพ้�อให้
มั�นใจำว่าระบบการควบคมุภูายในมคีวามเหมาะสมและ
เพียงพอต่ำอการบริหารความเสี�ยงในปัจำจุำบัน

• กั�รควุบคมุกั�รปิฏ์บต์ัง�น (Control Activities)

บริษััทมีการควบคุมการด้ำาเนินงานของบริษััทและ
บริษััทย่อย โด้ยมีการวางแผู้นและการควบคุม อาทิ 
การใช้ดั้ชนีวัด้ผู้ลการปฏิิบัติำงาน (KPI) การแบ่งแยก
หน้าที� ความรับผู้ิด้ชอบ ขอบเขตำอำานาจำการอนุมัติำ  
ซึ่ึ�งรวมถึึงวงเงินอำานาจำอนุมัติำในแต่ำละระดั้บ (Line of 

Authority: LOA) อยา่งเหมาะสมต่ำอการด้ำาเนินธุรกิจำ 
รวมถึึงการนำาระบบการจัำด้การเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Document Management) ช่วยใน 
การควบคุมการอนุมัติำรายการให้ถึ้กต้ำอง กำาหนด้
แนวทางปฏิิบัติำที�เกี�ยวข้องกับการทำารายการที�มีหร้อ
อาจำมีความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ โด้ยคำานึงถึึง
ประโยชน์ส้งสุด้ของผู้้้ถ้ึอหุ้นและผู้้้มีส่วนได้้เสียของ
บรษัิัทเปน็สำาคัญ มกีารติำด้ตำามด้แ้ลการด้ำาเนนิงานของ
บริษััทยอ่ยและบรษัิัทรว่ม โด้ยแต่ำงตัำ�งผู้้บ้ริหารเข้าด้ำารง
ตำำาแหนง่กรรมการในบรษัิัทยอ่ยและบรษัิัทรว่ม เพ้�อมี
ส่วนร่วมในการกำาหนด้นโยบาย รับทราบข้อม้ลและ
ติำด้ตำามผู้ลการด้ำาเนนิงาน มกีารด้แ้ลป้องกันทรพัยส์นิ
ของบริษััทไมใ่ห้สญ้หาย หร้อใช้ไปในทางที�ไมเ่หมาะสม 
และมีการถ่ึวงดุ้ลการตำรวจำสอบโด้ยฝ่่ายตำรวจำสอบ
ภูายใน มฝี่า่ยเทคโนโลยสีารสนเทศรบัผู้ดิ้ชอบการควบคมุ
ด้้านความปลอด้ภัูยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�
เหมาะสมและมีประสิทธิภูาพ และมีการตำรวจำสอบ
ระบบการควบคมุภูายในจำากฝ่า่ยตำรวจำสอบภูายในและ
ผู้้้สอบบัญชีเป็นประจำำาทุกปี รวมถึึงฝ่่ายเลขานุการ
บริษััททำาหน้าที�ด้้แลให้การปฏิิบัติำงานของบริษััทและ
บรษัิัทยอ่ย และคณะกรรมการบริษััท รวมถึึงการเปิด้เผู้ย
ข้อม้ลเป็นไปตำามพระราชบัญญัติำหลักทรัพย์และ
ตำลาด้หลักทรัพย ์ขอ้กำาหนด้ของตำลาด้หลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทยหรอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจำของบรษัิัท

นอกจำากนี�  บริษััทได้้เตำรียมความพร้อมสำาหรับ 
พระราชบญัญติัำคุม้ครองขอ้มล้สว่นบุคคล (PDPA) ของ
ประเทศไทย โด้ยคณะกรรมการบรษัิัท และฝ่า่ยจัำด้การ
ได้้กำาหนด้นโยบายและแนวปฏิิบัติำ มีการจัำด้ตัำ�งคณะ
ทำางาน รวมทั�งพจิำารณาใหม้เีจ้ำาหนา้ที�ด้แ้ลรักษัาขอ้มล้ 
(Data Protection Officer) และนำาระบบการจัำด้การ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document  
Management) มาใช้ในการจัำด้ทำาคลังขอ้มล้สว่นบุคคล 
พร้อมทั�งได้้มกีารส้�อสารเร้�องข้อมล้ส่วนบุคคล การใช้
และจัำด้เก็บข้อมล้ ระบบปอ้งกันไมใ่ห้ขอ้มล้รั�วไหล เพ้�อ
ใหผู้้้บ้ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจำ เห็นความสำาคัญ 
และนำาไปปฏิิบติัำให้เปน็ไปตำามกฎหมายอยา่งเครง่ครัด้

• ระบบส�รสนเทศและกั�รส่�อส�รข้อมลู 
(Information & Communication)

บริษััทให้ความสำาคัญในคุณภูาพของสารสนเทศและ
การส้�อสาร ซึึ่�งเป็นสว่นสำาคัญที�สนับสนุนให้การควบคุม
ภูายในสามารถึด้ำาเนินการได้้อย่างมปีระสิทธิผู้ล และ
มแีนวทางบรหิารจัำด้การสารสนเทศ ที�มกีารออกแบบ
การควบคุมทางด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั�วไปอยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม โด้ยบริษััทจัำด้ให้มีฐานข้อม้ล
สำาหรับทุกระบบงาน ในการปฏิิบติัำงานประจำำาวันและ
ตำามวัตำถึุประสงค์อ้�น ซึ่ึ�งข้อม้ลในฐานข้อม้ลดั้งกล่าว
ได้้รับการทบทวนความถึ้กต้ำองและปรับปรุงให้เป็น
ปจัำจุำบนัอย้เ่สมอ รวมถึึงการรักษัาความปลอด้ภัูยของ
ขอ้มล้ในฐานขอ้ม้ลบรษัิัทมีกระบวนการและชอ่งทางใน
การส้�อสารขอ้มล้ภูายในที�เหมาะสมและมปีระสทิธภิูาพ
ในการส้�อสารภูายในองค์กร เชน่ การประชาสัมพันธ์ 
จำด้หมายอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรายงาน การจัำด้
กิจำกรรม เป็นต้ำน นอกจำากนี� ตำามนโยบายกำากับด้้แล
กิจำการที�ดี้ของบริษััท คณะกรรมการบริษััท ได้้จัำด้ 
ให้มีการเปิด้เผู้ยสารสนเทศของบริษััท ทั�งในเร้�องที� 
เกี�ยวกับทางการเงิน และในเร้�องที�ไม่เกี�ยวกับทาง 
การเงินอยา่งเพียงพอ เช้�อถ้ึอได้้ และทันเวลา เพ้�อให้
ผู้้ถ้้ึอหุ้นและผู้้ม้สีว่นได้้เสยีของบรษัิัท ได้้รบัสารสนเทศ
อยา่งเท่าเทียมกัน รวมทั�งจัำด้ใหม้ฝี่า่ยนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เพ้�อรับผู้ิด้ชอบในเร้�องการให้ข้อม้ลกับนักลงทุนและ
ประชาชนทั�วไป รวมถึึงการจัำด้ให้มีการประชุมกับ 
นกัลงทนุและนกัวิเคราะหห์ลักทรพัยท์กุไตำรมาส และ
การแถึลงข่าวผู้่านส้�อมวลชน อีกทั�งมีการกำาหนด้
แนวทาง และช่องทางในการร้องเรียน ตำามนโยบาย
การคุ้มครองข้อม้ลสว่นบุคคลของบริษััท

• ระบบกั�รต์ดต�ม (Monitoring Activities)

บรษัิัทมีการติำด้ตำามผู้ลการด้ำาเนนิงานและประเมนิผู้ล
ระบบการควบคุมภูายใน การเปรียบเทียบผู้ลการ 
ด้ำาเนินงานกับแผู้นงานว่าเป็นไปตำามเป้าหมายที�
กำาหนด้อยา่งสมำาเสมอ รวมทั�งวิเคราะหห์าสาเหตำกุรณี
ที�ผู้ลการด้ำาเนินงานจำริงไม่เป็นไปตำามแผู้นงานหร้อ

บริษััทมุ่งมั�นด้ำาเนินธุรกิจำด้้วยความซึ่้�อสัตำย์สุจำริตำ 
ให้สมกับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิิบัติำ 
ของภูาคเอกชนไทยในการต่ำอต้ำานทุจำริตำ ตัำ�งแต่ำปี  
พ.ศ. 2560 รวมถึึงการปฏิิบติัำตำามนโยบายการต่ำอต้ำาน 
การทุจำริตำคอร์รัปชันที�บริษััทกำาหนด้ และเน้นยำาให้
พนักงานเข้าใจำประเด็้นเร้�องความเสี�ยงของการทุจำรติำ 
(Fraud Risk) โด้ยจัำด้ใหม้มีาตำรการในการแจ้ำงเบาะแส
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มาตำรฐานที�กำาหนด้ไว้ และมีการรายงานผู้ลต่ำอผู้้้บริหาร คณะกรรมการตำรวจำสอบ และคณะกรรมการบริษััทอยา่ง
สมำาเสมอ นอกจำากนี� ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในของบริษััทมีการวางแผู้นการตำรวจำสอบประจำำาปี โด้ยพิจำารณาจำาก 
ความเสี�ยงที�สำาคัญ การเพิ�มขึ�นของจำำานวนโครงการ กระบวนการหร้อระบบงาน คำาร้องขอจำากผู้้บ้รหิาร และ/หร้อ 
คณะกรรมการตำรวจำสอบ เพ้�อสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภูายในแต่ำละ
กิจำกรรม พร้อมทั�งหารอ้กับฝ่า่ยจัำด้การสำาหรับแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภูายในเพ้�อเพิ�มประสิทธิภูาพ
และประสิทธิผู้ลของการควบคุมภูายใน ทั�งนี�ฝ่่ายตำรวจำสอบภูายในมีการรายงานผู้ลการตำรวจำสอบตำามแผู้นงาน
ตำรวจำสอบการควบคุมภูายในที�กำาหนด้ไว้ต่ำอคณะกรรมการตำรวจำสอบและผู้้้บริหารของบริษััทอย่างสมำาเสมอ 
ตำลอด้ปี 2564

9.1.2	 คัวามเห็นของคัณะกรรมการตรวจสำอบเกี่ยว
กับระบบคัวบคัุมภายใน

คณะกรรมการตำรวจำสอบได้้พิจำารณาการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภูายในของบริษััท และไม่มี 
ความเห็นที�แตำกต่ำางไปจำากความเห็นของคณะกรรมการบริษััท

9.1.3	 คัวามเหน็ของคัณะกรรมการตรวจสำอบเกีย่วกับ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสำอบภายในของบริษัทั

คณะกรรมการตำรวจำสอบ ในการประชุมครั�งที� 4/2559 ได้้อนุมัติำแต่ำงตัำ�ง นายธเนศศิริ ฝ่ากมิตำร ผู้้้อำานวยการ  
สายงานตำรวจำสอบภูายใน ให้ด้ำารงตำำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตำรวจำสอบภูายในของบริษััท และด้ำารงตำำาแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตำรวจำสอบ โด้ยมีผู้ลตัำ�งแต่ำวันที� 20 ตำลุาคม 2559 โด้ยนายธเนศศิริ ฝ่ากมติำร มปีระสบการณ์
ในการปฏิิบัติำงานด้้านการตำรวจำสอบภูายใน เป็นผู้้้สอบบัญชีรับอนุญาตำแห่งประเทศไทย (Certified Public  
Accountant: CPA) และมีประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัำด้การหนว่ยงานตำรวจำสอบภูายใน คณะกรรมการ
ตำรวจำสอบจึำงเห็นว่ามีความเหมาะสมที�จำะปฏิิบัติำหน้าที�ดั้งกล่าวได้้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ ทั�งนี� บริษััทได้้เปิด้เผู้ย
รายละเอียด้ ประวัติำการอบรม และประสบการณ์ ของหัวหน้าหนว่ยงานตำรวจำสอบภูายใน ไว้ในเอกสารแนบ 3

9.1.4	 การแต่งตั�ง	ถอดูถอน	และโยกย้ายผู้ดูำารง
ตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสำอบภายใน

บริษััทกำาหนด้ให้การพิจำารณาและอนุมัติำ แต่ำงตัำ�ง ถึอด้ถึอน โยกย้ายผู้้้ด้ำารงตำำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตำรวจำสอบ
ภูายในของบริษััทจำะต้ำองผู้า่นการอนุมัติำ หร้อได้้รับความเห็นชอบจำากคณะกรรมการตำรวจำสอบ
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9.2	รายการระหว่างกัน
สำัดูสำ่วนการถือคัรองหุ้นในบริษััทย่อยและบริษััทร่วม	
รายการระหว่างบริษััทกับบริษััทยอ่ย และบริษััทรว่ม เกิด้ขึ�นตำามการด้ำาเนินธุรกิจำปกติำและก่อให้เกิด้ประโยชน์ต่ำอการด้ำาเนินงานของบริษััท ทั�งนี�บริษััทมีสัด้สว่นการถ้ึอครองหุ้นของบริษััทยอ่ยและ บริษััทรว่ม ดั้งนี�

ดั้งนั�น การทำารายการระหว่างกันของบริษััท กับบริษััทยอ่ย และบริษััทรว่มนั�น ไมเ่ป็นเหตำุให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์ต่ำอไปในอนาคตำ 

กลุมธุรกิจวิศวกรรม 
และTurnkey

GKG 
49.903%

ผูลงทุนทั่วไป
50.097%

บริษัทยอย บริษัทรวม / การรวมคา

กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน กลุมธุรกิจอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง

กลุมธุรกิจกัญชง
และกัญชา

กลุมธุรกิจกัญชง
และกัญชา

กลุมธุรกิจ
พลังงานทดแทนกลุมธุรกิจอื่น ๆกลุมธุรกิจ Ecosystem Business 

Platform และ Innovation

WED

GNP

KWE

GWP-1

SND

DST

GWP-2 

GWP-3

GWP-4

GWP-5

GPS

GCPG

WHA_GSR-1

KGS

OG

GWP-6

GWP-7

GWP-8

GWP-9

NKP

IAE

GIM

GKMCP-1RNS

GSP-1

GSP-2

GIIS GPD FEC

ECO

BMPS

JV_GKE&GPD

JV_GPD&TEECLKMT

SGAY

FAM

SGYY BKHB

GKVN

BKTN

TYTN

TCEINT

FPC GTRC

GKRE

GGA

GKA

GKP

KNP

GKMY

GSP

GSC

SGSE

SES

GSR-1

GES

GIG

BGP

GOB

OGD

FE

GKB2B

THCG

TSH

GKHG

GKSF

GKBE

JV_FEC&PPB

WHA_GSR-3

WHA_GSR-6

WHA_GSR-17

99.99% 99.99%

99.99% 99.99% 99.99%

99.99% 51.00 %

100.00%

100.00% (ลงทุน)

(ลงทุน)100.00%

99.99% 99.99%

49.99%

99.99%

95.00%

98.97%

99.99% 48.98%

99.99% 99.84%

99.99% 60.00%

99.99%

99.99%

95.93%

99.99%

99.99%99.99%

99.97%

99.99%

99.99%

100.00%

100.00%

51.00%

99.95%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

99.99%

99.99%

99.99% 99.99%

99.99%

40.00%

51.00%

25.01%

25.01%

25.01%

25.01%

48.77% (หุนสามัญ) / 70.00% (หุนบุริมสิทธิ)

49.99%
99.99%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99%

99.99% 99.99% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00% 99.90%

99.99%

99.99%

99.94%

99.94%

99.99%

74.90%

99.99% 2) 4)

99.99%

1) 3)2)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หม�ยเหต ุ 1) จำด้ทะเบียนเลิกบริษััทในปี 2563 3) จำด้ทะเบียนชำาระบัญชีในปี 2564
   2) จำด้ทะเบียนเลิกบริษััทในปี 2564 4) จำด้ทะเบียนชำาระบัญชีในปี 2565

    บริษััทในประเทศ           บริษััทในต่ำางประเทศ
    บริษััทในประเทศ           บริษััทในต่ำางประเทศ
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9.2.1	ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคัคัลที่มีอาจคัวามขัดูแย้ง	ณ	วันที่	31	ธุันวาคัม	2564
(1) สรี้ปีลักัษัณะความสัมพัันธุ์รีะหุ้ว่างบรีิษััท่ บรีิษััท่ย่อย บรีิษััท่รี่วม และบรีิษััท่/บ้คคลท่ี�เกัี�ยวข�อง

บรีิษััท่ย่อย

บรษั์ท ช่่อยอ่ กั�รปิระกัอบธุรก์ัจ ลักัษณะควุ�มสมัพิันธ์

กัลุ่มธุรก์ัจพิลังง�นทดแทน

1. บจำก. พัฒิ์นาพลังงานลม WED ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ WED ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- WED มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน WED 

รวมกันร้อยละ 0.0000008
- WED มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

2. บจำก. กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ GNP ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GNP ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GNP มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GNP รวมกันร้อยละ 0.0000001
- GNP มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�       

3. บจำก. โคราช วินด์้ เอ็นเนอร์ยี KWE ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ KWE ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- KWE มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน KWE ร้อยละ 0.000001 
- KWE มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

4. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 1 GWP-1 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-1 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-1 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-1 ร้อยละ 0.0002 
- GWP-1 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

5. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 2 GWP-2 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-2 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-2 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-2 ร้อยละ 0.0002  
- GWP-2 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

6. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 3 GWP-3 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-3 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-3 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-3 ร้อยละ 0.0002  
- GWP-3 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

7. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 4 GWP-4 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-4 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-4 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-4 ร้อยละ 0.0002  
- GWP-4 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

8. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 5 GWP-5 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-5 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-5 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-5 ร้อยละ 0.0005  
- GWP-5 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย
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บรษั์ท ช่่อยอ่ กั�รปิระกัอบธุรก์ัจ ลักัษณะควุ�มสมัพิันธ์

9. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 6 GWP-6 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-6 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-6 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-6 รวมกันร้อยละ 0.0003 
- GWP-6 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 

นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น

10. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 7 GWP-7 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-7 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-7 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GWP-7 รวมกันร้อยละ 0.0003 
- GWP-7 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 

นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น

11. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 8 GWP-8 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-8 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-8 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GPW-8 รัอยละ 0.0002 
- GWP-8 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

12. บจำก. กันกุล วินด์้ พาวเวอร์ 9 GWP-9 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GWP-9 ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GWP-9 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GPW-9 รัอยละ 0.0002 
- GWP-9 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

13. บจำก. เอ็นเค เพาวเวอร์โซึ่ล่า NKP ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้น NKP ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- NKP มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL - ไมม่ี
- NKP มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย  

14. บจำก.อินฟิันิท อัลเทอร์เนทีฟั เอ็นเนอร์ยี่ IAE ลงทุนในบริษััทที�ผู้ลิตำ
กระแสไฟัฟั้าเพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ IAE ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- IAE มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน IAE ร้อยละ 0.0000006
- IAE มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�   

15. บจำก.รางเงิน โซึ่ล้ชั่น RNS ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- IAE เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ RNS ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน RNS ผู้า่น IAE
- RNS มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน RNS ร้อยละ 0.0000007
- RNS มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 

16. บจำก. อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ ECO ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ ECO ในสัด้สว่นร้อยละ 51.00 
- ECO มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

17. บจำก. บีเอ็มพี โซึ่ล่าร์ BMPS ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

-  GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ BMPS ในสัด้สว่นร้อยละ 48.98
-  BMPS มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�
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บรษัิท ชื่อยอ่ การประกอบธุรกิจ ลักษณะความสมัพันธ์

18. บจก. กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ GSP ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GSP ในสัดสว่นร�อยละ 99.99
- GSP มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย ซ่�งถ่ือหุ�นใน GSP-1 ร�อยละ 0.000001
- GSP มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ�

19. บจก. กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 GSP-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GSP เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GSP-1 ในสัดสว่นร�อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถ่ือหุ�นใน GSP-1 ผา่น GSP
- GSP-1 มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย ถ่ือหุ�นใน GSP-1 ร�อยละ 0.00001
- GSP-1 มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ�  

20. บจก. กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 GSP-2 ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GSP เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GSP-2 ในสัดสว่นร�อยละ 99.99 โดย GUNKUL ถ่ือหุ�นใน GSP-2 ผา่น GSP
- GSP-2 มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย ถ่ือหุ�นใน GSP-2 ร�อยละ 0.00001
- GSP-2 มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ�  

21. บจก. กันกุล โซลาร์ คอมีมี้นิตี� GSC ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GSC ในสัดสว่นร�อยละ 99.99
- GSC มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� ซ่�งถ่ือหุ�นใน  

GSC รวมีกันร�อยละ 0.0001  
- GSC มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย และ 

นางสาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� 

22. บจก. สยามี กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ SGSE ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ SGSE ในสัดสว่นร�อยละ 99.99
- SGSE มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย ซ่�งถ่ือหุ�นใน SGSE ร�อยละ 0.00002
- SGSE มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ�  

23. บจก. โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี� SES ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ SES ในสัดสว่นร�อยละ 99.99   
- SES มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย และ 

นางสาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ�

24. บจก. กันกุล โซลาร์ ร้ฟ 1 GSR-1 ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GSR-1 ในสัดสว่นร�อยละ 99.99
- GSR-1 มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย ซ่�งถ่ือหุ�นใน GSR-1 ร�อยละ 0.00004
- GSR-1 มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� และ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย    

25. บจก. กันกุล เอ็นเนอร์จี โซล้ชั่น แอนด์ ไลท์ติ�ง GES ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GES ในสัดสว่นร�อยละ 99.99
- GES มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� ซ่�งถ่ือหุ�นใน  

GES รวมีกันร�อยละ 0.00002
- GES มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ค่อ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� 

26. บจก. กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป็ GIG ให�เชา่ ให�เชา่ชว่ง และ
จัดการซ่�งทรัพย์สิน 

รวมีทั�งผลิตกระแสไฟฟ้า 
เพ่�อจำาหนา่ย

- GUNKUL เป็็นผ้�ถ่ือหุ�นของ GIG ในสัดสว่นร�อยละ 99.99
- GIG มีีผ้�ถ่ือหุ�นรว่มีกันกับ GUNKUL ได�แก่ ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย ซ่�งถ่ือหุ�นใน GIG ร�อยละ 0.000003
- GIG มีีกรรมีการรว่มีกันกับ GUNKUL ค่อ นางสาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ� ดร.สมีบ้รณ์์ เอ่�ออัชฌาสัย และ 

นางสาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ์ิ�
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27.  บจำก. ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ BGP ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย 

และลงทุนในบริษััทที�ผู้ลิตำ
กระแสไฟัฟั้าเพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ BGP ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99   

28. บจำก. จีำโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ GOB ลงทุนในบริษััทที�ผู้ลิตำ
กระแสไฟัฟั้าเพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GOB ในสัด้สว่นร้อยละ 74.90
- GOB มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�    

29. บจำก. เอาท์โกรว์ ดี้ 2) 5)   OGD ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GOB เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ OGD ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน OGD ผู้า่น GOB
- OGD มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�   

30. Gunkul International (Mauritius) GIM ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GIM ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

31. Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd. GIIS ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- GIM เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GIIS ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

32. Gunkul Myanmar Central Power 1 Co., Ltd. 2) GKMCP-1 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GMP เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKMCP-1 ในสัด้สว่นร้อยละ 51.00   

33. Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha SND ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GIM และ BGP ลงทุนใน SND รวมกันในสัด้สว่นร้อยละ 100.00

34. Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha KMT ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GIM และ BGP ลงทุนใน KMT รวมกันในสัด้สว่นร้อยละ 100.00

35. Future Asset Management Kabushiki Kaisha FAM ลงทุนในบริษััทที�ผู้ลิตำ
กระแสไฟัฟั้าเพ้�อจำำาหนา่ย

- BGP เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ FAM ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

36. Singapore An Yang Pte. Ltd. SGAY ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- BGP เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ SGAY ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

37. Singapore Yun Yang Pte. Ltd. SGYY ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- BGP เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ SGYY ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

38. Gunkul Vietnam Joint Stock Company
(ช้่อเดิ้ม: Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company (TVHB)

GKVN ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- SGAY เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKVN ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99   

39. Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company TVTN ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GKVN เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ TYTN ในสัด้สว่นร้อยละ 99.94   
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40. Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company BKHB ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- SGYY เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ BKHB ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99  

41. Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company BKTN ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- BKHB เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ BNTN ในสัด้สว่นร้อยละ 99.94   

42.  Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company DST ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ DST ในสัด้สว่นร้อยละ 99.95  

43.  INT Energy Pte. Ltd. INT ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- BGP เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ INT ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

44.  Tan Chau Energy Joint Stock Company TC ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- INT เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ TC ในสัด้สว่นร้อยละ 99.90  

กัลุ่มธุรก์ัจว์ุศวุกัรรม และ Turnkey แบบครบวุงจร

45. บจำก. กันกุล พาวเวอร์ ดี้เวลลอปเม้นท์ จำำากัด้ GPD วิศวกรรม และ Turnkey - GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GPD ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GPD มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GPD ร้อยละ 0.000003
- GPD มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

46. บจำก. ฟิัวเจำอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล FEC วิศวกรรม และ Turnkey - GPD เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ FEC ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน FEC ผู้า่น GPD
- FEC มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน FEC ร้อยละ 0.00001
- FEC มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

47. บจำก. กิจำการรว่มค้า จีำเคอี แอนด์้ จีำพีดี้ JV_GKE&GPD วิศวกรรม และ Turnkey - GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ JV_GKE&GPD ในสัด้สว่นร้อยละ 49.99 
- GPD เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ JV_GKE&GPD ในสัด้สว่นร้อยละ 49.99 (GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน GPD ร้อยละ 99.99)
- JV_GKE&GPD มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน JV_GKE&GPD 

รัอยละ 0.00001
- JV_GKE&GPD มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

48. บจำก. กิจำการรว่มค้า จีำพีดี้ แอนด์้ ทีอีอีซึ่ีแอล JV_GPD& 
TEECL

วิศวกรรม และ Turnkey - GPD เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ JV_GPD&TEECL ในสัด้สว่นร้อยละ 98.97 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน JV_GPD&TEECL ผู้า่น GPD
- JV_GPD&TEECL มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน JV_GPD&TEECL  

ร้อยละ 0.01
- JV_GPD&TEECL มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 

49. บจำก. ฟิัวเจำอร์ พาวเวอร์ คอนสตำรัคชั่น FPC วิศวกรรม และ Turnkey - FEC เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ FPC ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน FPC ผู้า่น FEC
- FPC มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน FPC รัอยละ 0.0002
- FPC มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 
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50. บจำก. กิจำการรว่มค้า เอฟัอีซึ่ี แอนด์้ พีพีบี 1) 4) JV_FEC&PPB วิศวกรรม และ Turnkey - FEC เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ JV_FEC&PPB ในสัด้สว่นร้อยละ 95.00 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน JV_FEC&PPB ผู้า่น FEC
- JV_FEC&PPB มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน JV_FEC&PPB  

ร้อยละ 0.0002
- JV_FEC&PPB มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

กัลุ่มธุรก์ัจอุปิกัรณ์ไฟฟ้�แรงสงู

51. บจำก. จีำ.เค.แอสเซึ่็มบล้ี GKA ผู้ลิตำอุปกรณ์ 
สำาหรับระบบไฟัฟั้า

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKA ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GKA มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKA 

รวมกันร้อยละ 0.00001
- GKA มกีรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปยิวุฒิ์ิ� นางอารวีรรณ เฉลิมแด้น และ นายเฉลิมพล ศรเีจำรญิ

52. บจำก. จีำ.เค.พาวเวอร์ โปรดั้กส์  GKP ผู้ลิตำอุปกรณ์ 
สำาหรับระบบไฟัฟั้า

GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKP ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GKA มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKP 

รวมกันร้อยละ 0.0002
- GKP มกีรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปยิวุฒิ์ิ� นางอารวีรรณ เฉลิมแด้น และ นายเฉลิมพล ศรเีจำรญิ

53. บจำก. เค.เอ็น.พี.ซึ่ัพพลาย KNP จำำาหนา่ยอุปกรณ์ 
สำาหรับระบบไฟัฟั้า

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ KNP ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- KNP มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKP 

รวมกันร้อยละ 0.00004
- KNP มกีรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปยิวุฒิ์ิ� นางอารีวรรณ เฉลิมแด้น และ นายเฉลิมพล ศรเีจำรญิ

54. Gunkul Engineering (Myanmar) Company Limited GKMY ลงทุนในบริษััท 
ต่ำางประเทศ

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKMY ในสัด้สว่นร้อยละ 100.00   

กัลุ่มธุรก์ัจ Ecosystem Business Platform และ Innovation 

55. บจำก. ฟิัวเจำอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น FE บริการด้้านแอพพลิเคชั�น 
แพลทฟัอร์ม และ

โปรแกรมคอมพิวเตำอร์

- GSP เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ FE ในสัด้สว่นร้อยละ 99.84 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน FE ผู้า่น GSP
- FE มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 

56. บจำก. กันกุล บีท้บี GKB2B บริการด้้านแอพพลิเคชั�น 
แพลทฟัอร์ม และ

โปรแกรมคอมพิวเตำอร์

- FE เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKB2B ในสัด้สว่นร้อยละ 60 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน GKB2B ผู้า่น GSP และผู้า่น FE
- GKB2B มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKB2B ร้อยละ 0.00002
- GKB2B มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�
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กัลุ่มธุรก์ัจกััญชงและกััญช�

57. บจำก. จีำ.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป GKHG ลงทุนในบริษััทที�ด้ำาเนิน
ธุรกิจำกัญชงและกัญชา

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKHG ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GKHG มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKHG ร้อยละ 0.000001
- GKHG มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

58. บจำก. จีำ.เค. สมาร์ท ฟัาร์มมิง่ GKSF ด้ำาเนินธุรกิจำ 
กัญชงและกัญชา

- GKHG เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKSF ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน GKSF ผู้า่น GKHG
- GKSF มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKSF ร้อยละ 0.000005
- GKSF มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

59. บจำก. จีำ.เค. ไบโอ เอ็กซึ่์แทรคชั่น GKBE ด้ำาเนินธุรกิจำ 
กัญชงและกัญชา

- GKHG เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKBE ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน GKBE ผู้า่น GKHG
- GKBE มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKHG ร้อยละ 0.00001
- GKBE มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

กัลุ่มธุรก์ัจอ่่นๆ 

60. บจำก. กันกุล เทรนนิง่ เซึ่็นเตำอร์ GTRC บริการทางการศึกษัา    
การจัำด้การสัมมนา 

การจัำด้การผู้ึกอบรม

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GTRC ในสัด้สว่นร้อยละ 99.97
- GTRC มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน 

GTRC รวมกันร้อยละ 0.02
- GTRC มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย  

61. บจำก. จีำ.เค. เรียลเอสเตำท (2564) GKRE ด้ำาเนินธุรกิจำด้้าน
อสังหาริมทรัพย์

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GKRE ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GKRE มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GKRE ร้อยละ 0.00001
- GKRE มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย 

62. บจำก. กันกุล แกรนด์้ แอสเซึ่ท GGA ด้ำาเนินธุรกิจำด้้าน
อสังหาริมทรัพย์

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GGA ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99
- GGA มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GGA ร้อยละ 0.00002
- GGA มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย 
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บรษั์ท ช่่อยอ่ กั�รปิระกัอบธุรก์ัจ ลักัษณะควุ�มสมัพิันธ์

1. บจำก. จีำ-พาวเวอร์ ซึ่อร์ซึ่ GPS ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GPS ในสัด้สว่นร้อยละ 40.00 
- GPS มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย

2. บจำก. กันกุล ช้บุ พาวเวอร์เจำน GCPG ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ GCPG ในสัด้สว่นร้อยละ 51.00
- GCPG มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GCPG ร้อยละ 0.000002
- GCPG มีกรรมการรว่มกับ GUNKUL - ไมม่ี

3. บจำก. ออริจ้ิำน กันกุล เอ็นเนอร์ยี OG ด้ำาเนินธุรกิจำเกี�ยวกับ
พลังงานไฟัฟั้า

- FE เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ OG ในสัด้สว่นร้อยละ 49.99 
- OG มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน OG ร้อยละ 0.0001
- OG มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 

4. บจำก. ดั้บบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซึ่ล่าร์ร้ฟั 1 WHA_GSR-1 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ WHA_GSR-1 ในสัด้สว่นร้อยละ 25.01
- WHA_GSR-1 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

5. บจำก. ดั้บบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซึ่ล่าร์ร้ฟั 3 WHA_GSR-3 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ WHA_GSR-3 ในสัด้สว่นร้อยละ 25.01
- WHA_GSR-3 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

6. บจำก. ดั้บบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซึ่ล่าร์ร้ฟั 6 WHA_GSR-6 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ WHA_GSR-6 ในสัด้สว่นร้อยละ 25.01
- WHA_GSR-6 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

7. บจำก. ดั้บบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซึ่ล่าร์ร้ฟั 17 WHA_GSR-17 ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ WHA_GSR-17 ในสัด้สว่นร้อยละ 25.01
- WHA_GSR-17 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  

8. Kenyir Gunkul Solar Snd Bhd KGS ผู้ลิตำกระแสไฟัฟั้า 
เพ้�อจำำาหนา่ย

- GUNKUL เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ KGS ในหุ้นสามัญสัด้สว่นร้อยละ 48.77 และในหุ้นบุริมสิทธิ สัด้สว่นร้อยละ 70.00
- KGS มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�    

9. บจำก. ทีเอชซึ่ีจีำ กรุ๊ป THCG ด้ำาเนินธุรกิจำกัญชง 
และกัญชา

- GKHG เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ THCG ในสัด้สว่นร้อยละ 95.93 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน THCG ผู้า่น GKHG
- THCG มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย   

10. บจำก. ไทยสต๊ิำคเฮิร์บ TSH ด้ำาเนินธุรกิจำกัญชง 
และกัญชา

- THCG เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นของ TSH ในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 โด้ย GUNKUL ถ้ึอหุ้นใน TSH ผู้า่น THCG
-  TSH มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.สมบ้รณ์ เอ้�ออัชฌาสัย  
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บรีิษััท่ท่ี�เกัี�ยวข�อง

บรษั์ท ช่่อยอ่ กั�รปิระกัอบธุรก์ัจ ลักัษณะควุ�มสมัพิันธ์

บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง

1. บจำก. กันกุล กรุ๊พ GKG ลงทุนในบริษััทต่ำาง ๆ - GKG เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญข่อง GUNKUL โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 49.903
- GKG มีกลุ่มครอบครัวด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 97.27
- GKG มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

2. บจำก. กุลนที KNT เดิ้นเร้อระหว่างประเทศ 
ในเขตำทวีปเอเชีย

- KNT มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญไ่ด้้แก่ ครอบครัวศรีเจำริญ ซึ่ึ�งเป็นครอบครัวของนางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยครอบครัวศรีเจำริญ        
ถ้ึอหุ้นใน KNT ร้อยละ 98.00 

3. บจำก. กันกุลเทรด้ด้ิ้ง แอนด์้ เอเยนซึ่ี่ GKT ขนสง่ทางเร้อระหว่าง
ประเทศ

- GKT มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญไ่ด้้แก่ ครอบครัวด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญข่อง GKG โด้ยครอบครัวด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�ถ้ึอหุ้นใน GKT 
ร้อยละ 67.00

- GKT มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

4. บจำก. กันกุล มารีนไลน์ GKM หยุด้ประกอบธุรกิจำ - GKM มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ครอบครัวด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ซึ่ึ�งถ้ึอหุ้นใน GML ร้อยละ 97.00 
- GKM มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

5. บจำก. กันกุลเอ็นจิำเนียริง่ (2000) 2) GK2000 ให้เชา่ทรัพย์สิน - GK2000 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ GKG และ ครอบครัวด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 100.00 
- GK2000 มีกรรมการรว่มกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�   

6. บจำก. จีำ.เอ็ม. ซึ่ัพพลายแอนด์้คอนสตำรัคชั่น GMS ให้เชา่ทรัพย์สิน - GMS มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญไ่ด้้แก่ครอบครัวด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 100.00
- GMS มีกรรมการรว่มกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�   

7. บจำก. สยาม ฟิัวเจำอร์ 2) SF กิจำการไฟัฟั้า - SF มีผู้้้ถ้ึอหุ้น ได้้แก่ GKG โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.97 
- SF มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นใน

สัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.00008  
- SF มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 

8. บจำก. แฮปป้ี กรีน 2558 HPG ลงทุนในบริษััทต่ำาง ๆ - HPG มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ GKG ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.94
- HPG มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นใน

สัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.04  
- HPG มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

9. บจำก. เทค-กรีน 1) 3)

      

TG ลงทุนในบริษััทต่ำาง ๆ - TG มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ GKG ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.94
- นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.04 
- TG มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�
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10. บจำก. เอ็นไทรต้ีำ ทรัพย์ 1) 3)

        

ETS ลงทุนในบริษััทต่ำาง ๆ - ETS มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ GKG ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.94
- ETS มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นใน

สัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.04 
- ETS มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

11. บจำก. นพกุล NPK สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- NPK มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 82.00 และมีครอบครัวศรีเจำริญ ถ้ึอหุ้น
ในสัด้สว่น ร้อยละ 18.00 

- NPK มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

12. บจำก. กรีน ฟิัลด์้ เอ็นเนอร์จีำ GF อสังหาริมทรัพย์ - Greenfield มี GMA ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 และ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�                   
ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.00001

- Greenfield มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 
นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

13. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท GMA สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000002 
- GMA มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

14. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 2 GMA-2 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-2 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-2 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000002 
- GMA-2 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

15. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 3 GMA-3 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-3 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-3 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000001
- GMA-3 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

16. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 4 GMA-4 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-4 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-4 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000004 
-  GMA-4 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

17. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 5 GMA-5 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-5 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-5 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000038 
- GMA-5 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�
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18. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 7 GMA-7 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-7 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-7 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.00001 
- GMA-7 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

19. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 8 GMA-8 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-8 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.02 
- GMA-8 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นใน

สัด้สว่นร้อยละ 0.000001 
- GMA-8 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

20. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 9 GMA-9 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-9 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-9 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000002 
- GMA-9 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

21. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 10 GMA-10 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-10 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-10 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่น

ร้อยละ 0.000006 
- GMA-10 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

22. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 11 GMA-11 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-11 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-11 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000005
- GMA-11 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

23. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 12 GMA-12 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-12 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่น
ร้อยละ 0.000002 

24. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 13 GMA-13 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-13 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ นายปวิช ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-13 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และนางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นใน

สัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.00002 
- GMA-13 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ  

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�
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บรษั์ท ช่่อยอ่ กั�รปิระกัอบธุรก์ัจ ลักัษณะควุ�มสมัพิันธ์

25. บจำก. เกรท มิราเคิล แอสเซึ่ท 14 GMA-14 สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GMA-14 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GMA-14 มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นใน

สัด้สว่นรวมกันร้อยละ 0.000003 
- GMA-14 มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

26. บจำก. ปราณบุรี บ้เลอวาร์ด้ PB สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- PB มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- PB มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 11.61
- PB มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� 

27. บจำก. กรีน ฟิัลด์้ เอ็นเนอร์จีำ GF สังหาริมทรัพย์ และ 
อสังหาริมทรัพย์

- GF มีผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญ ่ได้้แก่ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� ถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 99.99 
- GF มีผู้้้ถ้ึอหุ้นรว่มกันกับ GUNKUL ได้้แก่ นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� โด้ยถ้ึอหุ้นในสัด้สว่นร้อยละ 0.000001 
- GF มีกรรมการรว่มกันกับ GUNKUL ค้อ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ 

นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�

บ้คคลท่ี�เกัี�ยวข�อง

บรษั์ท ช่่อยอ่ กั�รปิระกัอบธุรก์ัจ ลักัษณะควุ�มสมัพิันธ์

1. ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์ - กรรมการ - ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และ ครอบครัว เป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญร่้อยละ 49.97 ใน GKG ซึ่ึ�งเป็นผู้้้ถ้ึอหุ้นใหญข่อง GUNKUL และ 
ด้ำารงตำำาแหนง่ประธานกรรมการบริษััทของ GUNKUL 

2. นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์ - กรรมการ - นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� เป็นภูรรยาของ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และเป็นประธานกรรมการบริหารของ GUNKUL

3. นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ์ - กรรมการ - นางสาวนฤชล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ�  เป็นบุตำรของ ด้ร.กัลกุล ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และเป็นกรรมการของ GUNKUL

4. นายเฉลิมพล ศรีเจำริญ - กรรมการ - นายเฉลิมพล ศรีเจำริญ เป็นน้องชายของ นางสาวโศภูชา ด้ำารงปิยวุฒิ์ิ� และเป็นกรรมการของ GUNKUL

1)  จำด้ทะเบียนเลิกบริษััทในปี 2563  3)     จำด้ทะเบียนชำาระบัญชีในปี 2563
2) จำด้ทะเบียนเลิกบริษััทในปี 2564  4)     จำด้ทะเบียนชำาระบัญชีในปี 2564

         5)     จำด้ทะเบียนชำาระบัญชีในปี 2565
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(2) สรี้ปีรีายกัารีรีะหุ้ว่างกัันท่ี�เกัิดข้�นในปีี 2564 และ ปีี 2563
บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

(1) ร�ยกั�รข�ยสน์ค้�และใหบ้รก์ั�ร

GUNKUL GKA ขายสินค้า  0.95  0.90 GUNKUL จำำาหนา่ยสนิค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่ GKA เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ  5-30

ขายทรัพย์สิน  -  0.05 

ล้กหนี�การค้า  0.03  0.02 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.16  - 

GKP ขายสินค้า  0.03  - GUNKULจำำาหนา่ยสนิค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่ GKP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ  5-30

ขายทรัพย์สิน  0.04  0.03 

ล้กหนี�การค้า  0.03  - 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.02  0.34 

 KNP ขายสินค้า  6.74  0.26 GUNKUL จำำาหนา่ยสนิค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่ KNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.31  - 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.11 -

GES ขายสินค้า  2.88  6.13 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่  GES  เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ  5-30 

ล้กหนี�การค้า  1.35  0.51 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.02  0.01 

GPD ขายสินค้า  263.67  305.65 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่  GPD   เพ่้อใช้ในการด้ำาเนนิงาน  ด้้วยราคาทนุบวกกำาไรรอ้ยละ  5-30  

รายได้้ค่าบริการ  2.11  0.59 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�การค้า  59.49  95.20 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  1.73  0.29 

RNS ขายสินค้า  0.07  0.01 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ RNS เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

รายได้้ค่าบริการ (S&A)  -  5.04 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�อ้�น  -  0.45 
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

GSR1 ขายสินค้า  -  0.05 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่  GSR1 เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงาน  ด้้วยราคาทนุบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

GPS2 ขายสินค้า  0.05  0.01 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่  GPS2 เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงาน  ด้้วยราคาทนุบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

WED ขายสินค้า  -  0.04 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่  WED เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

ECO รายได้้บริหารจัำด้การ (การให้บริการ S&A)  0.42  0.40 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�อ้�น  0.04  0.04 

GNP ขายสินค้า  -  0.01 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  -  0.01 

KWE ขายสินค้า  -  0.04 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่  KWE เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

NK รายได้้ค่าบริการ O&M  1.65  1.65 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GSC ขายสินค้า  83.57  0.92 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  18.22  0.63 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.05  - 

SES รายได้้จำากการขาย  30.22  - GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ SES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

ล้กหนี�การค้า  12.95  0.01 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.02  - 

กิจำการรว่มค้า  
GKE & FEC

ขายสินค้า  -  1.66 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ กิจำการรว่มค้า GKE & FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวก
กำาไรรอ้ยละ 5-30 

GIG รายได้้ค่าบริการ S&A  0.36  0.36 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GIG เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

ขายสินค้า  5.85  6.84 

ล้กหนี�อ้�น  -  0.10 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.05  - 

Tri Viet Tay Ninh 
JSC

ขายสินค้า  -  0.63 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ Tri Viet Tay Ninh JSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวก

ล้กหนี�การค้า  0.68  0.61 กำาไรร้อยละ 5-30
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

FEC ขายสินค้า  72.92  30.79 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.58  19.57 

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.16  0.06 

BMPS ขายสินค้า  0.07  - GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่ BMPS เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงาน   ด้้วยราคาทนุบวกกำาไรรอ้ยละ  5-30 

ล้กหนี�การค้า  0.07  - 

BGP ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  -  0.10 

GCPG ขายสินค้า  -  0.38 GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่ GCPG เพ้่อใช้ในการด้ำาเนนิงาน   ด้้วยราคาทนุบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

รายได้้ค่าบริการ S&A  5.75  5.53 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�อ้�น  0.51  0.49 

FNC ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.03 -

DST รายได้้จำากการขาย  0.22  - GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ DST เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

ล้กหนี�การค้า  0.22  331.76 

GKB2B ขายสินค้า  21.29  - GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปใหแ้ก่ GKB2B เพ่้อใช้ในการด้ำาเนนิงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

รายได้้ค่าบริการ S&A  1.17  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.01 -

TAN CHAU รายได้้จำากการขาย  0.47 - GUNKUL ขายสนิค้าสำาเรจ็ำร้ปใหแ้ก่ TAN CHAU เพ้่อใชใ้นการด้ำาเนนิงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

ล้กหนี�การค้า  0.47  - 

กิจำการรว่มค้า  
GPD&TEECL

ล้กหนี�อ้�น (เงินทด้รองจ่ำาย)  0.04  - 

GSF รายได้้จำากการขาย  0.19  - GUNKUL ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GSF เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

GKA GKP ขายสินค้า  32.61  37.07 GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GKP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

รายได้้ค่าบริการ  4.63  7.59 

ล้กหนี�การค้า  7.39  24.63 

GES ขายสินค้า  -  0.52 GKA  ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่  GES  เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GPD ขายสินค้า  3.33  6.99 GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GPD เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

ล้กหนี�การค้า  -  0.01 

FEC ขายสินค้า  2.63  1.76 GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30   

รายได้้ค่าบริการ  0.01  - 

ล้กหนี�การค้า  0.22  0.38 

GSC ขายสินค้า  0.22  0.11 GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.15  - 

GCPG ขายสินค้า  0.81  0.24 GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GCPG เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  -  0.26 

KNP ขายสินค้า  20.53  - GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ KNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  9.68  - 

GKG ขายสินค้า  0.16  - GKA ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GKG เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงานด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GKP GPD ขายสินค้า  0.61  4.23 GKP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GPD เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

รายได้้ค่าบริการ  0.37  0.19 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�การค้า  0.34  4.53 

FEC ขายสินค้า  5.35  0.02 GKP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

ล้กหนี�การค้า  5.57  0.02 

GCPG ขายสินค้า  -  0.02 GKP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GCPG เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

FNC รายได้้ค่าบริการ  -  0.07 GPD ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FNC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GKB2B ขายสินค้า  0.03  - GKP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GKB2B เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

KNP ขายสินค้า  9.34  - GKP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ KNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  3.92  - 

WED รายได้้ค่าบริการ  0.02  - GKP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ WED เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30 

ล้กหนี�การค้า  0.02  - 

GPD ECO รายได้้ค่าบริการ O&M  2.50  2.50 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

BMPS รายได้้ค่าบริการ O&M  0.10  0.10 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

รายได้้รับล่วงหน้า O&M  0.03  0.03 

SES รายได้้ค่าก่อสร้าง  176.68  367.49 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

รายได้้ค่าบริการ O&M  5.74  1.11 

ขายสินค้า  0.12  - 

ล้กหนี�การค้า  2.16  7.50 

ค่าบริการค้างรับ  O&M  0.27 -

รายได้้ยังไมเ่รียกชำาระ  30.75  80.51 

เงินรับล่วงหน้า  4.69  11.31 

รายได้้รับล่วงหน้า ค่าก่อสร้าง  -  0.06 

รายได้้รับล่วงหน้า O&M  0.37  0.15 

RNS รายได้้ค่าบริการ O&M  35.07  59.39 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ขายสินค้า  0.36  - 

ล้กหนี�การค้า  0.38  - 

ค่าบริการค้างรับ  O&M  0.72  1.59 

รายได้้รับล่วงหน้า O&M  2.48  2.03 
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

FEC ขายสินค้า  0.09  0.02 GPD ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.02  - 

GPS รายได้้ค่าบริการ O&M  28.94  44.46 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ค่าบริการค้างรับ  O&M  1.59  1.59 

รายได้้รับล่วงหน้า O&M  -  1.30 

GCPG รายได้้ค่าบริการ O&M  23.03  23.03 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ค่าบริการค้างรับ  O&M  -  0.19 

ค่าบริการค้างรับ  O&M  0.19  - 

รายได้้รับล่วงหน้า O&M  3.13  3.13 

WHA_GSR-6 รายได้้ค่าบริการ O&M  -  0.39 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GES รายได้้จำากการขาย  -  0.32 GPD ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

รายได้้ค่าบริการ  0.48  - 

ล้กหนี�การค้า  0.05  - 

GSC ขายสินค้า  -  0.04 GPD ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

รายได้้ค่าบริการ  0.02  - 

ล้กหนี�การค้า  0.17  - 

GIG รายได้้ค่าก่อสร้าง  12.73  15.18 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

รายได้้ยังไมเ่รียกชำาระ  1.76  1.52 

รายได้้จำากการขาย  2.36  - 

รายได้้ค่าบริการ O&M  0.26  - 

ค่าบริการค้างรับ  O&M  0.13  - 

SGSE รายได้้จำากการขาย  0.05 - GPD ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ SGSE เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GB2B รายได้้จำากการขาย  0.80 - GPD ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GB2B เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

FEC GNP รายได้้จำากการขาย  -  0.63 FEC ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ กิจำการรว่มค้า GNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไร
ร้อยละ 5-30

กิจำการรว่มค้า  
GKE&FEC

รายได้้จำากการขาย  -  4.21 FEC ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ กิจำการรว่มค้า GKE&FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวก
กำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�อ้�น  4.81  4.81 

KWE รายได้้จำากการขาย  -  0.63 FEC ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ กิจำการรว่มค้า KWE เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไร
ร้อยละ 5-30

กิจำการรว่มค้า  
GPD&TEECL

รายได้้ค่าก่อสร้าง  0.11  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�การค้า  0.01  - 

KNP FEC รายได้้จำากการขาย  0.05  - KNP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.05  - 

GES รายได้้จำากการขาย  0.09  - KNP ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.10  - 

SES GSC รายได้้อ้�น  0.05  0.12 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GIG รายได้้อ้�น  0.16  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GES SES รายได้้ค่าก่อสร้าง  -  72.82 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

รายได้้ยังไมเ่รียกชำาระ  -  15.51 

เงินรับล่วงหน้า  -  1.37 

WED รายได้้จำากการขาย  0.05  - GES ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ WED เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.05  - 

KWE รายได้้จำากการขาย  0.05  - GES ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ KWE เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.05  - 

GNP รายได้้จำากการขาย  0.05  - GES ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  0.05  - 
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 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

GSF รายได้้จำากการขาย  6.28  - GES ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GSF เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ล้กหนี�การค้า  3.61  - 

GIG ล้กหนี�อ้�น  0.04  - 

GMA รายได้้จำากการขาย  0.05  - GES ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GMA เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

BGP KGS รายได้้บริการ  -  32.30 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�อ้�น  -  68.21 

GIG รายได้้บริการ  11.52 - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GSC FNC รายได้้จำากการขาย  0.11  - GSC ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ FNC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GKB2B รายได้้จำากการขาย  11.09  - GSC ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GKB2B เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GKG ขายสินค้า  0.01  - GSC ขายสินค้าสำาเร็จำร้ปให้แก่ GKG เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินงาน ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GTRC GCPG รายได้้บริการ  0.01 - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GMA รายได้้บริการ  0.01  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ล้กหนี�การค้า  0.01  - 

(2) ร�ยกั�รซ่้อสน์ค้�และรบับรก์ั�ร

GUNKUL GKA ซึ่้�อสินค้า  58.33  107.78 GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GKA เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  8.52  25.65 

GKP ซึ่้�อสินค้า  291.16  278.40 GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GKP  เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30  

เจ้ำาหนี�การค้า  53.32  44.39 

KNP ซึ่้�อสินค้า  2.74  0.26 GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก KNP  เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  1.70  - 

เจ้ำาหนี�อ้�น  2.43  - 

GES ซึ่้�อสินค้า  -  0.76 GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GPD ซึ่้�อสินค้า  0.02  - GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GPD เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30
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GSC ซึ่้�อสินค้า  0.02  - GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

FEC ซึ่้�อสินค้า  1.18  - GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ต้ำนทุนงานก่อสร้าง  3.88  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�การค้า  0.51  - 

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.50  - 

GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.33  0.44 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.06  0.14 

SES ซึ่้�อสินค้า  0.04  - GUNKUL ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก SES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GKT ซึ่้�อทรัพย์สิน  0.02  - 

GKA GKP ซึ่้�อสินค้า  0.75  0.43 GKA ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GKP  เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ  ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  0.14  0.01 

GES ซึ่้�อสินค้า  0.01  0.06 GKA  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GES   เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  -  0.01 

FEC ซึ่้�อสินค้า  -  0.03 GKA  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก FEC  เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.06  0.18 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

ซึ่้�อทรัพย์สิน  -  0.01 

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.01  0.01 

KNP เจ้ำาหนี�อ้�น  0.43  - 

GKP GES ซึ่้�อสินค้า  -  1.31 GKP  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.03  0.06 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.01  0.02 

KNP เจ้ำาหนี�อ้�น  0.08  - 



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 186

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

WED GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.02  0.02 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.01  0.01 

GPD FEC ซึ่้�อสินค้าและบริการ  -  2.15 GPD  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก FEC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

ต้ำนทุนงานก่อสร้าง  1.51  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�การค้า  0.01  0.45 

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.38  - 

GES ซึ่้�อสินค้าและบริการ  0.19  - GPD  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GES เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  2.72  1.05 

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.14  - 

GSC ซึ่้�อสินค้าและบริการ  -  0.81 GPD  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.12  0.09 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.06  0.05 

KNP ซึ่้�อสินค้าและบริการ  0.19  - GPD  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก KNP เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

RNS GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.01  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.01  0.01 

KWE GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  -  0.02 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  -  0.01 

ECO GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.01  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  -  0.01 

GES GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.04  0.04 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.03  0.01 
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FEC GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.21  0.28 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.02  0.03 

กิจำการรว่มค้า  
GPD&TEECL

เจ้ำาหนี�การค้า  0.35  - FEC  ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก กิจำการรว่มค้า GPD&TEECL เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวก
กำาไรรอ้ยละ 5-30

BGP GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.02  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GSC GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.04  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.02  - 

GKB2B ซึ่้�อสินค้าและบริการ  3.04  - GSC ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GKB2B เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  2.67  - 

BMPS GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.01  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  -  0.01 

SES GSC ซึ่้�อสินค้าและบริการ  2.06  - SES ซึ่้้อสินค้าสำาเร็จำร้ปจำาก GSC เพ้่อใช้ในการด้ำาเนินการ   ด้้วยราคาทุนบวกกำาไรรอ้ยละ 5-30

เจ้ำาหนี�การค้า  124.91  - 

เจ้ำาหนี�ทรัพย์สิน  -  1.10 

GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.02  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.01  0.01 

GMA GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  -  0.01 ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

G.K. Realestate 
(2564)

GPS ซึ่้�อที�ดิ้น  55.79  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

GB2B GTRC ค่าฝ่ึกอบรมสัมมนา  0.01  - ตำามสัญญาท่ีตำกลงรว่มกัน

เจ้ำาหนี�อ้�น  0.01  - 
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(3) ร�ยกั�รซ่้อ-จำ�หน่�ยสน์ทรพัิย ์และค่�เช่�

GUNKUL NK รายได้้ค่าเชา่  0.23  0.23 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

รายได้้ค่าเชา่ค้างรับ  0.30  0.28 

GSR1 รายได้้ค่าเชา่  0.02  0.02 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

GB2B รายได้้ค่าเชา่  0.29  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

รายได้้ค่าเชา่ค้างรับ  0.29  - 

GMA สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  8.88 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  6.02  8.88 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  2.96  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.27  - 

ค่าเชา่  -  3.12 

GMA-2 สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  6.29 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  4.27  6.29 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  2.10  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.19  - 

ค่าเชา่  -  2.21 
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GMA-3 สินทรัพย์สิทธิการใช้  5.61  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  3.81  - 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  1.87  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.17  - 

GMA-8 สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  3.13 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  2.12  3.13 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  1.04  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.09  - 

ค่าเชา่  -  1.10 

GKA GKP รายได้้ค่าเชา่  0.72  1.10 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

GSR1 รายได้้ค่าเชา่  0.12  0.12 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

รายได้้ค่าเชา่ค้างรับ  0.01  0.01 

GMA-9 สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  2.46 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  1.65  2.46 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.82  0.80 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.03  0.02 
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GKP GMA-7 สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  1.98 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  1.33  1.98 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.66  0.65 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.03  0.01 

GKA รายได้้ค่าเชา่  0.79  0.79 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

GES รายได้้ค่าเชา่  0.79  0.79 ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

GPD รายได้้ค่าเชา่  0.02  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

รายได้้ค่าเชา่ค้างรับ  0.02  - 

GPD GMA-3 สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.66  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.45  - 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.22  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.02  - 

GMA-4 สินทรัพย์สิทธิการใช้  2.42  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  1.64  - 
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ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.81  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.07  - 

FEC GMA-3 สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.33  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.32  - 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.11  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.01  - 

GMA-4 สินทรัพย์สิทธิการใช้  1.04  - ราคาค่าเชา่อ้างอิงราคาตำลาด้หรอ้ราคายุติำธรรมตำามราคาประเมนิจำากผู้้้ประเมนิอิสระ ท้ังนีเ้ง่้อนไขต่ำาง ๆ  
ของสัญญาเป็นไปตำามเง่้อนไขปกติำท่ีสามารถึเปรียบเทียบได้้กับการทำารายการกับบุคคลอ่้นท่ีไมม่ีความ
เก่ียวข้องกัน 

หนี�สินตำามสัญญาเชา่  1.01  - 

ค่าตัำด้จำำาหนา่ย-สินทรัพย์สิทธิการใช้  0.35  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย - หนี�สินตำามสัญญาเชา่  0.03  - 

(4) ร�ยกั�รรบั-ใหค้วุ�มช่วุยเหล่อท�งกั�รเง์น

GUNKUL GPD เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ GPD ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้
ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.65-2.73 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  117.07 

เงินให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

รับชำาระค้น  -  (117.07)

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  -  1.66 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 
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GES เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ GES ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้
ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.60-3.13 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  34.34 

เงินให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

รับชำาระค้น  -  (34.34)

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  -  0.34 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 

เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงิน GES เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงินและคิด้ด้อกเบี้ย
ระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.11 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  10.00  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  10.00 

จ่ำายชำาระค้น  (10.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  10.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.05  - 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 

BGP เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ BGP ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงินและคิด้ด้อกเบี้ย
ระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 3 ต่ำอปีซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  951.17  603.38 

เงินให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  2,368.88 

รับชำาระค้น  (951.17) (2,021.09)

ยอดคงเหล่อ  -  951.17 

ด้อกเบี�ยรับ  21.02  3.94 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  0.31 
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้ม BGP เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ย
ระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.35 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  10.00  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  30.00  10.00 

จ่ำายชำาระค้น  (10.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  30.00  10.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.25  - 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  0.04  - 

GIM เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ GIM ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ย
ระหว่างกันในอัตำราร้อย 2.20 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  1,315.65  - 

เงินให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  1,321.73 

รับชำาระค้น (1,283.93)  - 

ผู้ลต่ำางจำากการเปลี�ยนแปลงอัตำราแลกเปลี�ยน
เงินตำราต่ำางประเทศ

 5.90  (6.07)

ยอดคงเหล่อ  37.63  1,315.65 

ด้อกเบี�ยรับ  6.75  0.87 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.39  0.87 

เงินก้้ย้มระยะสั�น  GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงินจำาก GIM เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยไมม่ีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  -  193.54 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  1,065.00 

รับชำาระค้น  - (1,272.77)
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

ผู้ลต่ำางจำากการเปลี�ยนแปลงอัตำราแลกเปลี�ยน
เงินตำราต่ำางประเทศ

 -  14.23 

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  -  - 

BMPS เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ BMPS ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้
ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อย 2.95 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  344.93  368.48 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

รับชำาระค้น  (28.80)  (23.56)

ยอดคงเหล่อ  316.13  344.93 

ด้อกเบี�ยรับ  9.77  13.41 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.13  0.25 

GNP เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ GNP ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้
ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.80-3.27 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  -  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

GSP เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้ม GSP เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ย
ระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.14-2.85 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  110.00  80.00 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  41.00 

จ่ำายชำาระค้น  (45.00)  (11.00)

ยอดคงเหล่อ  65.00  110.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  1.89  2.28 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  0.99  0.20 

SES เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ SES ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ย
ระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.14-3.49 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  500.00  40.00 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  300.00  491.00 

จ่ำายชำาระค้น  (198.40)  (31.00)

ยอดคงเหล่อ  601.60  500.00 

ด้อกเบี�ยรับ  14.10  7.28 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  3.25  6.56 

FEC เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงิน FEC เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ย ระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 
2.50  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  200.00 

จ่ำายชำาระค้น  -  (200.00)

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  -  1.14 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

KGS เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ให้ KGS ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 3.50  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  169.93 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  (169.93)

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  -  0.34 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 

KNP เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงินจำาก KNP เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 2.65 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  8.00  12.77 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

จ่ำายชำาระค้น  (8.00)  (4.77)

ยอดคงเหล่อ  -  8.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.14  0.30 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  0.01 

GSC เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงินจำาก GSC เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 2.11  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  7.00  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  7.00 

จ่ำายชำาระค้น  (7.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  7.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.03  - 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ GSC ก้้ย้มเงิน เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 
2.78 - 2.79  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  40.00  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  40.00  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.40  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.40  - 

FAM เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ FAM ก้้ย้มเงิน เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 
2.20  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  57.38  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  57.64 

จ่ำายชำาระค้น  (57.64)  - 

ผู้ลต่ำางจำากการเปลี�ยนแปลงอัตำราแลกเปลี�ยน
เงินตำราต่ำางประเทศ

 0.26  (0.26)

ยอดคงเหล่อ  -  57.38 

ด้อกเบี�ยรับ  0.09  0.04 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  0.04 

DST เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ DST ก้้ย้มเงินเพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยไมม่ีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  89.60  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  90.29 

จ่ำายชำาระค้น  (90.29)  - 

ผู้ลต่ำางจำากการเปลี�ยนแปลงอัตำราแลกเปลี�ยน
เงินตำราต่ำางประเทศ

 0.69  (0.69)

ยอดคงเหล่อ  -  89.60 

ด้อกเบี�ยรับ  -  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

IAE เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงินจำาก IAE เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 2.14  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  17.00  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  17.00 

จ่ำายชำาระค้น  (17.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  17.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.08  0.04 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  0.04 

SGSE เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงินจำาก SGSE เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันใน 
อัตำราร้อยละ 2.14  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  15.00  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  16.00 

จ่ำายชำาระค้น  (15.00) (1.00)

ยอดคงเหล่อ  -  15.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.10  0.04 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  0.02 

GSR1 เงินก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ได้้ก้้ย้มเงินจำาก GSR1 เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันใน 
อัตำราร้อยละ 2.11  ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินก้้ย้มต้ำนงวด้  5.00  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  5.00 

จ่ำายชำาระค้น  (5.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  5.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.05  - 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 
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GWP1 เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ GWP1 ก้้ย้มเงิน เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 5 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  11.80  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  11.80  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.05  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.05  - 

GWP2 เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ GWP2 ก้้ย้มเงิน เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 5 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  7.50  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  7.50  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.02  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.02  - 

GWP3 เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ GWP3 ก้้ย้มเงิน เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำรา 
ร้อยละ 5 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  5.30  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  5.30  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.02  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.02  - 
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GWP4 เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GUNKUL ให้ GWP4 ก้้ย้มเงิน เพ้่อใช้ในการประกอบธุรกิจำโด้ยมีการคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อย
ละ 5 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  2.00  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  2.00  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.01  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.01  - 

GPD GSP1 เงินก้้ย้มระยะสั�น GPD ก้้ย้มเงินระยะสั้นจำาก GSP1 เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.87 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินก้้ย้มต้ำนงวด้  7.00  15.00 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

จ่ำายชำาระค้น  (4.00)  (8.00)

ยอดคงเหล่อ  3.00  7.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.16  0.33 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 

GSP2 เงินก้้ย้มระยะสั�น GPD ก้้ย้มเงินระยะสั้นจำาก GSP2 เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ 2.87 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินก้้ย้มต้ำนงวด้  9.00  17.00 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  - 

จ่ำายชำาระค้น  (4.00)  (8.00)

ยอดคงเหล่อ  5.00  9.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.21  0.39 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 
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FEC เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GPD ให้ก้้ย้มเงินระยะสั้นกับ FEC เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  2.94 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  40.00  - 

จ่ำายชำาระค้น  (40.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.15  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 

เงินก้้ย้มระยะสั�น GPD ก้้ย้มเงินระยะสั้นจำาก FEC เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  1.90 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ก้้ย้มระหว่างงวด้  -  40.00 

จ่ำายชำาระค้น  -  (40.00)

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  -  0.26 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  - 

JV_GPD&TEECL เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GPD ให้ก้้ย้มเงินระยะสั้นกับ JV_GPD&TEEPL เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการ
จัำด้ทำาต๋ัำวสัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  2.94 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าว
เป็นไปตำามท่ีตำกลงรว่มกันเงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  3.00  - 

จ่ำายชำาระค้น  (3.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.02  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 
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GSP GSP1 เงินก้้ย้มระยะสั�น GSP ก้้ย้มเงินระยะสั้นจำาก GSP1 เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  2.14 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินก้้ย้มต้ำนงวด้  13.00  - 

เงินก้้ย้มระหว่างงวด้  -  13.00 

จ่ำายชำาระค้น  (2.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  11.00  13.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.26  0.03 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  0.03 

GSP2 เงินก้้ย้มระยะสั�น GSP ก้้ย้มเงินระยะสั้นจำาก GSP2 เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  2.14 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินก้้ย้มต้ำนงวด้  18.00  - 

เงินก้้ย้มระหว่างงวด้  -  18.00 

จ่ำายชำาระค้น  (2.00)  - 

ยอดคงเหล่อ  16.00  18.00 

ด้อกเบี�ยจ่ำาย  0.37  0.05 

ด้อกเบี�ยค้างจ่ำาย  -  0.05 

FNC GKB2B เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น FNC ให้ก้้ย้มเงินระยะสั้นกับ GKB2B เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  1.50 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกัน

เงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  0.03  - 

จ่ำายชำาระค้น  (0.03)  - 

ยอดคงเหล่อ  -  - 

ด้อกเบี�ยรับ  -  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  -  - 
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GHG GFS เงินให้ก้้ย้มระยะสั�น GHG ให้ก้้ย้มเงินระยะสั้นกับ GFS เพ้่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด้ำาเนินกิจำการ โด้ยมีการจัำด้ทำาต๋ัำว
สัญญาใช้เงิน และคิด้ด้อกเบี้ยระหว่างกันในอัตำราร้อยละ  2.76 ต่ำอปี ซึ่ึ่งอัตำราด้อกเบี้ยดั้งกล่าวเป็นไปตำาม
ท่ีตำกลงรว่มกันเงินให้ก้้ย้มต้ำนงวด้  -  - 

ให้ก้้ย้มระหว่างงวด้  17.00  - 

จ่ำายชำาระค้น  -  - 

ยอดคงเหล่อ  17.00  - 

ด้อกเบี�ยรับ  0.13  - 

ด้อกเบี�ยค้างรับ  0.13  - 

(5) ร�ยกั�รอ่่น ๆ

GUNKUL GPS รายได้้เงินปันผู้ล  71.35  61.94 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก GPS โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
71.35  ล้านบาท และ 61.94  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

เงินปันผู้ลค้างรับ  106.76  106.76 

GCPG รายได้้เงินปันผู้ล  143.93  134.57 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก GCPG โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
143.93  ล้านบาท และ 134.57  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

WHA_GSR-1 รายได้้เงินปันผู้ล  0.20  0.16 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก WHA_GSR-1 โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้น
จำำานวน 0.20  ล้านบาท และ 0.16  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

WHA_GSR-3 รายได้้เงินปันผู้ล  0.42  0.42 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก WHA_GSR-3โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้น
จำำานวน 0.42  ล้านบาท และ 0.42  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

WHA_GSR-6 รายได้้เงินปันผู้ล  0.47  0.42 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก WHA_GSR-6 โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้น
จำำานวน 0.47  ล้านบาท และ 0.42  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

WHA_GSR-17 รายได้้เงินปันผู้ล  0.40  0.48 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก WHA_GSR-17โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้น
จำำานวน 0.40  ล้านบาท และ 0.48  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

IAE รายได้้เงินปันผู้ล  355.03  232.88 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก IAE โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
355.03  ล้านบาท และ 232.88  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 
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บรษั์ท บรษั์ททีเ่กัีย่วุข้อง ลักัษณะร�ยกั�ร ขน�ดร�ยกั�ร เหตผุลและควุ�มจำ�เป็ิน

 ปีิ 2564
(ล้�นบ�ท)

 ปีิ 2563 
(ล้�นบ�ท)

NK รายได้้เงินปันผู้ล  14.00  9.00 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก NK  โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
14.00 ล้านบาท และ 9.00 ล้านบาท ตำามลำาดั้บ 

รายได้้เงินปันผู้ลค้างรับ  -  - 

SGSE รายได้้เงินปันผู้ล  3.35  4.12 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก SGSE โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
3.35  ล้านบาท และ 4.12  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

WED รายได้้เงินปันผู้ล  138.60  148.84 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก WED โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
138.60  ล้านบาท และ 148.84  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

ECO รายได้้เงินปันผู้ล  4.20  5.40 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก ECO โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 4.20  
ล้านบาท และ 5.40  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

BMPS รายได้้เงินปันผู้ล  21.80  25.30 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก BMPS  โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
21.80 ล้านบาท และ 25.30 ล้านบาท ตำามลำาดั้บ                                                                                           

GNP รายได้้เงินปันผู้ล  377.19  307.39 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก GNPโด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
377.19  ล้านบาท และ 307.39  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

KWE รายได้้เงินปันผู้ล  466.93  946.82 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก KWE โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
466.93 ล้านบาท และ 946.82  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

GIM รายได้้เงินปันผู้ล  1,068.51  699.45 GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก GIM โด้ยในปี 2564 และปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 
1,068.51 ล้านบาท และ 699.45  ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

GTRC รายได้้เงินปันผู้ล  1.20  - GUNKUL ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก GTRCโด้ยในปี 2564 รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 1.20 ล้านบาท

IAE RNS รายได้้เงินปันผู้ล  373.44  170.32 IAE ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก RNS โด้ยในปี 2564 และ ปี 2563 รวมเงินปันผู้ลท่ีจำะได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 373.44 
ล้านบาท และ 170.32 ล้านบาท ตำามลำาดั้บ

GPD FEC รายได้้เงินปันผู้ล  32.00  - GPD ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก FEC โด้ยในปี 2564  รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้นจำำานวน 32.00 ล้านบาท 

BGP Singapore AN 
YANG PTE.LTD.

รายได้้เงินปันผู้ล  28.47  - BGP ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก Singapore AN YANG PTE.LTD. โด้ยในปี 2564  รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้น
จำำานวน 28.47 ล้านบาท 

Singapore YUN 
YANG PTE.LTD.

รายได้้เงินปันผู้ล  24.18  - BGP ได้้รับเงินปันผู้ลจำาก Singapore YUN YANG PTE.LTD. โด้ยในปี 2564  รวมเงินปันผู้ลท่ีได้้รับท้ังสิ้น
จำำานวน 24.18 ล้านบาท 
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9.2.2	คัวามจำาเป็นและคัวามสำมเหตุสำมผลของรายการ
ระหว่างกัน

ความเหุ้็นของคณะกัรีรีมกัารีตรีวจิสอบสำาหุ้รีับรีายกัารีรีะหุ้ว่างกัันของ
บรีิษััท่ กัับบรีิษััท่ย่อย บรีิษััท่รี่วม และบรีิษััท่/บ้คคลท่ี�เกัี�ยวข�อง

• รายการซ้ึ่�อขายสินค้าต่ำาง ๆ  ดั้งกล่าวก่อให้เกิด้ประโยชน์ต่ำอการด้ำาเนินงานของบริษััท มคีวามสมเหตุำสมผู้ลและ
มีเง้�อนไขทางการค้าปกติำ

• การเชา่หร้อให้เชา่พ้�นที�ระหว่างบริษััท และบริษััทยอ่ย กับ บุคคลที�เกี�ยวข้องกัน บริษััทและกลุ่มบริษััท ได้้จัำด้
ทำาสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วง โด้ยใช้ราคาเช่าจำากการประเมินโด้ยผู้้้ประเมินอิสระ ซึึ่�งได้้ประเมินค่าเช่า
สำาหรบัที�ดิ้นและอาคารที�ใช้เปน็สถึานประกอบการของบริษััทและกลุ่มบริษััท โด้ยมีเง้�อนไขและอัตำราค่าเชา่ที�
สามารถึเทียบเคียงได้้กับการเชา่กับบุคคลภูายนอก มีความสมเหตำุสมผู้ลและเกิด้ขึ�นตำามความจำำาเป็น

• การให้บริการ O&M และการให้บริการการบริหารจัำด้การระหว่างบริษััท และบริษััทร่วม กลุ่มบริษััทได้้จัำด้ทำา
สัญญาด้้วยอัตำราราคาที�ตำกลงร่วมกัน เป็นรายการที�ก่อให้เกิด้ประโยชน์ต่ำอการด้ำาเนินงานของบริษััท โด้ยมี
เง้�อนไขและมีความสมเหตำุสมผู้ล

• กลุ่มบริษััท ได้้ทำาสัญญาว่าจ้ำางงานก่อสร้างโรงงานไฟัฟ้ัาพลังงานทด้แทนกับบริษััทที�เกี�ยวข้องกันด้้วยราคา
ยุติำธรรมสมเหตุำสมผู้ล สามารถึเทียบเคียงราคาด้้วยการเปรียบเทียบราคากับผู้้้ขายรายอ้�น และบริษััทได้้ยึด้
ปฏิิบติัำตำามหลักเกณฑ์์รายการที�เกี�ยวโยงกันของตำลาด้หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึ่ึ�งในกรณทีี�รายการดั้งกล่าว
ถึ้กพิจำารณาว่าไมเ่ป็น “ธุรกิจำปกติำ” ของกลุ่มบริษััทตำามหลักเกณฑ์์ของสำานักงาน ก.ล.ตำ. และมีขนาด้รายการ
มากกว่า 1 ล้านบาท หร้อ มากกว่าร้อยละ 0.03 ของม้ลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) บริษััทจำะต้ำองด้ำาเนินการขอ
อนมุติัำจำากที�ประชุมคณะกรรมการบริษััทหรอ้ที�ประชุมผู้้ถ้้ึอหุน้ก่อนการเข้าทำารายการ (ขึ�นอย้กั่บขนาด้รายการ)

• กลุม่บรษัิัทได้้ทำาสญัญาว่าจ้ำางก่อสรา้งโรงงานไฟัฟัา้พลังงานแสงอาทิตำยที์�ติำด้ตัำ�งบนหลังคาระหว่างกันด้้วยราคา
ที�สมเหตำุสมผู้ล และตำกลงรว่มกัน

• การซึ่้�อสนิทรพัยจ์ำากบรษัิัทและกลุ่มบรษัิัทกับบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพ้�อนำามาใชง้านในบรษัิัทและกลุ่มบรษัิัท เปน็
รายการที�เกิด้ขึ�นตำามความจำำาเป็นและก่อให้เกิด้ประโยชน์ต่ำอการด้ำาเนินงานของบริษััทและกลุ่มบริษััท โด้ยมี
เง้�อนไขและราคาที�สามารถึเทียบเคียงได้้กับการซึ่้�อทรัพย์สินดั้งกล่าวจำากบุคคลภูายนอก

การก้้ย้มเงินระหว่างกันภูายในกลุม่บริษััทและบริษััทที�เกี�ยวข้องทุกบริษััท มกีารคิด้อัตำราด้อกเบี�ยโด้ยเฉลี�ยใกล้เคียง
กับอัตำราเงินก้้จำากสถึาบันการเงิน ซึึ่�งรายการก้้ยม้ดั้งกล่าวเกิด้ขึ�นตำามความจำำาเป็น มคีวามสมเหตุำสมผู้ลและก่อให้
เกิด้ประโยชน์ต่ำอการด้ำาเนินงานของบริษััทและกลุ่มบริษััท

9.2.3	นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
ในอนาคัต	และการปฏิบัติตามข้อผูกพัันที่บริษััท
ให้ไว้ในหนังสำือชี�ชวน

มาตรีกัารีหุ้รีือขั�นตอนกัารีอน้มัติกัารีท่ำารีายกัารีรีะหุ้ว่างกััน

การเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษััท กับบริษััทยอ่ย และบริษััทที�เกี�ยวข้องกัน รวมถึึงบุคคลที�เกี�ยวข้องกันกับ
บริษััท ขึ�นอย้กั่บเหตำุผู้ลและความจำำาเป็น โด้ยคำานึงถึึงผู้ลประโยชน์บริษััทเป็นสำาคัญ ค่าตำอบแทนระหว่างกันต้ำอง
เป็นไปตำามราคาที�ยุติำธรรมหร้อเป็นไปตำามข้อตำกลงทางการค้าทั�วไปที�พึงกระทำาและสามารถึเทียบเคียงได้้ และ
เป็นไปตำามกฎหมายหรอ้หลักเกณฑ์์ของประกาศสำานกังานคณะกรรมการหลักทรพัยแ์ละตำลาด้หลักทรพัย ์บรษัิัท
ได้้กำาหนด้มาตำรการและขั�นตำอนการอนมุติัำการทำารายการระหว่างกัน โด้ยจำะกำาหนด้ใหผู้้้บ้รหิารหรอ้ผู้้ที้�มสีว่นได้้เสยี
จำะไม่สามารถึเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติำรายการดั้งกล่าว ในกรณีที�รายการระหว่างกันของบริษััทหร้อบริษััท
ยอ่ยเกิด้ขึ�นกับบุคคลที�อาจำมคีวามขดั้แยง้ทางผู้ลประโยชนม์สีว่นได้้เสยี หรอ้อาจำมคีวามขดั้แยง้ทางผู้ลประโยชน์
ในอนาคตำ เม้�อฝ่่ายจัำด้การเห็นความจำำาเป็นจำะต้ำองทำารายการ และอย้่นอกเหน้ออำานาจำของฝ่่ายจัำด้การที�จำะทำา
รายการ บริษััทจำะเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิัทพจิำารณา และ/หรอ้ที�ประชุมผู้้ถ้้ึอหุน้พจิำารณาอนมุติัำการทำารายการ
โด้ยขึ�นกับขนาด้รายการ

คณะกรรมการบรษัิัทได้้กำาหนด้นโยบายเพ้�อใหเ้กิด้ความโปรง่ใสและเปน็ธรรมต่ำอผู้้ถ้้ึอหุน้ทกุรายโด้ยเท่าเทียมกัน 
โด้ยยึด้หลักการดั้งนี� 

- เปน็รายการที�ผู้า่นกระบวนการอนมุติัำที�โปรง่ใสโด้ยกรรมการและผู้้บ้รหิารด้้วยความรบัผู้ดิ้ชอบระมดั้ระวัง และ
ซึ่้�อสัตำย์สุจำริตำ โด้ยผู้้้มีสว่นได้้เสียไมไ่ด้้มีสว่นรว่มในการตัำด้สินใจำ

- เป็นรายการที�กระทำาโด้ยคำานึงถึึงผู้ลประโยชน์ของบริษััท เสม้อนการทำารายการกับบุคคลภูายนอก

- มีระบบการติำด้ตำามและตำรวจำสอบเพ้�อให้มั�นใจำได้้ว่าการทำารายการเป็นไปตำามขั�นตำอนที�ถึ้กต้ำอง

- มีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลอยา่งครบถ้ึวน ถึ้กต้ำอง โปรง่ใส ในเวลาที�เหมาะสม 

นโยบ�ยของบรษั์ทในกั�รทำ�ร�ยกั�รระหวุ่�งกัันจำ�แนกัต�มปิระเภทร�ยกั�รมดัีงนี�

- รายการธุรกิจำปกติำและรายการสนับสนุนธุรกิจำปกติำ อาทิ การซึ่้�อและขายสินค้า การว่าจ้ำางผู้ลิตำ เป็นต้ำน 

การทำารายการธุรกิจำปกติำและรายการสนับสนุนธุรกิจำปกติำ ระหว่างบริษััท และบริษััทยอ่ย กับกรรมการ ผู้้บ้ริหาร 
หร้อบุคคลที�มีความเกี�ยวโยง ได้้รับอนุมัติำเป็นหลักการจำากคณะกรรมการบริษััทให้ฝ่่ายจัำด้การสามารถึอนุมัติำ
การทำาธุรกรรมดั้งกล่าวได้้ หากรายการนั�นมข้ีอตำกลงทางการค้าในลักษัณะเดี้ยวกับที�วิญญู้ชนจำะพึงกระทำากับ
ค้่สัญญาทั�วไปในสถึานการณ์เดี้ยวกัน ด้้วยอำานาจำต่ำอรองทางการค้าที�ปราศจำากอิทธิพลในการที�ตำนมีสถึานะ
เป็นกรรมการ ผู้้้บริหาร หร้อบุคคลที�มีความเกี�ยวโยงกัน โด้ยได้้กำาหนด้ตำารางอำานาจำอนุมัติำเป็นลำาดั้บชั�นตำาม
ขนาด้รายการเพ้�อให้การด้ำาเนินการเป็นไปด้้วยความโปรง่ใส
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ทั�งนี� บรษัิัทจำะจัำด้ทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดั้งกล่าว เพ้�อรายงานในที�ประชุมคณะกรรมการตำรวจำสอบและ
คณะกรรมการบริษััทในทุกไตำรมาส 

- รายการอ้�น ๆ นอกเหน้อจำากรายการธุรกิจำปกติำและรายการสนับสนุนธุรกิจำปกติำข้างต้ำน เชน่ รายการเชา่หร้อ
ให้เชา่อสังหาริมทรัพย์ระยะสั�น รายการเกี�ยวกับทรัพย์สินหร้อบริการ (เชน่ การลงทุนหร้อการขายเงินลงทุน
ในกิจำการ) หร้อ รายการให้หร้อรับความชว่ยเหล้อทางการเงิน

บริษััทมีนโยบายที�กำาหนด้อำานาจำอนุมัติำให้เป็นไปตำามกฎเกณฑ์์ของตำลาด้หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ทั�งนี� บรษัิัทจำะจัำด้ทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดั้งกล่าว เพ้�อรายงานในที�ประชุมคณะกรรมการตำรวจำสอบและ
คณะกรรมการบริษััทในทุกไตำรมาส

คณะกรรมการบรษัิัทได้้ปฏิิบติัำให้เปน็ไปตำามพระราชบญัญติัำหลักทรพัยแ์ละตำลาด้หลักทรพัย ์และขอ้บงัคับ ประกาศ 
คำาสั�ง หร้อ ข้อกำาหนด้ของตำลาด้หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึึงการปฏิิบัติำตำามข้อกำาหนด้เกี�ยวกับการทำา
รายการที�เกี�ยวโยงกันและการได้้มาหร้อจำำาหน่ายไปซึึ่�งทรัพย์สินที�สำาคัญของบริษััทหร้อบริษััทย่อย เพ้�อให้การ
ตัำด้สินใจำเข้าทำารายการดั้งกล่าวไม่ก่อให้เกิด้ความขัด้แย้งทางผู้ลประโยชน์และเป็นประโยชน์ส้งสุด้แก่ 
ผู้้ถ้้ึอหุน้ทกุราย โด้ยบริษััทจำะเปิด้เผู้ยรายการระหว่างกันดั้งกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษััทและ
หมายเหตำุประกอบงบการเงินที�ได้้รับการตำรวจำสอบจำากผู้้้สอบบัญชีของบริษััท

นโยบายและแนวโน�มกัารีท่ำารีายกัารีรีะหุ้ว่างกัันในอนาคต 

1. แนวโน�มกัารีท่ำารีายกัารีรีะหุ้ว่างกัันกัับบ้คคลท่ี�อาจิมีความขัดแย�งท่างผู้ลปีรีะโยชน์
• ธุรกิจำอุปกรณไ์ฟัฟ้ัาแรงสง้ บรษัิัทยงัคงมกีารทำารายการระหว่างกันกับบรษัิัทยอ่ยอยา่งต่ำอเน้�องสำาหรบั การ

ซึ่้�อขายสินค้า การซึ่้�อขายสินทรัพย์ การให้การสนับสนุนด้้านการเงิน รวมถึึงการคำาประกันวงเงินสินเช้�อให้
บริษััทยอ่ย และการนำาสินทรัพย์ของบริษััทยอ่ยมาคำาประกันวงเงินสินเช้�อของบริษััท

• ธุรกิจำพลังงานทด้แทน บริษััทยังคงมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษััทยอ่ย บริษััทรว่ม และบริษััทรว่มค้า
อย่างต่ำอเน้�องสำาหรับ การขายสินค้า การให้บริการบำารุงรักษัาโรงไฟัฟ้ัา การซ้ึ่�อขายสินทรัพย์ การให้การ
สนบัสนนุด้้านการเงิน รวมถึึงการคำาประกันวงเงินสนิเช้�อใหบ้ริษััทยอ่ยและการนำาสนิทรพัย์ของบรษัิัทยอ่ย
มาคำาประกันวงเงินสินเช้�อของบริษััท

• ธุรกิจำวิศวกรรมและ Turnkey แบบครบวงจำร บริษััทยังคงมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษััทยอ่ยอยา่ง
ต่ำอเน้�องสำาหรับ การขายสินค้า บริการก่อสร้างและรับเหมางานระบบ การให้การสนับสนุนด้้านการเงิน  
รวมถึึงการคำาประกันวงเงินสินเช้�อให้บริษััทยอ่ยและการนำาสนิทรัพย์ของบริษััทยอ่ยมาคำาประกันวงเงินสินเช้�อ
ของบรษัิัท

• ธุรกรรมลงทนุในต่ำางประเทศและโครงการลงทนุในต่ำางประเทศ บรษัิัทยงัคงมกีารทำารายการระหว่างกันกับ
บริษััทยอ่ย และโครงการต่ำางๆ อยา่งต่ำอเน้�องสำาหรับการให้การสนับสนุนด้้านการเงิน

• บรษัิัทและกลุ่มบรษัิัท มกีารเชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัย ์เพ้�อใชใ้นการประกอบกิจำการจำากกลุ่ม
บริษััทที�มีกรรมการรว่มกัน

2. นโยบายกัารีท่ำารีายกัารีรีะหุ้ว่างกัันในอนาคต
บริษััทมีนโยบายในการเข้าทำารายการระหว่างกัน ให้มีการด้ำาเนินการอย่างยุติำธรรมตำามราคาตำลาด้และ 
เป็นไปตำามปกติำธุรกิจำการค้า (Fair and at arm’s length) โด้ยกำาหนด้เง้�อนไขในการปฏิิบัติำให้เป็นไปตำาม
ลักษัณะการด้ำาเนินการค้าปกติำ โด้ยกำาหนด้ตำามราคาตำลาด้ซึ่ึ�งสามารถึเปรียบเทียบได้้กับราคาที�ทำากับ 
บุคคลภูายนอก และปฏิิบัติำให้เป็นไปตำามกฎหมายหร้อหลักเกณฑ์์ของประกาศสำานักงานคณะกรรมการ 
หลักทรัพย์และตำลาด้หลักทรัพย์ รวมทั�งข้อบังคับ ประกาศ คำาสั�ง หร้อข้อกำาหนด้ที�เกี�ยวข้อง บริษััทได้้กำาหนด้
มาตำรการและขั�นตำอนการอนมุติัำการทำารายการระหว่างกัน โด้ยจำะกำาหนด้ใหผู้้้บ้รหิารหรอ้ผู้้ที้�มสีว่นได้้สว่นเสีย
จำะไม่สามารถึเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติำรายการดั้งกล่าว ในกรณีที�รายการระหว่างกันของบริษััท หร้อ 
บริษััทยอ่ยเกิด้ขึ�นกับบุคคลที�อาจำมีความขดั้แยง้ทางผู้ลประโยชนม์สีว่นได้้สว่นเสีย หรอ้อาจำมคีวามขดั้แยง้ทาง
ผู้ลประโยชน์ในอนาคตำ เม้�อฝ่่ายจัำด้การเห็นความจำำาเป็นจำะต้ำองทำารายการ และอย้่นอกเหน้ออำานาจำของ 
ฝ่า่ยจัำด้การที�จำะทำารายการ บริษััทจำะเสนอให้คณะกรรมการบริษััทพิจำารณา และ/หรอ้ที�ประชุมผู้้ถ้้ึอหุน้พิจำารณา
อนมุติัำการทำารายการโด้ยขึ�นกับขนาด้รายการ เพ้�อใหเ้ปน็ไปตำามนโยบายและตำารางอำานาจำอนมุติัำที�ได้้กำาหนด้ไว้
เป็นแนวปฏิิบัติำในการด้ำาเนินการเร้�องดั้งกล่าวเพ้�อให้การด้ำาเนินงานเป็นไปด้้วยความโปรง่ใส 

บริษััทจำะปฏิิบติัำตำามขอ้กำาหนด้เกี�ยวกับการเปิด้เผู้ยขอ้มล้การทำารายการที�เกี�ยวโยงกันพร้อมทั�งจัำด้ทำารายงาน
สรุปการทำาธุรกรรมดั้งกล่าวเพ้�อรายงานในที�ประชุมคณะกรรมการตำรวจำสอบและคณะกรรมการบริษััท 
ในทุกไตำรมาส โด้ยบริษััทจำะเปิด้เผู้ยรายการระหว่างกันดั้งกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report และหมายเหตำุ
ประกอบงบการเงินที�ได้้รับการตำรวจำสอบจำากผู้้้สอบบัญชีของบริษััท
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ส่วนที่ 3 

งบการเงิน รายงานความรับผิดูชอบของคณะกรรมการบริษััท
ต่่อรายงานทางการเงิน
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ด้้วยพระราชบััญญัติิบัริษััทมหาชนจำำากััด้ พ.ศ.2535 พระราชบััญญัติิกัารบััญชี พ.ศ.2543 พระราชบััญญัติิหลัักั
ทรัพย์แลัะติลัาด้หลัักัทรัพย์ พ.ศ.2535 แลัะประกัาศคณะกัรรมกัารกัำากัับัติลัาด้ทุน เร่�อง หลัักัเกัณฑ์์ เง่�อนไข แลัะ
วิธีกีัารรายงานกัารเปดิ้เผยขอ้มลูัเกีั�ยวกัับัฐานะกัารเงินแลัะผลักัารด้ำาเนนิงานของบัริษััทที�ออกัหลัักัทรพัย ์ได้้กัำาหนด้
ให้คณะกัรรมกัารบัริษััทเป็นผู้รับัผิด้ชอบัต่ิองบักัารเงินแลัะข้อมูลัสารสนเทศทางกัารเงินที�ปรากัฏในแบับัแสด้ง
รายกัารข้อมูลัประจำำาปี / รายงานประจำำาปี (แบับั 56-1 One Report) เพ่�อให้สามารถสะท้อนฐานะกัารเงิน ผลักัาร
ด้ำาเนินงาน แลัะกัระแสเงินสด้ได้้อยา่งถูกัต้ิอง โปรง่ใส เป็นประโยชน์ต่ิอผู้ใช้งบักัารเงิน

คณะกัรรมกัารบัริษััท ได้้แต่ิงตัิ�งคณะกัรรมกัารติรวจำสอบั เพ่�อทำาหน้าที�สอบัทานนโยบัายกัารบััญชี แลัะคุณภาพ
ของรายงานทางกัารเงิน จัำด้ให้มีแลัะรักัษัาไว้ซึ่่�งระบับับัริหารความเสี�ยง ระบับักัารควบัคุมภายใน กัารติรวจำสอบั
ภายใน ที�เหมาะสมแลัะมปีระสทิธีผิลัเพ่�อใหม้ั�นใจำได้้อยา่งมเีหติผุลัว่าขอ้มลูัทางบัญัชมีคีวามถกูัต้ิองครบัถ้วน แลัะ
เพียงพอที�จำะด้ำารงรักัษัาไว้ซึ่่�งทรัพย์สิน ติลัอด้จำนเพ่�อป้องกัันไม่ให้เกิัด้กัารทุจำริติคอร์รัปชั�นหร่อกัารด้ำาเนินกัารที�
ผิด้ปกัติิอยา่งมีสาระสำาคัญ

สำาหรบัังบักัารเงินประจำำาปสีิ�นสดุ้วันที� 31 ธีนัวาคม 2564 จัำด้ทำาข่�นติามมาติรฐานกัารบัญัชทีี�รบััรองทั�วไป โด้ยเล่ัอกั
ใชน้โยบัายที�เหมาะสมแลัะถ่อปฏิบัติัิอยา่งสมำาเสมอ ติลัอด้จำนใช้ด้ลุัยพินจิำอยา่งระมัด้ระวัง แลัะประมาณกัารอย่าง
สมเหติุสมผลัในกัารจัำด้ทำา รวมทั�งจัำด้ให้มีกัารเปิด้เผยข้อมูลัสำาคัญอยา่งเพียงพอในหมายเหติุประกัอบังบักัารเงิน 
เพ่�อให้เป็นประโยชน์ต่ิอผู้ถ่อหุ้นแลัะนักัลังทุนทั�วไปอยา่งโปรง่ใส

ทั�งนี� งบักัารเงินรวมของบัริษััทแลัะบัริษััทยอ่ย แลัะงบักัารเงินเฉพาะของบัริษััทประจำำาปีสิ�นสุด้วันที� 31 ธีันวาคม 
2564 ได้้รับักัารติรวจำสอบัโด้ยผู้สอบับััญชี ค่อ บัริษััท เคพีเอ็มจีำ ภูมิไชย สอบับััญชี จำำากััด้ โด้ยบัริษััท ได้้สนับัสนุน
ขอ้มลูัแลัะเอกัสารต่ิาง ๆ  เพ่�อใหผู้ส้อบับััญชสีามารถติรวจำสอบัแลัะแสด้งความเหน็ได้้ติามมาติรฐานกัารสอบับัญัชี 
โด้ยความเห็นของผู้สอบับััญชีได้้ปรากัฏในรายงานของผู้สอบับััญชีรับัอนุญาติซึ่่�งแสด้งไว้ในแบับัแสด้งรายกัาร
ข้อมูลัประจำำาปี / รายงานประจำำาปี (แบับั 56-1 One Report) แล้ัว

คณะกัรรมกัารบัริษััทมีความเห็นว่าระบับักัารควบัคุมภายในของบัริษััทมีความเพียงพอแลัะเหมาะสม สามารถ
สร้างความเช่�อมั�นอยา่งมีเหติุผลัว่างบักัารเงินรวมของบัริษััทแลัะบัริษััทยอ่ย แลัะงบักัารเงินเฉพาะบัริษััท ประจำำา
ปสีิ�นสดุ้วันที� 31 ธีนัวาคม 2564 มคีวามถกูัต้ิองติามที�ควรในสาระสำาคัญ เช่�อถ่อได้้ เปน็ไปติามมาติรฐานกัารบัญัชี
ที�รับัรองทั�วไป แลัะปฏิบััติิถูกัต้ิองติามกัฎหมาย กัฎเกัณฑ์์แลัะระเบัียบัที�เกีั�ยวข้อง

ดร.กััลกัลุ ดำ�รงปิิยวุุฒิ์์�
ประธีานกัรรมกัารบัริษััท

23 กัุมภาพันธี์ 2565

รายงานความรับผิดูชอบของคณะกรรมการบริษััทต่่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย            

(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั กนักุลเอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดับ ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ               

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึง

ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ           

กลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี

เก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน

จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ               

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํเ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และขอ้ 14 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัตอ้งพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่าง

สมํ่ าเสมอรวมถึงพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนใน        

บริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้เม่ือมี             

ข้อ บ่ ง ช้ี  ซ่ึ ง ปั จ จัยห ลัก ท่ี ก ระท บ ต่ อ ก ารด้อ ยค่ าข อ ง                    

ค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ       

การร่วมคา้นั้นเก่ียวขอ้งกบัภาวการณ์ของตลาด การพิจารณา

ดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ือง

ดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง 
 

• ทําความเข้าใจกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของ

ผูบ้ริหาร รวมถึงการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่า

จะได้รับในอนาคตและข้อสมมติท่ีสําคัญท่ีใช้ในการ

สนบัสนุนการประมาณการดงักล่าว 

• ทดสอบขอ้สมมติท่ีสําคญัท่ีสนับสนุนการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบันของผูบ้ริหาร โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด

สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน ความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม 

และขอ้มูลอ่ืนท่ีไดรั้บ  

• ประเมินประมาณการผลการดาํเนินงานโดยเปรียบเทียบ

การประมาณการในอดีตกับผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึน

จริง 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต่
เสนอ ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััท กัันกั้ลเอ็นจิิเนียริิ่ง จิำ�กััด (มหุ้�ชน)
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รายได้และต้นทุนการก่อสร้าง 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 8 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการก่อสร้างตามขั้นความสําเร็จ

ของงานซ่ึงประเมินโดยวิศวกรท่ีรับผิดชอบโครงการ และ

พิจารณาจากตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและประมาณการ

ตน้ทุนการก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  

ผูบ้ริหารและวิศวกรโครงการตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมากใน

การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

จนกระทัง่งานก่อสร้างแลว้เสร็จตามสัญญาเพ่ือกาํหนดขั้น

ความสําเร็จของงานก่อสร้าง ดังนั้ นข้าพเจ้าจึงกําหนดให ้     

ขั้นความสําเร็จของงานและการประมาณการต้นทุนการ

ก่อสร้างเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ในเร่ืองดงักล่าว รวมถึง 

• ทาํความเข้าใจกระบวนการการประมาณการ และการ

ปรับปรุงประมาณการตน้ทุนการก่อสร้าง   

• สุ่มทดสอบประมาณการต้นทุนการก่อสร้างท่ีได้รับ

อนุมติัจากฝ่ายบริหาร ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง รายไดจ้ากการ

ก่อสร้างและรายได้ท่ียงัไม่ เรียกชําระ กับสัญญาและ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

• เปรียบเทียบขั้นความสาํเร็จของงานท่ีประมาณโดยวิศวกร

โครงการ กบัอตัราส่วนของตน้ทุนงานท่ีเกิดข้ึนแลว้กับ

ประมาณต้นทุนการก่อสร้างทั้ งส้ิน รวมถึงสุ่มทดสอบ     

ใบตรวจรับงานจากลูกคา้  

• เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประมาณความคืบหน้าของงาน

ก่อส ร้างร่วมกับ วิศวกรเพื่ อ ดูความส อดคล้องของ

โครงการจริงกบัขั้นความสาํเร็จของงาน 

• ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิด      

ข้ึนจริงกับประมาณการต้นทุน  วิเคราะห์กําไรขั้นต้น              

ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง และสอบถามฝ่ายบริหาร

ถึงสาเหตุของผลต่าง 

• ทดสอบการคาํนวณขั้นความสาํเร็จของงาน และรายไดท่ี้

ยงัไม่เรียกชาํระ 

• สุ่มทดสอบตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนหลงัวนัส้ินงวด 

กบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ข้อมลูอ่ืน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้

ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่

ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถ

จดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่

ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน        

เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ            

ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี

เกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้                  

การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน              

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให ้            

เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้                

ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าโดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม

บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูล

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแล 

และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี

ไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหาก

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียาก                 

ท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

(วยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6333 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

23 กมุภาพนัธ์ 2565 



งบแสดงฐานะการเงิน

02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 212

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี� หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,728,926,133    4,391,924,583    360,005,802       339,673,750       
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 2,120,006,725    1,724,375,404    -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 6 1,465,511,393    2,863,723,261    185,360,111       966,903,135       
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 93,468,047         58,538,686         -                     -                     
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 8 1,096,476,895    1,225,272,800    -                     -                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,735,188         385,537,470       5,130,574           -                     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     725,826,044       2,933,806,406    
สินคา้คงเหลือ 9 808,911,788       637,408,172       350,589,544       377,178,712       
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 1,691,907           -                     621,900              -                     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 27 19,198,138         162,314,840       -                     82,000,000         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 217,889,552       333,391,063       15,619,239         98,285,277         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,566,815,766    11,782,486,279  1,643,153,214    4,797,847,280    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.3 155,509,325       132,868,873       110,584,556       111,360,565       
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 272,952,877       376,094,162       -                     -                     
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     296,125,280       324,925,280       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 374,013,537       409,815,757       397,594,800       397,594,800       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,458,671,597    1,155,928,826    726,177,750       726,177,750       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     15,567,925,805  15,712,437,525  
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 7 1,685,055,462    821,785,263       -                     -                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 95,268,474         -                     -                     -                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 60,000,000         -                     60,000,000         -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.3 55,788,305         -                     3,143,658           3,143,658           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.3, 12 26,535,629,122  26,914,415,177  36,104,708         46,856,891         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4.3, 13 543,885,223       710,900,496       47,079,918         54,665,523         
ค่าความนิยม 14 163,476,324       163,476,324       -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,300,020,027    3,414,649,404    9,816,498           6,835,206           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 53,361,647         56,761,808         27,046,695         37,905,714         
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 53,520,392         -                     -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 111,386,156       92,973,746         39,107,029         68,015,824         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,918,538,468  34,249,669,836  17,320,706,697  17,489,918,736  

รวมสินทรัพย์ 42,485,354,234  46,032,156,115  18,963,859,911  22,287,766,016  

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

   31 ธนัวาคม
   งบกำรเงนิรวม

   31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,728,926,133    4,391,924,583    360,005,802       339,673,750       
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 2,120,006,725    1,724,375,404    -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 6 1,465,511,393    2,863,723,261    185,360,111       966,903,135       
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 93,468,047         58,538,686         -                     -                     
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 8 1,096,476,895    1,225,272,800    -                     -                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,735,188         385,537,470       5,130,574           -                     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     725,826,044       2,933,806,406    
สินคา้คงเหลือ 9 808,911,788       637,408,172       350,589,544       377,178,712       
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 1,691,907           -                     621,900              -                     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 27 19,198,138         162,314,840       -                     82,000,000         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 217,889,552       333,391,063       15,619,239         98,285,277         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,566,815,766    11,782,486,279  1,643,153,214    4,797,847,280    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.3 155,509,325       132,868,873       110,584,556       111,360,565       
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 272,952,877       376,094,162       -                     -                     
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     296,125,280       324,925,280       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 374,013,537       409,815,757       397,594,800       397,594,800       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,458,671,597    1,155,928,826    726,177,750       726,177,750       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     15,567,925,805  15,712,437,525  
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 7 1,685,055,462    821,785,263       -                     -                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 95,268,474         -                     -                     -                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 60,000,000         -                     60,000,000         -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.3 55,788,305         -                     3,143,658           3,143,658           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.3, 12 26,535,629,122  26,914,415,177  36,104,708         46,856,891         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4.3, 13 543,885,223       710,900,496       47,079,918         54,665,523         
ค่าความนิยม 14 163,476,324       163,476,324       -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,300,020,027    3,414,649,404    9,816,498           6,835,206           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 53,361,647         56,761,808         27,046,695         37,905,714         
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 53,520,392         -                     -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 111,386,156       92,973,746         39,107,029         68,015,824         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,918,538,468  34,249,669,836  17,320,706,697  17,489,918,736  

รวมสินทรัพย์ 42,485,354,234  46,032,156,115  18,963,859,911  22,287,766,016  

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

   31 ธนัวาคม
   งบกำรเงนิรวม

   31 ธนัวาคม
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,728,926,133    4,391,924,583    360,005,802       339,673,750       
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะสั้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 2,120,006,725    1,724,375,404    -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3, 6 1,465,511,393    2,863,723,261    185,360,111       966,903,135       
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 93,468,047         58,538,686         -                     -                     
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 8 1,096,476,895    1,225,272,800    -                     -                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 14,735,188         385,537,470       5,130,574           -                     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     725,826,044       2,933,806,406    
สินคา้คงเหลือ 9 808,911,788       637,408,172       350,589,544       377,178,712       
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 1,691,907           -                     621,900              -                     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 27 19,198,138         162,314,840       -                     82,000,000         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 217,889,552       333,391,063       15,619,239         98,285,277         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,566,815,766    11,782,486,279  1,643,153,214    4,797,847,280    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.3 155,509,325       132,868,873       110,584,556       111,360,565       
เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 15 272,952,877       376,094,162       -                     -                     
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     296,125,280       324,925,280       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 374,013,537       409,815,757       397,594,800       397,594,800       
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 1,458,671,597    1,155,928,826    726,177,750       726,177,750       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                     -                     15,567,925,805  15,712,437,525  
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทุน 7 1,685,055,462    821,785,263       -                     -                     
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 95,268,474         -                     -                     -                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 11 60,000,000         -                     60,000,000         -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4.3 55,788,305         -                     3,143,658           3,143,658           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.3, 12 26,535,629,122  26,914,415,177  36,104,708         46,856,891         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 4.3, 13 543,885,223       710,900,496       47,079,918         54,665,523         
ค่าความนิยม 14 163,476,324       163,476,324       -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,300,020,027    3,414,649,404    9,816,498           6,835,206           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 53,361,647         56,761,808         27,046,695         37,905,714         
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 27 53,520,392         -                     -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 111,386,156       92,973,746         39,107,029         68,015,824         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,918,538,468  34,249,669,836  17,320,706,697  17,489,918,736  

รวมสินทรัพย์ 42,485,354,234  46,032,156,115  18,963,859,911  22,287,766,016  

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

   31 ธนัวาคม
   งบกำรเงนิรวม

   31 ธนัวาคม
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี� หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,644,687,925    4,659,281,879    1,219,551,025 4,590,160,022    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     95,000,000 182,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3 1,681,236,038    2,403,918,800    381,430,809 513,709,350       
รายไดรั้บล่วงหนา้ 403,626,390       399,672,806       7,094,489 34,200,367         
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 50,920,441         1,532,604,348    -                     -                     
เจา้หน้ีค่าหุน้ 10 142,023,500       59,083,480         -                     20,726,403         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 343,872,627       350,552,294       2,121,778 6,612,800           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 1,671,895,542 1,496,265,900    28,503,508 28,482,094         
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,797,530,605 1,819,000,000    2,797,530,605 1,819,000,000    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 4.3, 15 43,887,801         42,155,085         19,236,757 15,409,287         
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 6,375,293           20,705,137         6,375,293           20,520,943         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,870,422         29,390,046         -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 244,670,017       169,943,278       17,301,632         23,759,195         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,053,596,601    12,982,573,053  4,574,145,896    7,254,580,461    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 15 15,487,804,240  14,657,840,218  308,007,919       336,511,427       
หุน้กู้ 15 3,142,260,354    4,135,584,021    3,142,260,354    4,135,584,021    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,819,979         15,924,784         604,265              87,500                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3, 15 522,807,375       552,532,255       25,073,134         37,132,462         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 256,588,537       226,632,783       -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 110,151,361       86,538,736         61,055,144         54,463,259         
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 17 342,405,666       319,889,987       -                     -                     
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 257,881,409       571,894,192       50,414,138         143,633,082       
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 618,571              618,571              618,571              618,571              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,198,118         6,814,409           572,724              10,486                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 20,148,535,610  20,574,269,956  3,588,606,249    4,708,040,808    

รวมหนีสิ้น 29,202,132,211  33,556,843,009  8,162,752,145    11,962,621,269  

   31 ธนัวาคม

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
   31 ธนัวาคม
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,644,687,925    4,659,281,879    1,219,551,025 4,590,160,022    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     95,000,000 182,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3 1,681,236,038    2,403,918,800    381,430,809 513,709,350       
รายไดรั้บล่วงหนา้ 403,626,390       399,672,806       7,094,489 34,200,367         
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 50,920,441         1,532,604,348    -                     -                     
เจา้หน้ีค่าหุน้ 10 142,023,500       59,083,480         -                     20,726,403         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 343,872,627       350,552,294       2,121,778 6,612,800           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 1,671,895,542 1,496,265,900    28,503,508 28,482,094         
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,797,530,605 1,819,000,000    2,797,530,605 1,819,000,000    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 4.3, 15 43,887,801         42,155,085         19,236,757 15,409,287         
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 6,375,293           20,705,137         6,375,293           20,520,943         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,870,422         29,390,046         -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 244,670,017       169,943,278       17,301,632         23,759,195         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,053,596,601    12,982,573,053  4,574,145,896    7,254,580,461    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 15 15,487,804,240  14,657,840,218  308,007,919       336,511,427       
หุน้กู้ 15 3,142,260,354    4,135,584,021    3,142,260,354    4,135,584,021    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,819,979         15,924,784         604,265              87,500                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3, 15 522,807,375       552,532,255       25,073,134         37,132,462         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 256,588,537       226,632,783       -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 110,151,361       86,538,736         61,055,144         54,463,259         
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 17 342,405,666       319,889,987       -                     -                     
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 257,881,409       571,894,192       50,414,138         143,633,082       
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 618,571              618,571              618,571              618,571              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,198,118         6,814,409           572,724              10,486                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 20,148,535,610  20,574,269,956  3,588,606,249    4,708,040,808    

รวมหนีสิ้น 29,202,132,211  33,556,843,009  8,162,752,145    11,962,621,269  

   31 ธนัวาคม

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
   31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 1,644,687,925    4,659,281,879    1,219,551,025 4,590,160,022    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.3 -                     -                     95,000,000 182,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4.3 1,681,236,038    2,403,918,800    381,430,809 513,709,350       
รายไดรั้บล่วงหนา้ 403,626,390       399,672,806       7,094,489 34,200,367         
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย์ 50,920,441         1,532,604,348    -                     -                     
เจา้หน้ีค่าหุน้ 10 142,023,500       59,083,480         -                     20,726,403         
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 343,872,627       350,552,294       2,121,778 6,612,800           
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 1,671,895,542 1,496,265,900    28,503,508 28,482,094         
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,797,530,605 1,819,000,000    2,797,530,605 1,819,000,000    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 4.3, 15 43,887,801         42,155,085         19,236,757 15,409,287         
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 6,375,293           20,705,137         6,375,293           20,520,943         
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22,870,422         29,390,046         -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 244,670,017       169,943,278       17,301,632         23,759,195         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 9,053,596,601    12,982,573,053  4,574,145,896    7,254,580,461    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 15 15,487,804,240  14,657,840,218  308,007,919       336,511,427       
หุน้กู้ 15 3,142,260,354    4,135,584,021    3,142,260,354    4,135,584,021    
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 17,819,979         15,924,784         604,265              87,500                
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 4.3, 15 522,807,375       552,532,255       25,073,134         37,132,462         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 256,588,537       226,632,783       -                     -                     
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 110,151,361       86,538,736         61,055,144         54,463,259         
ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 17 342,405,666       319,889,987       -                     -                     
หน้ีสินอนุพนัธ์ 27 257,881,409       571,894,192       50,414,138         143,633,082       
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 618,571              618,571              618,571              618,571              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,198,118         6,814,409           572,724              10,486                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 20,148,535,610  20,574,269,956  3,588,606,249    4,708,040,808    

รวมหนีสิ้น 29,202,132,211  33,556,843,009  8,162,752,145    11,962,621,269  

   31 ธนัวาคม

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
   31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเงิน

02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 214

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 18
       ทุนจดทะเบียน 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743
       ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743 2,220,632,743
       หุน้ทุนซ้ือคืน 19 -                     (304,674,256) -                     (304,674,256)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
       ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 5,179,473,454 5,179,473,454    5,179,473,454    5,179,473,454
ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน 121,791,814 -                     121,791,814       -                     
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ
   ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (467,953,968) (467,953,968)     -                     -                     
ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
   ความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย (205,957,015) (205,957,015)     -                     -                     
ก าไรสะสม
        จดัสรรแลว้
            ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 222,559,000       222,559,000 222,559,000       222,559,000
            ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืน 19 -                     304,674,256 -                     304,674,256
        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,172,752,229    5,781,434,415 3,056,650,755    2,702,479,550
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 20 (121,689,324)     (380,345,758) -                     -                     
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 13,121,608,933  12,349,842,871  10,801,107,766  10,325,144,747  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 161,613,090       125,470,235 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,283,222,023  12,475,313,106  10,801,107,766  10,325,144,747  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,485,354,234  46,032,156,115  18,963,859,911  22,287,766,016  

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

(บาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

   31 ธนัวาคม    31 ธนัวาคม

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 215

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี� หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

งบกำาไรขาดูทุนเบ็ดูเสร็จ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4.1 1,474,969,518    1,495,877,402    1,553,042,920 1,673,022,476 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,387,509,619    2,896,952,073    -                  -                  
รายไดจ้ากการให้บริการ 4.1 223,635,901       124,213,883       16,229,491      20,256,922      
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 1,888,968,782    2,022,418,375    62,230,516      -                  
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทนุ 7 970,089,249       913,476,986       -                  -                  
รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,372,988,568    1,196,404,375    -                  -                  
รายไดเ้งินปันผล 4.1, 10, 11 -                     -                     2,667,588,121 2,577,185,095 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 99,712,931         -                     30,028,544      18,821,658      
ดอกเบ้ียรับ 4.1 11,027,694         10,854,877         52,838,334      29,124,441      
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 377,396,683       -                     102,702,664    74,308,660      
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                     259,273,007       -                  -                  
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     1,977,595,728    -                  -                  
รายไดอ่ื้น 4.1 61,830,864         77,474,322         15,544,266      940,353           
รวมรำยได้ 9,868,129,809    10,974,541,028  4,500,204,856 4,393,659,605 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 4.2, 9 1,174,979,863    1,110,665,621    1,361,733,961 1,369,403,789 
ตน้ทนุขายไฟฟ้า 4.2 1,895,975,490    1,738,354,708    -                  -                  
ตน้ทนุการให้บริการ 59,990,549         52,881,296         3,379,765        2,561,419        
ตน้ทนุในการก่อสร้าง 4.2 1,571,729,057    1,814,550,944    39,302,264      -                  
ตน้ทนุขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทนุ 7 870,825,265       891,847,931       -                  -                  
คา่ใชจ่้ายในการขาย 61,773,369         58,491,311         25,815,845      29,498,367      
คา่ใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืนๆ 4.2 910,307,379       896,785,305       398,761,797    423,580,484    
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     13,867,001         -                  -                  
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ -                     13,219,384         -                  -                  
ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย 11 130,503,892       -                     130,503,892    -                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,676,084,864    6,590,663,501    1,959,497,524 1,825,044,059 

ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้
   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 217,836,997       72,595,791         -                  -                  
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 3,409,881,942    4,456,473,318    2,540,707,332 2,568,615,546 
ตน้ทนุทางการเงิน 4.2, 23 970,526,311       911,768,869       340,841,686    321,391,732    
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 2,439,355,631    3,544,704,449    2,199,865,646 2,247,223,814 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 187,837,750       119,411,606       12,458,498      50,072,144      
ก ำไรส ำหรับปี 2,251,517,881    3,425,292,843    2,187,407,148 2,197,151,670 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 4.1 1,474,969,518    1,495,877,402    1,553,042,920 1,673,022,476 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 3,387,509,619    2,896,952,073    -                  -                  
รายไดจ้ากการให้บริการ 4.1 223,635,901       124,213,883       16,229,491      20,256,922      
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 1,888,968,782    2,022,418,375    62,230,516      -                  
รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทนุ 7 970,089,249       913,476,986       -                  -                  
รายไดส่้วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า 1,372,988,568    1,196,404,375    -                  -                  
รายไดเ้งินปันผล 4.1, 10, 11 -                     -                     2,667,588,121 2,577,185,095 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 99,712,931         -                     30,028,544      18,821,658      
ดอกเบ้ียรับ 4.1 11,027,694         10,854,877         52,838,334      29,124,441      
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 377,396,683       -                     102,702,664    74,308,660      
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                     259,273,007       -                  -                  
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                     1,977,595,728    -                  -                  
รายไดอ่ื้น 4.1 61,830,864         77,474,322         15,544,266      940,353           
รวมรำยได้ 9,868,129,809    10,974,541,028  4,500,204,856 4,393,659,605 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 4.2, 9 1,174,979,863    1,110,665,621    1,361,733,961 1,369,403,789 
ตน้ทนุขายไฟฟ้า 4.2 1,895,975,490    1,738,354,708    -                  -                  
ตน้ทนุการให้บริการ 59,990,549         52,881,296         3,379,765        2,561,419        
ตน้ทนุในการก่อสร้าง 4.2 1,571,729,057    1,814,550,944    39,302,264      -                  
ตน้ทนุขายทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าเงินทนุ 7 870,825,265       891,847,931       -                  -                  
คา่ใชจ่้ายในการขาย 61,773,369         58,491,311         25,815,845      29,498,367      
คา่ใชจ่้ายในการบริหารและอ่ืนๆ 4.2 910,307,379       896,785,305       398,761,797    423,580,484    
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     13,867,001         -                  -                  
ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ -                     13,219,384         -                  -                  
ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย 11 130,503,892       -                     130,503,892    -                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,676,084,864    6,590,663,501    1,959,497,524 1,825,044,059 

ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้
   ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 10 217,836,997       72,595,791         -                  -                  
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 3,409,881,942    4,456,473,318    2,540,707,332 2,568,615,546 
ตน้ทนุทางการเงิน 4.2, 23 970,526,311       911,768,869       340,841,686    321,391,732    
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 2,439,355,631    3,544,704,449    2,199,865,646 2,247,223,814 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 187,837,750       119,411,606       12,458,498      50,072,144      
ก ำไรส ำหรับปี 2,251,517,881    3,425,292,843    2,187,407,148 2,197,151,670 

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 2,439,355,631    3,544,704,449    2,199,865,646 2,247,223,814 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 187,837,750       119,411,606       12,458,498      50,072,144      
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งบกำาไรขาดูทุนเบ็ดูเสร็จ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้
   ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 258,656,434       200,099,685       -                 -                 
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน -                   (291,769)            -                 -                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั  24 -                     22,658               -                  -                  
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 258,656,434       199,830,574       -                  -                  

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้
   ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
   ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 16 (13,893,041)       -                     (7,997,395)       -                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหม่
   ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 24 2,778,608          -                     1,599,479        -                  
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
   ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (11,114,433)       -                     (6,397,916)       -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 247,542,001       199,830,574       (6,397,916)       -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,499,059,882    3,625,123,417    2,181,009,232 2,197,151,670 

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,229,270,274    3,412,336,597    2,187,407,148 2,197,151,670 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 22,247,607         12,956,246         -                  -                  
ก ำไรส ำหรับปี 2,251,517,881    3,425,292,843    2,187,407,148 2,197,151,670 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,476,812,275    3,612,167,171    2,181,009,232 2,197,151,670 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 22,247,607         12,956,246         -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,499,059,882    3,625,123,417    2,181,009,232 2,197,151,670 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 25 0.25                   0.39                   0.25                 0.25                 

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 247,542,001       199,830,574       (6,397,916)       -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,499,059,882    3,625,123,417    2,181,009,232 2,197,151,670 

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,229,270,274    3,412,336,597    2,187,407,148 2,197,151,670 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 22,247,607         12,956,246         -                  -                  
ก ำไรส ำหรับปี 2,251,517,881    3,425,292,843    2,187,407,148 2,197,151,670 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,476,812,275    3,612,167,171    2,181,009,232 2,197,151,670 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 22,247,607         12,956,246         -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,499,059,882    3,625,123,417    2,181,009,232 2,197,151,670 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 25 0.25                   0.39                   0.25                 0.25                 

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หมายเหติุประกัอบังบักัารเงินเป็นสว่นหน่�งของงบักัารเงินนี�

งบแสดูงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลก าไร (ขาดทุน)
ผลต่างของ จากเงินลงทุนใน

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทุนจาก ของอตัรา ตราสารหน้ีท่ี
การรวม การเปล่ียนแปลง แลกเปล่ียน ก าหนดใหว้ดัมูลคา่ รวมองค์ ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนความ ทุนส ารอง ส ารอง จากการ ดว้ยมูลคา่ยติุธรรม ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ หุ้นทุน มูลคา่ การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม หุ้นทุน ยงัไม่ได้ แปลงคา่ ผา่นก าไรขาดทุน ของส่วนของ ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือคืน หุ้นสามญั เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร งบการเงิน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 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  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                   -                 -                  -                 -                  -                -                -                    -                   -                   -                  -                    (5,218,784)      (5,218,784)         
    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                   -                 -                  -                 -                  -                -                (1,194,551,305)  -                   -                   -                  (1,194,551,305)  -                 (1,194,551,305)   
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                 -                  -                 -                  -                -                (1,194,551,305)  -                   -                   -                  (1,194,551,305)  (5,218,784)      (1,199,770,089)   

    การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย
    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
       โดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลง -                   -                 -                  -                 (205,957,015)  -                -                -                    -                   -                   -                  (205,957,015)     (574,042,985)  (780,000,000)      
    การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการซ้ือธุรกิจ -                   -                 -                  -                 -                  -                -                -                    -                   -                   -                  -                    1,004,075       1,004,075           
    บริษทัยอ่ยเพ่ิมหุ้นสามญั -                   -                 -                  -                 -                  -                -                -                    -                   -                   -                  -                    70,065,000     70,065,000         
    รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   -                 -                  -                 (205,957,015)  -                -                -                    -                   -                   -                  (205,957,015)     (502,973,910)  (708,930,925)      -                  
รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของ
   ที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                 -                  -                 (205,957,015)  -                -                (1,194,551,305)  -                   -                   -                  (1,400,508,320)  (508,192,694)  (1,908,701,014)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก าไร -                   -                 -                  -                 -                  -                -                3,412,336,597   -                   -                   -                  3,412,336,597   12,956,246     3,425,292,843    
     ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                   -                 -                  -                 -                  -                -                -                    200,099,685    (269,111)          199,830,574   199,830,574      -                 199,830,574       
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                 -                  -                 -                  -                -                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 วนัที่ 31 ธันวำคม 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  

ก าไรสะสม

(บาท)

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
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บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

งบแสดูงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนต่างจาก ส่วนขาดทนุจาก ผลต่างของอตัรา
การรวม การเปล่ียนแปลง แลกเปล่ียน ส่วนของ

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนเกินทนุ ธุรกิจภายใต้ สดัส่วนความ ทนุส ารอง ส ารอง จากการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ หุน้ทนุ มูลค่า หุน้ทนุ การควบคุม เป็นเจา้ของ ตาม หุน้ทนุ ยงัไม่ได้ แปลงค่า ผูถื้อหุน้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซ้ือคืน หุน้สามญั ซ้ือคืน เดียวกนั ในบริษทัยอ่ย กฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร งบการเงิน บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 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)      12,349,842,871 125,470,235   12,475,313,106  

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้น
       และการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
    การขายหุน้ทนุซ้ือคืน 19 -                    304,674,256   -                      121,791,814   -                  -                  -                (304,674,256)  304,674,256      -                      426,466,070      -                  426,466,070       
    บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผล -                    -                  -                      -                  -                  -                  -                -                  -                     -                      -                     (4,039,852)      (4,039,852)          
    บริษทัยอ่ยเพ่ิมหุน้สามญั -                    -                  -                      -                  -                  -                  -                -                  -                     -                      -                     17,935,100     17,935,100         
    เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                    -                  -                      -                  -                  -                  -                -                  (2,131,512,283)  -                      (2,131,512,283)  -                  (2,131,512,283)   
    รวมเงนิทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้น
       และกำรจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    304,674,256   -                      121,791,814   -                  -                  -                (304,674,256)  (1,826,838,027)  -                      (1,705,046,213)  13,895,248     (1,691,150,965)   

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของ
   ที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    304,674,256   -                      121,791,814   -                  -                  -                (304,674,256)  (1,826,838,027)  -                      (1,705,046,213)  13,895,248     (1,691,150,965)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก าไร -                    -                  -                      -                  -                  -                  -                -                  2,229,270,274   -                      2,229,270,274   22,247,607     2,251,517,881    
     ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                  -                      -                  -                  -                  -                -                  (11,114,433)       258,656,434        247,542,001      -                  247,542,001       
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                  -                      -                  -                  -                  -                -                  2,218,155,841   258,656,434        2,476,812,275   22,247,607     2,499,059,882    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 2,220,632,743  -                  5,179,473,454    121,791,814   (467,953,968)  (205,957,015)  222,559,000  -                  6,172,752,229   (121,689,324)      13,121,608,933 161,613,090   13,283,222,023  

บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม

(บาท)

ก าไรสะสม
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บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

งบแสดูงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นทุนซ้ือคืน หุ้นสามญั ตามกฎหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 2,220,632,743  (304,674,256)  5,179,473,454  222,559,000   304,674,256     1,699,879,185   9,322,544,382        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                    -                  -                    -                 -                   (1,194,551,305)  (1,194,551,305)       
   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                  -                    -                 -                   (1,194,551,305)  (1,194,551,305)       

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                  -                    -                 -                   (1,194,551,305)  (1,194,551,305)       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก าไร -                    -                  -                    -                 -                   2,197,151,670   2,197,151,670        
     ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                  -                    -                 -                   -                     -                          
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                  -                    -                 -                   2,197,151,670   2,197,151,670        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,220,632,743  (304,674,256)  5,179,473,454  222,559,000   304,674,256     2,702,479,550   10,325,144,747      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(บาท)
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บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

งบแสดูงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุน ทุนส ารอง ส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้ทุนซ้ือคืน หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน ตามกฎหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 2,220,632,743   (304,674,256)  5,179,473,454  -                  222,559,000    304,674,256   2,702,479,550    10,325,144,747  

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
    เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น
       และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การขายหุน้ทุนซ้ือคืน 19 -                    304,674,256   -                   121,791,814   -                   (304,674,256)  304,674,256       426,466,070       
    เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                    -                  -                   -                  -                   -                  (2,131,512,283)  (2,131,512,283)   
    รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจำกผู้ถือหุ้น
       และการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    304,674,256   -                   121,791,814   -                   (304,674,256)  (1,826,838,027)  (1,705,046,213)   

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    304,674,256   -                   121,791,814   -                   (304,674,256)  (1,826,838,027)  (1,705,046,213)   

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก าไร -                    -                  -                   -                  -                   -                  2,187,407,148    2,187,407,148    
     ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                    -                  -                   -                  -                   -                  (6,397,916)         (6,397,916)          
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                  -                   -                  -                   -                  2,181,009,232    2,181,009,232    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 2,220,632,743   -                  5,179,473,454  121,791,814   222,559,000    -                  3,056,650,755    10,801,107,766  

บริษทั กนักลุเอน็จเินยีร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ก าไรสะสม

(บาท)
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บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย
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งบกระแสเงินสดู
งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 2,251,517,881       3,425,292,843       2,187,407,148       2,197,151,670       
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 187,837,750          119,411,606          12,458,498            50,072,144            
ตน้ทนุทางการเงิน 970,526,311          911,768,869          340,841,686          321,391,732          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,541,984,302       1,353,456,948       30,841,553            14,863,386            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,260,381            10,772,722            1,910,410              6,400,674              
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,891,608)            39,846,270            (10,848,979)          29,068,581            
(ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (377,396,683)        13,219,384            (102,702,664)        (74,308,660)          
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (217,836,997)        (72,595,791)          -                        -                        
เงินปันผลรับ -                        -                        (2,667,588,121)     (2,577,185,095)     
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ (5,597,502)            5,890,475              (5,597,502)            5,570,988              
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        13,512,943            -                        
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 225,490                 13,477,851            -                        4,998,462              
ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,872,810              1,587,372              3,085,139              873,794                 
ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (888,007)               (513,391)               (486,858)               (98,473)                 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 144,678                 188,298                 -                        -                        
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                        (259,273,007)        -                        -                        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        (1,977,595,728)     -                        -                        
ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย 130,503,892          -                        130,503,892          -                        
ดอกเบ้ียรับ (11,027,694)          (10,854,877)          (52,838,334)          (29,124,441)          

4,484,235,004       3,574,079,844       (119,501,189)        (50,325,238)          
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (300,140,637)        810,934,192          -                        200,103,712          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,374,641,989       (1,206,422,843)     783,426,570          (591,632,671)        
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทนุ 41,774,526            53,849,262            -                        -                        
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 128,795,905          (600,101,336)        -                        -                        
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 275,533,808          (165,331,707)        (5,130,574)            2,570,255              
สินคา้คงเหลือ (171,729,106)        1,893,548              26,589,167            (1,270,176)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 107,089,847          (130,204,646)        67,852,181            (62,559,878)          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,640,452)          (14,349,411)          776,009                 132,622                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,578,581            (4,830,540)            33,000,000            -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (820,184,216)        (1,628,468,385)     (132,822,244)        147,971,477          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,953,584              (2,647,085)            (27,105,878)          14,672,238            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (811,253)               (34,646,551)          (3,974,257)            (2,801,043)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 74,726,739            8,012,228              (6,457,563)            3,983,453              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,540,798)            (1,225,737)            (3,315,920)            (1,002,270)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,090,489              28,861,999            562,240                 (627,177)               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 5,189,374,010       689,402,832          613,898,542          (340,784,696)        
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (180,328,634)        (77,931,180)          5,438,821              (9,532,177)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 5,009,045,376       611,471,652          619,337,363          (350,316,873)        

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 2,251,517,881       3,425,292,843       2,187,407,148       2,197,151,670       
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 187,837,750          119,411,606          12,458,498            50,072,144            
ตน้ทนุทางการเงิน 970,526,311          911,768,869          340,841,686          321,391,732          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,541,984,302       1,353,456,948       30,841,553            14,863,386            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,260,381            10,772,722            1,910,410              6,400,674              
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,891,608)            39,846,270            (10,848,979)          29,068,581            
(ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (377,396,683)        13,219,384            (102,702,664)        (74,308,660)          
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (217,836,997)        (72,595,791)          -                        -                        
เงินปันผลรับ -                        -                        (2,667,588,121)     (2,577,185,095)     
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ (5,597,502)            5,890,475              (5,597,502)            5,570,988              
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        13,512,943            -                        
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 225,490                 13,477,851            -                        4,998,462              
ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,872,810              1,587,372              3,085,139              873,794                 
ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (888,007)               (513,391)               (486,858)               (98,473)                 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 144,678                 188,298                 -                        -                        
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                        (259,273,007)        -                        -                        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        (1,977,595,728)     -                        -                        
ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย 130,503,892          -                        130,503,892          -                        
ดอกเบ้ียรับ (11,027,694)          (10,854,877)          (52,838,334)          (29,124,441)          

4,484,235,004       3,574,079,844       (119,501,189)        (50,325,238)          
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (300,140,637)        810,934,192          -                        200,103,712          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,374,641,989       (1,206,422,843)     783,426,570          (591,632,671)        
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทนุ 41,774,526            53,849,262            -                        -                        
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 128,795,905          (600,101,336)        -                        -                        
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 275,533,808          (165,331,707)        (5,130,574)            2,570,255              
สินคา้คงเหลือ (171,729,106)        1,893,548              26,589,167            (1,270,176)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 107,089,847          (130,204,646)        67,852,181            (62,559,878)          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,640,452)          (14,349,411)          776,009                 132,622                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,578,581            (4,830,540)            33,000,000            -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (820,184,216)        (1,628,468,385)     (132,822,244)        147,971,477          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,953,584              (2,647,085)            (27,105,878)          14,672,238            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (811,253)               (34,646,551)          (3,974,257)            (2,801,043)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 74,726,739            8,012,228              (6,457,563)            3,983,453              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,540,798)            (1,225,737)            (3,315,920)            (1,002,270)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,090,489              28,861,999            562,240                 (627,177)               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 5,189,374,010       689,402,832          613,898,542          (340,784,696)        
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (180,328,634)        (77,931,180)          5,438,821              (9,532,177)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 5,009,045,376       611,471,652          619,337,363          (350,316,873)        

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
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ตน้ทนุทางการเงิน 970,526,311          911,768,869          340,841,686          321,391,732          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,541,984,302       1,353,456,948       30,841,553            14,863,386            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,260,381            10,772,722            1,910,410              6,400,674              
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,891,608)            39,846,270            (10,848,979)          29,068,581            
(ก าไร) ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ (377,396,683)        13,219,384            (102,702,664)        (74,308,660)          
ส่วนแบง่ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (217,836,997)        (72,595,791)          -                        -                        
เงินปันผลรับ -                        -                        (2,667,588,121)     (2,577,185,095)     
(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ (5,597,502)            5,890,475              (5,597,502)            5,570,988              
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        13,512,943            -                        
ขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ 225,490                 13,477,851            -                        4,998,462              
ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 5,872,810              1,587,372              3,085,139              873,794                 
ก าไรจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (888,007)               (513,391)               (486,858)               (98,473)                 
ขาดทนุจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 144,678                 188,298                 -                        -                        
ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ -                        (259,273,007)        -                        -                        
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        (1,977,595,728)     -                        -                        
ขาดทนุจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย 130,503,892          -                        130,503,892          -                        
ดอกเบ้ียรับ (11,027,694)          (10,854,877)          (52,838,334)          (29,124,441)          

4,484,235,004       3,574,079,844       (119,501,189)        (50,325,238)          
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (300,140,637)        810,934,192          -                        200,103,712          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,374,641,989       (1,206,422,843)     783,426,570          (591,632,671)        
ลูกหน้ีสญัญาเช่าเงินทนุ 41,774,526            53,849,262            -                        -                        
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 128,795,905          (600,101,336)        -                        -                        
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 275,533,808          (165,331,707)        (5,130,574)            2,570,255              
สินคา้คงเหลือ (171,729,106)        1,893,548              26,589,167            (1,270,176)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 107,089,847          (130,204,646)        67,852,181            (62,559,878)          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (22,640,452)          (14,349,411)          776,009                 132,622                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,578,581            (4,830,540)            33,000,000            -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (820,184,216)        (1,628,468,385)     (132,822,244)        147,971,477          
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,953,584              (2,647,085)            (27,105,878)          14,672,238            
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (811,253)               (34,646,551)          (3,974,257)            (2,801,043)            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 74,726,739            8,012,228              (6,457,563)            3,983,453              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (3,540,798)            (1,225,737)            (3,315,920)            (1,002,270)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,090,489              28,861,999            562,240                 (627,177)               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 5,189,374,010       689,402,832          613,898,542          (340,784,696)        
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (180,328,634)        (77,931,180)          5,438,821              (9,532,177)            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 5,009,045,376       611,471,652          619,337,363          (350,316,873)        

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน) และบริิษััทย่อ็ย

หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี� หม�ยเหตุุปริะกัอ็บงบกั�ริเงินเป็นส่ว่นหน่�งขอ็งงบกั�ริเงินนี�

งบกระแสเงินสดู
งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (765,789,287)        (1,411,729,365)     
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        766,284,172          -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                        (440,642,857)        -                        (311,576,740)        
เงินสดรับจากการจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        4,597,985,471       -                        -                        
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย 17,935,100            70,065,000            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        (2,535,975)            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (107,976,499)        -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในการร่วมคา้ (499,990)               -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ (35,906,694)          -                        (22,584,337)          -                        
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 2,578,360,331       326,272,590          2,341,987,158       160,098,472          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (2,434,500,300)     (465,001,000)        (2,259,500,300)     (242,000,000)        
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ (60,000,000)          -                        (60,000,000)          -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (55,788,305)          -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,952,402,101)     (3,496,709,518)     (3,425,779)            (7,643,276)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,422,244)            (8,720,885)            (6,192,600)            (2,846,680)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,165,707              5,561,559              30,675                   995,592                 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        169,928,657          2,610,237,372       2,396,986,952       
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (366,600,000)        (4,329,537,498)     
เงินปันผลรับ 216,773,649          197,985,034          2,667,588,121       2,586,224,693       
ดอกเบ้ียรับ 11,770,309            11,922,568            56,595,404            29,189,095            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,825,491,037)     966,110,644          4,958,630,599       (1,131,838,755)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย
   ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -                        (780,000,000)        -                        (780,000,000)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                        3,620,874,153       -                        3,617,171,295       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (3,018,647,324)     -                        (3,372,379,456)     -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        21,000,000            1,371,000,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (108,000,000)        (1,489,537,147)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,433,105,808       1,743,669,366       -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาว (1,612,982,675)     (1,391,695,929)     (28,800,000)          (28,800,000)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,791,900,000       1,343,837,657       1,791,900,000       1,343,837,657       
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู้ (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (74,739,303)          (247,016,227)        (17,214,350)          (7,903,215)            
เงินสดรับจากการขายหุน้ทนุซ้ือคืน 426,466,070          -                        426,466,070          -                        
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,039,852)            (5,218,784)            -                        -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (887,131,249)        (905,271,702)        (326,491,867)        (304,724,370)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (4,896,175,309)     1,184,688,551       (5,563,626,387)     1,526,554,237       

(บาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (765,789,287)        (1,411,729,365)     
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        766,284,172          -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                        (440,642,857)        -                        (311,576,740)        
เงินสดรับจากการจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        4,597,985,471       -                        -                        
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย 17,935,100            70,065,000            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        (2,535,975)            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (107,976,499)        -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในการร่วมคา้ (499,990)               -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ (35,906,694)          -                        (22,584,337)          -                        
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 2,578,360,331       326,272,590          2,341,987,158       160,098,472          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (2,434,500,300)     (465,001,000)        (2,259,500,300)     (242,000,000)        
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ (60,000,000)          -                        (60,000,000)          -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (55,788,305)          -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,952,402,101)     (3,496,709,518)     (3,425,779)            (7,643,276)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,422,244)            (8,720,885)            (6,192,600)            (2,846,680)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,165,707              5,561,559              30,675                   995,592                 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        169,928,657          2,610,237,372       2,396,986,952       
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (366,600,000)        (4,329,537,498)     
เงินปันผลรับ 216,773,649          197,985,034          2,667,588,121       2,586,224,693       
ดอกเบ้ียรับ 11,770,309            11,922,568            56,595,404            29,189,095            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,825,491,037)     966,110,644          4,958,630,599       (1,131,838,755)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย
   ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -                        (780,000,000)        -                        (780,000,000)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                        3,620,874,153       -                        3,617,171,295       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (3,018,647,324)     -                        (3,372,379,456)     -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        21,000,000            1,371,000,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (108,000,000)        (1,489,537,147)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,433,105,808       1,743,669,366       -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาว (1,612,982,675)     (1,391,695,929)     (28,800,000)          (28,800,000)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,791,900,000       1,343,837,657       1,791,900,000       1,343,837,657       
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู้ (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (74,739,303)          (247,016,227)        (17,214,350)          (7,903,215)            
เงินสดรับจากการขายหุน้ทนุซ้ือคืน 426,466,070          -                        426,466,070          -                        
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,039,852)            (5,218,784)            -                        -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (887,131,249)        (905,271,702)        (326,491,867)        (304,724,370)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (4,896,175,309)     1,184,688,551       (5,563,626,387)     1,526,554,237       

(บาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
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งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (765,789,287)        (1,411,729,365)     
เงินสดรับจากการลดทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        766,284,172          -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า -                        (440,642,857)        -                        (311,576,740)        
เงินสดรับจากการจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        4,597,985,471       -                        -                        
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย 17,935,100            70,065,000            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                        (2,535,975)            -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ (107,976,499)        -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ิมทนุในการร่วมคา้ (499,990)               -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีค่าหุน้ (35,906,694)          -                        (22,584,337)          -                        
เงินสดรับจากการขายตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน 2,578,360,331       326,272,590          2,341,987,158       160,098,472          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน (2,434,500,300)     (465,001,000)        (2,259,500,300)     (242,000,000)        
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ (60,000,000)          -                        (60,000,000)          -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (55,788,305)          -                        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,952,402,101)     (3,496,709,518)     (3,425,779)            (7,643,276)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,422,244)            (8,720,885)            (6,192,600)            (2,846,680)            
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,165,707              5,561,559              30,675                   995,592                 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        169,928,657          2,610,237,372       2,396,986,952       
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (366,600,000)        (4,329,537,498)     
เงินปันผลรับ 216,773,649          197,985,034          2,667,588,121       2,586,224,693       
ดอกเบ้ียรับ 11,770,309            11,922,568            56,595,404            29,189,095            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (2,825,491,037)     966,110,644          4,958,630,599       (1,131,838,755)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ย
   ท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -                        (780,000,000)        -                        (780,000,000)        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น -                        3,620,874,153       -                        3,617,171,295       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้น (3,018,647,324)     -                        (3,372,379,456)     -                        
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        21,000,000            1,371,000,000       
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        (108,000,000)        (1,489,537,147)     
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,433,105,808       1,743,669,366       -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาว (1,612,982,675)     (1,391,695,929)     (28,800,000)          (28,800,000)          
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 1,791,900,000       1,343,837,657       1,791,900,000       1,343,837,657       
เงินสดจ่ายช าระคืนหุน้กู้ (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     (1,819,000,000)     (1,000,000,000)     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (74,739,303)          (247,016,227)        (17,214,350)          (7,903,215)            
เงินสดรับจากการขายหุน้ทนุซ้ือคืน 426,466,070          -                        426,466,070          -                        
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     (2,131,106,784)     (1,194,489,983)     
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (4,039,852)            (5,218,784)            -                        -                        
ดอกเบ้ียจ่าย (887,131,249)        (905,271,702)        (326,491,867)        (304,724,370)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (4,896,175,309)     1,184,688,551       (5,563,626,387)     1,526,554,237       

(บาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริิษััท กัันกั้ลเอ็นจิิเนียริิ่ง จิำ�กััด (มหุ้�ชน) และบริิษััทย่อย

งบกระแสเงินสดู
งบกระแสเงนิสด

2564 2563 2564 2563

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (2,712,620,970)     2,762,270,847       14,341,575            44,398,609            
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสด
   และรายการเทียบเทา่เงินสด 49,622,520            29,434,199            5,990,477              (8,479,681)            
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,391,924,583       1,600,219,537       339,673,750          303,754,822          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,728,926,133       4,391,924,583       360,005,802          339,673,750          

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 50,920,441            1,532,604,348       -                        -                        
ซ้ือสินทรัพยต์ามสญัญาเช่าการเงิน 20,216,823            10,038,242            8,982,491              42,054,486            
ตน้ทนุทางการเงินและค่าธรรมเนียมท่ีบนัทึกเป็นตน้ทนุสินทรัพย์ 249,338                 1,290,836              -                        -                        
เงินปันผลคา้งจ่าย 405,500                 61,322                   405,500                 61,322                   
เจา้หน้ีค่าหุน้ 142,023,500 59,083,480            -                        20,726,403            

(บาท)

บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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หมำยเหต ุ สำรบัญ  
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
7 ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน 
8 รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
13 สัญญาเช่า 
14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17 ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 หุ้นทนุซ้ือคืน 
20 ส่วนเกินทนุและส ารอง 
21 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
22 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 
23 ตน้ทุนทางการเงิน 
24 ภาษีเงินได ้
25 ก าไรต่อหุ้น 
26 เงินปันผล 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
28 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
30 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 
31 การจดัประเภทรายการใหม ่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ                      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล 
แบงกค์อ็ก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั กนักุล กรุ๊พ จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 49.90) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศ
ไทย ผูถื้อหุ้นหลกัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัคือ ตระกูลด ารงปิยวุฒ์ิ 
 
บริษทัและบริษทัย่อย “กลุ่มบริษทั” ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า การรับเหมา
ก่อสร้าง และลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 11 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

(ข) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
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(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ               
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง 
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมาย
เหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

ขอ้ 3(ฐ) และ 7 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ การพิจารณาการใช้สิทธิต่ออายุหรือ
ยกเลิกสัญญาเช่า และการเช่าช่วง  

ขอ้ 3(ถ) และ 8 การก าหนดขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
ขอ้ 14 การใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยม 
ขอ้ 16 ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ขอ้ 17 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 

 
3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนได้เสียของ            
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุม ผลต่างระหว่าง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายหรือรับจากการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมโดยอ านาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่าทุนอื่น
ในส่วนของเจา้ของ 
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เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตัดรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว การร่วมคา้เป็นการร่วมการ
งานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิใน
สินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
ราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีความ
มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัหรือการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
กบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น  
 
การรวมธุรกิจ 

 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือกลุ่มบริษทัประเมินว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ซ้ือมา
นั้นประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้และกระบวนการท่ีส าคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงสามารถท าให้เกิดผลผลิตได ้โดยวนัท่ีซ้ือกิจการคือ
วนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมาให้กลุ่มบริษทั ยกเวน้กรณีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ทั้งน้ี 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน        
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดขึ้น และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั  
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ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ ทุก
วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงินรวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ี
เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามารวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกิน
หรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกันในส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกตดั
จ าหน่ายเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือดงักล่าวไป ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยูใ่นงบการเงินรวม
ของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีตน้งวดของงบการเงินเปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่
ระยะเวลาใดจะส้ันกว่า จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุด 
 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กรณีท่ีบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ตน้ทุนเงินลงทุนค านวณโดยวิธีวเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รายงาน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม  
 
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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หน่วยงานในต่างประเทศ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
การซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่า 
งบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
เม่ือหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยา่ง
มีสาระส าคญัหรือการควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ตอ้งถูกจดัประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย  
 
รายการที่เป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว่้าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อื่น และแสดงเป็นส ารองการแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ง.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า 
 

ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตราสารหน้ี สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินอื่น ๆ (นอกเหนือจากลูกหน้ีการค้า (ดูหมายเหตุขอ้ 3(ฉ)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัเป็น
คู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมโดยรวมตน้ทุนการท ารายการท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมและตน้ทุนการท า
รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารนั้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมีการ
เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบ
ทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือ
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ดอกเบ้ียจ่าย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิด
จากการ ตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ง.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 
กลุม่บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง
การเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้ง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่ม
บริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีสะท้อน
เง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 

 
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็
ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ย
จ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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(ง.3) อนุพนัธ์  
 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ       
วดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 
(ง.4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้า 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนักโดย
พิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัที่เขา้ใจในระดบัสากล กลุ่มบริษทัจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงานท่ีถดถอย
อยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่ายช าระภาระผกูพนั
ให้กบักลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ตม็จ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิในการ

ไล่เบ้ีย เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั 
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(ง.5) การตัดจ าหน่าย  
 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

 
(ง.6) ดอกเบีย้  
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย
จ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใช้กบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการด้อยค่าดา้น
เครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน 

 
(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง
ซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

(ฉ) ลูกหนี้การค้าและลกูหนีอ้ื่น 
 
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าด้วยราคาของ
รายการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น   
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้ตารางการตั้ง
ส ารองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุม่ลูกหน้ีตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมี
ลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชวิ้ธี
เขา้ก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้ส าเร็จรูปและ
สินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการ
ผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
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(ซ) รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ 
 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระแสดงถึงมูลค่างานท่ียงัไม่เรียกเก็บซ่ึงคาดว่าจะเก็บไดจ้ากลูกคา้ส าหรับสัญญางานก่อสร้างท่ีมีอยู ่ณ 
วนันั้น ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นบวกก าไรท่ีรับรู้ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) หักดว้ยจ านวนท่ีไดเ้รียกเก็บจาก
ลูกคา้และขาดทุนท่ีรับรู้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
  

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่าย
ทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

(ญ) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุม
โดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง  
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือ 
กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย ์
และรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง  
 
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
อาคาร ส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภค 25-30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5-25 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3-5 ปี 
ยานพาหนะ 8-10 ปี 
 

(ฎ) ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธี     
ส่วนไดเ้สียรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน  
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชง้านไม่จ ากดัวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นๆ
วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็น
สินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 
 
คา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3-5 ปี 
สิทธิในการเช่ือมโยงระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 20 และ 25 ปี 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/ประกอบกิจการไฟฟ้า 20 และ 25 ปี 
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(ฐ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้นให้สิทธิ
ในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญา
ให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดั
มูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
ส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่ม
บริษทัจะใช้สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึง
ก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัใช้
อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วน
เพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะทอ้นระยะเวลา
ของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า
ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใชสิ้ทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดั
มูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หาก
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
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ในฐานะผู้ให้เช่า  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์้างอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เข้าเง่ือนไข
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงานโดย
อา้งอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากสัญญาเช่าหลกั เวน้แต่สัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่าระยะส้ัน สัญญาให้เช่าช่วงจะ
ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้งักล่าวจะแสดงเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
 
กลุ่มบริษทับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่า
และมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่าเงินทุนจะ
ถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทัท่ีไดจ้ากเงินลงทุน
สุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของรายไดอ้ื่น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จา่ยตลอดอายสัุญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า ค่าเช่า
ท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดอ้ื่นในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 
 
กลุ่มบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง
เพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีสัญญาเช่าตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ี
มีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินก าหนดช าระ โดยน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้นๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัตดัรายการลูกหน้ีสัญญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3(ง)  
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(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้
บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย
แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ื่น 
จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ใน
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ยกเวน้ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่า
เส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานใน
ก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานให้กบักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต
ท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้
เป็นมูลค่าปัจจุบันซ่ึงจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ 
ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้
ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างาน
ของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ดิลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่า
ใหมจ่ะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอ
การให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่าย
ผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นคา่ใชจ้่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หาก
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างาน
ให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้เพื่อให้
สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน   
ส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
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ประมาณการหนีสิ้นค่าร้ือถอนอาคารและโรงไฟฟ้า 
 
กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหน้ีสินค่าร้ือถอนอาคารและส่ิงปลูกสร้างด้วยมูลค่าปัจจุบันของประมาณการของต้นทุน            
ค่าร้ือถอนท่ีจะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินสุดสัญญาเช่า หน้ีสินค่าร้ือถอนท่ีรับรู้คิดมาจากประมาณการตน้ทุนค่าร้ือถอนในอนาคต   
โดยมีสมมติฐานต่างๆ เช่น ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน ระยะเวลาร้ือถอน อตัราคิดลด และอตัราเงินเฟ้อในอนาคต ประมาณ
การหน้ีสินจากการร้ือถอนและการบูรณะดงักล่าว ไดมี้การคิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจบุนั และแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนสินทรัพย ์
 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทั
สามารถเข้าถึงได้ในวนัดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 
หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
สถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ 
วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการ ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการและรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายติุธรรมท่ีไดม้าถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะ
รับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินหรือ
จนกว่ามูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนล าดบัชั้นหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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(ต) หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและ
แสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนภายใต้
ส่วนของผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมขึ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น โดยหัก
บญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนตน้ทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั และโอนจ านวน
เดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือ
คืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซ้ือคืนน าไปหัก
จากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

(ถ) รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า 
 
(1) การรับรู้รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่า
จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอื่นๆและ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและบริการ 

 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 
กลุ่มบริษทัท าการประมาณการรับคืนสินคา้จากข้อมูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับ รู้รายไดจ้ากการขาย
สินคา้ส าหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรับรู้สินคา้ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ รายไดจ้ากการให้บริการ
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือไดใ้ห้บริการ 
 
ส าหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการแยกจากกนั หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกนัไดแ้ละลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้
หรือบริการนั้น หรือมีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะถูก     
ปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ 

 
รายได้จากการขายไฟฟ้า 
 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามจ านวนหน่วยวดัท่ีส่งดว้ยอตัราท่ีก าหนดไว ้
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รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
 
รายไดค้่าก่อสร้างประกอบดว้ยจ านวนเม่ือเร่ิมแรกตามท่ีตกลงไวใ้นสัญญาบวกจ านวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
สัญญาอนัเกิดจากการดดัแปลงงาน การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการจ่ายเงินเพือ่จูงใจหากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ี
จะก่อให้เกิดรายไดแ้ละสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ เม่ือสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ รายไดแ้ละตน้ทุนค่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ก าไรหรือขาดทุนตามสัดส่วนของขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้าง 
 
ขั้นความส าเร็จของงานก่อสร้างประมาณโดยอ้างอิงกับการส ารวจงานท่ีท า เม่ือไม่สามารถประมาณผลของงาน
ก่อสร้างไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายไดค้่าก่อสร้างจะถูกรับรู้ไดไ้ม่เกินกว่าตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนนั้นคืน ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

(2) ยอดคงเหลือของสัญญา  
 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน 
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาจะถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจาก
เง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน 
 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินเงินคืนเป็นภาระผูกพนัในการคืนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากลูกคา้ทั้งหมดหรือบางส่วนและวดัมูลค่าดว้ยจ านวน
เงินท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะตอ้งคืนให้กบัลูกคา้ หน้ีสินเงินคืนไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและปรับปรุงกบั
จ านวนท่ีรับรู้รายได ้

 
(ท) ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีซ่ึงรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  
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ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนับนัทึกโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้
หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 
ส าหรับการรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและ
การร่วมคา้หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหกักลบกบั
หน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี
รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ี
ออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน  
 

4 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร
ต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมี
รายการระหว่างกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั กนักุล กรุ๊พ จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุ้นใหญ ่
บริษทั รางเงิน โซลูชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอาทโ์กรว ์ดี จ ากดั (3) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีพีดี แอนด ์ทีอีอีซีแอล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กิจการร่วมคา้ เอฟอีซี แอนด ์พีพีบี จ ากดั (2) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟิวเจอร์ เอน็เนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักุล บีทูบี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Gunkul International Investment  
   (Singapore) Pte. Ltd. 

สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 

Gunkul Myanmar Central Power 1 Company Limited เมียนมาร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Singapore An Yang Pte. Ltd.  สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Singapore Yun Yang Pte. Ltd.  สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มม่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เค.ไบโอ เอก็ซ์แทรคชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟิวเจอร์ พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั 
Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Future Asset Management Kabushiki Kaisha ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
GD Solar Utsunomiya Godo Kaisha (1) ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
East Japan Solar 13 Godo Kaisha(1) ญ่ีปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 

 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ช่ือกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

Tan Chau Energy Joint Stock Company เวียดนาม เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
INT Energy Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้ม 
บริษทั กนักุล เทรดดิง้ แอนด ์เอเยนซ่ี จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั จี.เอม็.ซพัพลาย แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั กนักุลเอน็จิเนียร่ิง (2000) จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคลิ แอสเซท จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคลิ แอสเซท 2 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 3 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคลิ แอสเซท 4 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 5 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 7 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 8 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคลิ แอสเซท 9 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 10 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 11 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 13 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เกรท มิราเคิล แอสเซท 14 จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ปราณบุรี บเูลอการ์ด จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั นพกุล จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กนักุลมารีนไลน์ จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กรีน ฟิลด ์เอน็เนอร์จี จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษทั 
บริษทั กุลนที จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั พ.ีเอม็.บิลดิ้ง กรุ๊ป จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยญาติสนิทกรรมการ 
บริษทั ทองหล่อ 9 จ ากดั (1) ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 
บริษทั เทค-กรีน จ ากดั (2) ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 
บริษทั สยามฟิวเจอร์ จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 
บริษทั เอน็ไทรต้ี ทรัพย ์จ ากดั (2) ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 
บริษทั แฮป้ป้ี กรีน 2558 จ ากดั ไทย ถือหุ้นโดยผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทั 
 

(1) ขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2563 
(2) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2563 
(3) ช าระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2564 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือขายสินคา้ ราคาทุนบวกร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 30 
การให้บริการ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คยีงกบัอตัราท่ีกูจ้ากสถาบนัการเงิน 
คา่เช่า ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือ-ขายทรัพยสิ์น ราคาตามบญัชี 
คา่ก่อสร้างระหว่างกนั ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
4.1 รายการรายไดท่ี้ส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกกำรขำย         
บริษทัยอ่ย  -  -  489,202  353,915 
การร่วมคา้  811  640  -  378 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  216  -  -  - 
รวมรำยได้จำกกำรขำย  1,027  640  489,202  354,293 
         
รำยได้จำกกำรให้บริกำร         
         
รำยได้ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ         
บริษทัยอ่ย  -  -  3,759  2,242 
บริษทัร่วม  28,945  27,866  -  - 
การร่วมคา้  23,028  23,422  -  - 
         
รำยได้บริหำรจัดกำร         
บริษทัยอ่ย  -  -  1,949  5,805 
การร่วมคา้  5,748  5,527  5,748  5,527 
         
         
         

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
รำยได้บริกำรอ่ืน         
บริษทัร่วม  -  16,590  -  - 
การร่วมคา้  6  32,295  -  - 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  12  10  -  - 
         

รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำร  57,739  105,710  11,456  13,574 
         
รำยได้เงินปันผล         
บริษทัยอ่ย  -  -  2,450,814  2,379,200 
บริษทัร่วม  -  -  71,350  61,938 
การร่วมคา้  -  -  145,424  136,047 
รวมรำยได้เงินปันผล  -  -  2,667,588  2,577,185 
         
ดอกเบีย้รับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  52,250  27,541 
การร่วมคา้  -  342  -  342 
รวมดอกเบีย้รับ  -  342  52,250  27,883 
         
รำยได้อ่ืน - ค่ำเช่ำรับ         
บริษทัยอ่ย  -  -  541  255 
รวมรำยได้อ่ืน  -  -  541  255 
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4.2 รายการค่าใชจ้่ายท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ต้นทุนขำย - ซ้ือสินค้ำและบริกำร         
บริษทัยอ่ย  -  -  353,490  387,193 
รวมต้นทุนขำย  -  -  353,490  387,193 
         
ต้นทุนงำนก่อสร้ำง         
บริษทัยอ่ย  -  -  3,880  - 
รวมต้นทุนงำนก่อสร้ำง  -  -  3,880  - 
         
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ         
         

ค่ำฝึกอบรมสัมมนำ         
บริษทัยอ่ย  -  -  327  438 
การร่วมคา้  -  3  -  - 
         

ค่ำเช่ำส ำนักงำนและโกดัง         
บคุคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  6,438  -  6,438 
         

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอ่ืน         
บริษทัยอ่ย  -  -  1  3 
         

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรและอ่ืนๆ  -  6,441  328  6,879 
         

ต้นทุนทำงกำรเงิน         
         

ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืม         
บริษทัยอ่ย  -  -  2,588  3,805 
         

ดอกเบีย้จ่ำย-หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  915  28  722  - 
         

รวมต้นทุนทำงกำรเงิน  915  28  3,310  3,805 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ         
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั         

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน  189,740  181,310  142,744  145,486 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  3,234  3,225  2,891  2,901 

รวม  192,974  184,535  145,635  148,387 
 

4.3 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ซ้ืออสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน         
บริษทัร่วม  55,788  -  -  - 
         

ซ้ือทรัพย์สิน         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21  -  21  - 
         

ขายทรัพย์สิน         
บริษทัยอ่ย  -  -  37  77 
         

ซ้ือสินทรัพย์สิทธิการใช้         
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  10,058  22,740  5,612  18,299 
         

ลูกหนีก้ารค้า          
บริษทัยอ่ย  -  -  94,394  448,316 
บริษทัร่วม  1,586  1,586  -  - 
การร่วมคา้  197  455  -  - 
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6  2  -  - 
  1,789  2,043  94,394  448,316 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม  1,789  2,043  94,394  448,316 
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  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น         
บริษทัยอ่ย  -  -  7,297  9,703 
การร่วมคา้  513  68,712  513  493 
รวม  513  68,712  7,810  10,196 
         
เงินให้กู้ยืม         
บริษทัยอ่ย         
- ส่วนท่ีหมุนเวียน  -  -  725,826  2,933,806 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน  -  -  296,125  324,925 
         
สินทรัพย์ทางการเงิน 
   ไม่หมุนเวียนอืน่ 

        

บริษทัร่วม  106,764  106,764  106,764  106,764 
         
เจ้าหนี้การค้า         
บริษทัยอ่ย  -  -  64,043  70,033 
         
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น          
บริษทัยอ่ย  -  -  4,027  424 
บริษทัร่วม  -  1,301  -  - 
การร่วมคา้  3,126  3,126  -  - 
รวม  3,126  4,427  4,027  424 
         
หนี้สินตามสัญญาเช่า         
กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั  22,618  22,740  16,221  18,299 
         
เงินกู้ยืม         
บริษทัยอ่ย  -  -  95,000  182,000 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

45 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 
สัญญาเช่า / เช่าช่วงที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
 
บริษทัมีสัญญาเช่าท่ีดินส าหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้ากบับริษทัยอ่ยเป็นระยะเวลา 26 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในเดือนกนัยายน 2582 โดย
บริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่าท่ีดิน เช่าช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้างกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 2-3 ปี ซ่ึงสามารถต่ออายไุด ้โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระตอ้งจา่ยค่าเช่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
บริษทัและบริษทัย่อยหลายแห่งมีสัญญาเช่า/เช่าช่วง ท่ีดิน อาคาร พ้ืนท่ีอาคารและพ้ืนท่ีหลงัคากบับริษทัยอ่ยในกลุ่มกิจการ 
สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 26 ปี  ซ่ึงสามารถต่ออายุได ้โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา 
 
สัญญาจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า  
 
บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาจา้งบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าหลายฉบบักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2566 ถึงเดือนตุลาคม 2586 
 
สัญญาบริการ  
 
การร่วมคา้และบริษทัยอ่ยมีสัญญาบริการดา้นการจดัการหลายฉบบักบับริษทั สัญญาเหล่าน้ีมีระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงสามารถต่อ
อายไุด ้โดยค่าบริการจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สัญญาจะส้ินสุดในเดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนธนัวาคม 2565 
 
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
 
บริษทัยอ่ยหลายแห่งมีสัญญาจา้งเหมาก่อสร้างกบักบับริษทัย่อยในกลุ่มกิจการ โดยบริษทัย่อยมีภาระตอ้งจ่ายค่าจา้งตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา  
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สัญญาบริหารสินทรัพย์ 
 
บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ นสองแห่งมีสัญญาบริหารสินทรัพยก์บับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น สัญญาเหล่าน้ีมี
ระยะเวลา 20 ปี นับจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชยไ์ด ้สัญญาจะส้ินสุดในระหว่างเดือนเมษายน 2581 
ถึงเดือนธนัวาคม 2584 โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
 
การค ้าประกัน 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ าน าตั๋วสัญญาใช้เงินของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี
จ านวน 316.13 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะยาวท่ีบริษทัไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง  
 
สัญญาซ้ือขายที่ดิน 
 
บริษทัย่อยแห่งหน่ึงของกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อท่ีดินจากบริษทัร่วมแห่งหน่ึง เป็นจ านวนเงิน 55.79 ลา้นบาท ตามสัญญาซ้ือขาย
ท่ีดินระหว่างกนั ปัจจุบนั บริษทัย่อยดงักล่าวยงัไม่มีวตัถุประสงคก์ารใชง้านท่ีดินดงักล่าวในอนาคตจึงไดจ้ดัประเภทเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินดงักล่าวคือ 78.79 ลา้นบาท ประเมินราคา
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดส าหรับการใชป้ระโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ 

ที่มนีัยส ำคัญ 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้อมูลท่ี 
ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญและ

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด  ราคาเสนอขายและราคาซ้ือขายจริง

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
เปรียบเทียบท่ีคลา้ยคลึงกนั ปรับดว้ย
ปัจจยัความต่างอื่น ๆ 

มูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณการไวจ้ะ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) หากราคาพ้ืนท่ีสูงขึ้น 
(ลดลง) 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 935  855  200  200 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 538,990  350,887  12,319  34,719 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,070,294  3,904,377  333,952  303,176 
เช็คในมือ 118,707  135,805  13,535  1,579 
รวม 1,728,926  4,391,924  360,006  339,674 
 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 
ลูกหนี้การค้า         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 1,789  2,043  94,394  448,316 
กิจการอื่นๆ  1,237,790  1,601,930  72,215  404,825 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
         ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

  
(2,556) 

  
(8,154) 

  
(1,056) 

  
(6,654) 

สุทธ ิ  1,237,023  1,595,819  165,553  846,487 
         
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น         
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 513  68,712  7,810  10,196 
กิจการอื่นๆ  72,270  170,644  5,338  110,220 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  155,705  77,373  6,659  - 
เงินมดัจ าตามสัญญา  -  951,175  -  - 
  228,488  1,267,904  19,807  120,416 
         
รวม  1,465,511  2,863,723  185,360  966,903 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   8,154  2,264  6,654  1,083 
เพ่ิมขึ้น  129  5,890  129  5,571 
กลบัรายการ  (5,193)  -  (5,193)  - 
ตดับญัชี  (534)  -  (534)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   2,556  8,154  1,056  6,654 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,182,993  1,452,905  98,824  737,094 
เกินก าหนดช าระ :        

นอ้ยกว่า 3 เดือน 31,745  113,366  44,426  102,332 
3 - 6 เดือน 20,431  19,520  20,227  - 
6 - 12 เดือน 666  2,929  580  607 
มากกว่า 12  เดือน 3,744  15,253  2,552  13,108 

 1,239,579  1,603,973  166,609  853,141 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
         คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
(2,556) 

  
(8,154) 

  
(1,056) 

  
(6,654) 

สุทธ ิ 1,237,023  1,595,819  165,553  846,487 
 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุม่บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 120 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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7 ลูกหนีสั้ญญำเช่ำเงินทุน 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระภายใน 1 ปี  

ส่วนท่ีถึงก าหนด 
ช าระเกิน  

1 ปีแตไ่ม่เกิน 5 ปี  

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกิน 5 ปี 

 

รวม 
 (พนับาท) 
31 ธันวาคม 2564  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน 239,127  976,419  2,299,816  3,515,362 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้ (145,659)  (731,443)  (859,736)  (1,736,838) 
รวม 93,468  244,976  1,440,080  1,778,524 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 93,468  244,976  1,440,080  1,778,524 
  
31 ธันวาคม 2563  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าเงินทุน   162,326  483,427  1,304,490  1,950,243 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (103,787)  (398,873)  (567,259)  (1,069,919) 
รวม 58,539  84,554  737,231  880,324 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธ ิ 58,539  84,554  737,231  880,324 
 

8 รำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ตน้ทนุงานก่อสร้างบวกก าไร  4,165,069   2,656,183  62,231  - 
จ านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้และอืน่ๆ  (3,068,592)  (1,430,910)  (62,231)  - 
สุทธ ิ  1,096,477  1,225,273  -  - 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 555,492  442,261  367,906  341,285 
สินคา้ระหว่างผลิต 903  411  -  - 
วตัถุดิบ 188,569  171,205  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง 1,749  1,885  -  - 
งานระหว่างก่อสร้าง 103,541  9,633  -  - 
สินคา้ระหว่างทาง 5,774  59,004  3,933  57,143 
รวม 856,028  684,399  371,839  398,428 
หัก คา่เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงให้เท่ากบั 
         มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (47,116)  (46,991)  (21,249)  (21,249) 
สุทธ ิ 808,912  637,408  350,590  377,179 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวม 
   ในบญัชีตน้ทนุขาย        
- ตน้ทุนขาย 1,174,854  1,097,275  1,361,734  1,364,405 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 516  13,762  -  5,062 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (390)  (371)  -  (63) 
สุทธ ิ 1,174,980  1,110,666  1,361,734  1,369,404 

 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้า 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,565,745  1,731,032  1,123,773  1,123,773 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม        
   และการร่วมคา้ 217,837  72,596  -  - 
ซ้ือเงินลงทนุในการร่วมคา้ 250,000  -  -  - 
จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติม 500  -  -  - 
เงินปันผลรับ (216,774)  (197,985)  -  - 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  (6,623)  -  - 
การตดัก าไรระหว่างกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขาย
แบบ downstream -  (35,924) 

  
- 

  
- 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
   จากการแปลงค่างบการเงิน 

 
15,377 

  
2,649 

  
- 

  
- 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 1,832,685  1,565,745  1,123,773  1,123,773 
 
การซ้ือเงินลงทุนในการร่วมค้าทางอ้อม 
 
บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากัด 
 
เม่ือวัน ท่ี  7 ตุลาคม 2564 บริษัท  จี .เค .เฮมพ์ ก รุ๊ป  จ ากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบ ริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ 
บริษทั ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากดั โดยเป็นไปตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 ในสัดส่วน
ร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญทั้งหมดเพ่ือเป็นการร่วมคา้ระหว่างกนั เป็นจ านวนเงิน 10.5 ลา้นบาท และเข้าเพ่ิมทุนประเภท 
หุ้นบุริมสิทธิเป็นจ านวนเงิน 239.5 ลา้นบาท เพื่อด าเนินธุรกิจการปลูกกญัชง และกญัชา เพื่อการจ าหน่าย รวมถึงการผลิต 
และจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกญัชง และกญัชา โดยมีมูลค่าการเขา้ลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 250 ลา้นบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้่ายเงินค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนทั้งส้ิน 107.98 ลา้นบาท คงเหลือเจา้หน้ีค่าหุ้น
เป็นจ านวนเงิน 142.02 ลา้นบาท 
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   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 มลูค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส าหรับปี 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                         
บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 40.00  40.00  374,014  409,816  397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  71,350  61,938 
      374,014  409,816  397,595  397,595  -  -  397,595  397,595  71,350  61,938 
การร่วมค้า                           
บริษทั กนักุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 51.00  51.00  993,909  998,531  505,920  505,920  -  -  505,920  505,920  143,934  134,575 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  2,254  2,222  2,876  2,876  -  -  2,876  2,876  201  158 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 3 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  3,046  3,187  3,626  3,626  -  -  3,626  3,626  417  417 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 6 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  3,054  3,216  3,626  3,626  -  -  3,626  3,626  472  417 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีน โซล่าร์รูฟ 17 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 25.01  25.01  2,277  2,175  4,002  4,002  -  -  4,002  4,002  400  480 

Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 70.00  70.00  205,835  146,013  206,128  206,128  -  -  206,128  206,128  -  - 
      1,210,375  1,155,344  726,178  726,178  -  -  726,178  726,178  145,424  136,047 
การร่วมค้าทางอ้อม                         
กิจการร่วมคา้ เอสพีไอ แอนด ์จีพดีี 
 

รับจา้งท าความสะอาดและ 
ขนยา้ยสินคา้ออกจากเรือ 50.00   50.00 

 
565  585  -  -  -  -  -  -  

 
- 

  
- 

บริษทั ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ ากดั การผลิต และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
   ท่ีไดจ้ากกญัชง และกญัชา 

50.00  -  247,299  -  -  -  -  -  -  - 
 

- 
 

- 

บริษทั ออริจิ้น กนักุล เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 50.00  -  432  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
      248,296  585  -  -  -  -  -  -  -  - 
รวม      1,832,685  1,565,745  1,123,773  1,123,773  -  -  1,123,773  1,123,773  216,774  197,985 
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บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย ยกเวน้บริษทั Kenyir Gunkul Solar  
Sdn Bhd. ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้
ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
บริษทัร่วมและการร่วมค้าท่ีมีสาระส าคัญ 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงน าเสนออยู่ในงบการเงินของบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบ
ยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 บริษัทร่วม  กำรร่วมค้ำ 
 บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 
 2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท)  
รายได ้ 526,067  494,111  535,791  565,262  
ก าไรส าหรับปี 362,168  307,997  332,329  354,754  
หัก ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า (282,690)  (342,739)  (51,081)  (206,602)  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 79,478  (34,742)  281,248  148,152  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่ -  -  38  -  
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 79,478  (34,742)  281,286  148,152  
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สีย         
   ของกลุ่มบริษทั (ถือหุ้นร้อยละ 40 และ 51) 31,791  (13,897)  143,456  75,558  
การตดัก าไรระหว่างกนัจากการขายสินทรัพย ์ 8,140  8,140  7,251  7,251  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (4,384)  (4,384)  (11,394)  (11,394)  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็น         
   ของกลุ่มบริษัท 35,547  (10,141)  139,313  71,415  

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 กำรร่วมค้ำ 
 บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 
 2564 2563 
 (พันบาท) 
หมายเหต ุ   
ก. รวมรายการต่อไปน้ี   

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 110,288 123,430 
- ดอกเบ้ียจ่าย 13,589 25,137 
- คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 17,494 3,422 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 10 
ค. เงินฝากสถาบนัการเงินระยะส้ันท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 111,026 137,454 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้  

เจา้หน้ีอืน่และประมาณการหน้ีสิน) 
 

172,429 
 

199,168 
จ. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้  

เจา้หน้ีอ่ืนและประมาณการหน้ีสิน) 
 

8,399 
 

179,243 
 
 

 บริษัทร่วม  กำรร่วมค้ำ 
 บริษทั จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ ากดั บริษทั กนักลุ ชูบุ พาวเวอร์เจน จ ากดั 
 2564  2563  2564  2563  
 (พันบาท)  
สินทรัพยห์มุนเวียน 195,226  210,080  209,949  248,867  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,389,773  1,713,353  1,817,950  1,973,969  
หน้ีสินหมุนเวียน (460,234)  (566,333)  (195,788)  (213,693)  
หน้ีสินไมห่มนุเวียน (43,023)  (176,461)  (10,533)  (186,627)  
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 1,081,742  1,180,639  1,821,578  1,822,516  
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั         
   (ถือหุ้นร้อยละ 40 และ 51) 432,697  472,256  929,005  929,483  
การตดัก าไรระหว่างกนัจากการขายสินทรัพย ์ (126,208)  (134,349)  (120,521)  (127,771)  
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า 67,525  71,909  185,425  196,819  
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม         
   และกำรร่วมค้ำ 374,014  409,816  993,909  998,531  
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การพิจารณาการด้อยค่าของโรงไฟฟ้า 
 
ในระหว่างปี 2564 ผูบ้ริหารของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ พบว่าประมาณการกระแสเงินสดสุทธิจากรายไดล้ดลงเน่ืองจาก
เงินชดเชยค่าไฟฟ้า (Adder) ใกลห้มดอาย ุผูบ้ริหารของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ไดค้  านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ดว้ยมูลค่าจากการใช ้มูลค่าจากการใชค้  านวณจากประมาณการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต ขอ้สมมติฐานท่ี
ส าคญัท่ีใชไ้ดแ้ก่ อตัราค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของธุรกิจ (WACC) ท่ีอตัราร้อยละ 6.28 - 6.30 (2563: ร้อยละ 6.50 - 6.90) พบว่า มูลค่าจากการ
ใช้ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจึงรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 113.08 ลา้นบาท และ 26.05 ลา้นบาท ตามล าดบั และบนัทึกในบญัชีส่วนแบ่ง
ก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใช้วิธีส่วนไดเ้สียในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2564 (2563: บริษัทร่วม
จ านวน 137.09 ล้านบาท และการร่วมค้าจ านวน 105.37 ล้านบาท) 
 
การร่วมค้าท่ีไม่มีสาระส าคัญ 

 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั จากจ านวนเงินท่ี
รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

 
   กำรร่วมค้ำทีไ่ม่มีสำระส ำคัญ 

     2564  2563 
  (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ท่ีไม่มีสาระส าคญั     464,762  157,397 
ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัใน        

- ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง     29,815  11,322 
- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน่     -  - 
- ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม     29,815  11,322 

 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   15,712,438  13,188,215 
ซ้ือเงินลงทุน  -  332,494 
จ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมเติม  765,789  1,411,729 
จา่ยซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  -  780,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  (13,513)  - 
ลดทุน  (896,788)  - 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม  15,567,926  15,712,438 

 
การจ่ายช าระค่าหุ้นเพิม่เติมในบริษัทย่อย 
 
บริษัท เค.เอ็น.พ.ีซัพพลาย จ ากัด 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 20.25 ล้านบาท         
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 32.75 ลา้นบาท 
 
บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากัด 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 23.81 ล้านบาท         
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 314 ลา้นบาท 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมเติมในบริษทั 
กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั เป็นจ านวน 0.785 ลา้นหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุน
ท่ีช าระแลว้ ปัจจุบันบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยดังกล่าวร้อยละ 74.99 ภายหลงัจากการโอนหุ้นเสร็จส้ิน จะท าให้
บริษัทมีส่วนได้เสียในบริษทัย่อยดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าการจ่ายซ้ือทั้งส้ิน 120 ล้านบาท เพื่อ
สนบัสนุนและรองรับการขยายตวัในธุรกิจให้เช่า ให้เช่าช่วงการจดัการทรัพยสิ์น และธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ้่ายเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท ซ่ึงการเขา้ซ้ือหุ้นไดเ้สร็จส้ิน
ในเดือนมกราคม 2565  
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กิจการร่วมค้า จีเคอ ีแอนด์ เอฟอีซี 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 2.10 ล้านบาท          
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งส้ิน 29.50 ลา้นบาท 
 

บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จ ากัด 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัได้จ่ายช าระค่าหุ้นจากหุ้นสามัญเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 366.54 ล้านบาท        
รวมเป็นทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ทั้งหมดจ านวน 735 ลา้นบาท 
 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย 
 

บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จ ากัด 
 

เม่ื อวัน ท่ี  8 เมษายน  2564 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ งบ ริษัท  จี .เค .เฮมพ์  ก รุ๊ป  จ ากัด  เพื่ อลงทุนในบ ริษัทอื่ น                              
ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทดังกล่าวได้ลงทุนใน บริษัท จี.เค.สมาร์ท ฟาร์มม่ิง จ ากัด และบริษัท จี.เค.             
ไบโอ เอ็กซ์แทรคชั่น จ ากดั เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการกญัชง บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระ          
ค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 270 ลา้นบาท 

 

บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 1 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 

บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 2 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 

 

บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 3 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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 บริษัท กันกุล วนิด์ พาวเวอร์ 4 จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 4 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 
บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 5 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 2 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2 ลา้นบาท 
 
บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จ ากัด 
   (เดมิช่ือ บริษัท กันกุล ไบโอ พาวเวอร์ 1 จ ากัด) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 6 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท 
 
บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จ ากัด 
   (เดิมช่ือ บริษัท กันกุล ไบโอ พาวเวอร์ 2 จ ากัด) 
 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 7 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 6 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท 
 
บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จ ากัด 
 
เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 8 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
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บริษัท กันกุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล วินด์ พาวเวอร์ 9 จ ากดั เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.25 ลา้นบาท 
 

บริษัท จี.เค. เรียลเอสเตท (2564) จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั จี.เค. เรียลเอสเตท (2564) จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย ์ดว้ยทุนจดทะเบียน 60 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัใน
ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 57.60 ลา้นบาท 
 

บริษัท กันกุล แกรนด์ แอสเซท จ ากัด 
 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั กนักุล แกรนด์ แอสเซท จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจก่อสร้าง      
ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 และช าระค่าหุ้นสามญัในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท 
 

การลดทุนในบริษัทย่อย 
 

Gunkul International (Mauritius) 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2564 บริษทั Gunkul International (Mauritius) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั มีการจดทะเบียนจดัตั้ง
และด าเนินธุรกิจในประเทศมอริเชียส ผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจ านวน 21.92 ลา้นหุ้น 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 134.83 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คงเหลือทุนจดทะเบียน 112.91 ลา้นหุ้น และ
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมจ านวน 3.59 ลา้นหุ้น จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 112.91 ลา้นหุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียน 109.32 ลา้นหุ้น บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนเบจ็เสร็จส าหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัท จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ ากัด 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทับนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ ากดั จ านวน 
13.5 ลา้นบาท เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือรองรับโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานชีวมวล แต่ปัจจุบนัยงั
ไม่มีก าหนดการท่ีแน่นอนในการเร่ิมโครงการดงักล่าว ผูบ้ริหารเช่ือว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยอาจเกิดการดอ้ยค่า 
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     งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ราคาทนุ 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                      
บริษทั จี.เค.พาวเวอร์โปรดกัส์ จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ไทย 100.00  100.00  80,425  80,425  -  -  80,425  80,425  -  - 

บริษทั จี.เค.แอสเซ็มบล้ี จ ากดั 
 

ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ไทย 100.00  100.00  163,188  163,188  -  -  163,188  163,188  -  - 

บริษทั เค.เอน็.พี ซัพพลาย จ ากดั 
 

น าเขา้-ส่งออกและจ าหน่าย 
อุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 

ไทย 100.00  100.00  24,158  3,908  -  -  24,158  3,908  -  - 

บริษทั กรีโนเวชัน่ เพาเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  1,916,500  1,916,500  -  -  1,916,500  1,916,500  377,190  307,395 
บริษทั พฒันาพลงังานลม จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  2,226,150  2,226,150  -  -  2,226,150  2,226,150  138,600  148,837 
บริษทั เอน็เค เพาวเวอร์โซล่า จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  40,854  40,854  -  -  40,854  40,854  14,000  9,001 
บริษทั กนักุล โซลาร์ รูฟ 1 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  21,000  21,000  -  -  21,000  21,000  -  - 
บริษทั กนักุล เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั ให้บริการฝึกอบรม ไทย 100.00  100.00  1,000  1,000  -  -  1,000  1,000  1,200  - 
บริษทั โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  735,000  368,464  -  -  735,000  368,464  -  - 
บริษทั ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 100.00  100.00  1,306,410  1,306,410  -  -  1,306,410  1,306,410  -  - 
บริษทั กนักุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 100.00  100.00  300,000  300,000  -  -  300,000  300,000  -  - 
บริษทั กนักุล โซลาร์ คอมมูนิต้ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  20,000  20,000  -  -  20,000  20,000  -  - 
บริษทั สยาม กนักุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 
 

ไทย 100.00  100.00  40,899  40,899  -  -  40,899  40,899  3,354  4,123 
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     งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ราคาทนุ 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั โคราชวินด์เอ็นเนอร์ยี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  1,538,750  1,538,750  -  -  1,538,750  1,538,750  466,933  946,817 
บริษทั กนักุล เอ็นเนอร์จี โซลูชัน่  
   แอนด ์ไลทติ์้ง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ประหยดัพลงังาน 

ไทย 100.00  100.00  40,600  40,600  -  -  40,600  40,600  -  - 

บริษทั จีโอ ไบโอเอนเนอร์ยี่ จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 74.90  74.90  25,690  25,690  (13,513)  -  12,177  25,690  -  - 
บริษทั อินฟินิท อลัเทอร์เนทีฟ เอน็เนอร์ยี่ จ  ากดั ลงทุนในบริษทัอืน่ ไทย 100.00  67.00  1,868,576  1,868,576  -  -  1,868,576  1,868,576  355,028  232,880 
บริษทั อีโค่ ไทยเอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 51.00  51.00  42,015  42,015  -  -  42,015  42,015  4,202  5,396 
บริษทั กนักุล อินฟินิท กรุ๊ป จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 75.00  75.00  235,500  211,694  -  -  235,500  211,694  -  - 
Gunkul International (Mauritius) ลงทุนในบริษทัอืน่ มอริเชียส 100.00  100.00  3,843,657  4,740,445  -  -  3,843,657  4,740,445  1,068,510  699,454 
บริษทั กนักุล โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั. ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  179,250  179,250  -  -  179,250  179,250  -  - 
บริษทั บีเอม็พี โซล่าร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  100.00  216,938  216,938  -  -  216,938  216,938  21,798  25,297 
บริษทั จี.เค. เฮมพ ์กรุ๊ป จ ากดั ลงทนุในบริษทัอืน่ ไทย 100.00  -  270,000  -  -  -  270,000  -  -  - 
บริษทั จี.เค.เรียลเอสเตท (2564) จ ากดั ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

เพือ่การลงทุน 
ไทย 100.00  -  57,600  -  -  -  57,600  -  -  - 

บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 2 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 3 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 4 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 

 
 

ไทย 100.00  -  1,250  - 

 

-  -  1,250  -  -  - 
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     งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  

 ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ราคาทนุ 

 
การดอ้ยค่า 

 
ราคาทุน - สุทธิ 

 
เงินปันผลรับส าหรับปี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 5 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,999  -  -  -  1,999  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 6 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  2,999  -  -  -  2,999  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 7 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  2,999  -  -  -  2,999  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 8 จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล วินด ์พาวเวอร์ 9 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ไทย 100.00  -  1,250  -  -  -  1,250  -  -  - 
บริษทั กนักุล แกรนด์ แอสเซท จ ากดั ให้เช่าอาคาร ไทย 100.00  -  10,000  -  -  -  10,000  -  -  - 
บริษทั กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์จีพีดี จ ากดั รับเหมาก่อสร้าง ไทย 50.00  50.00  10,000  10,000  -  -  10,000  10,000  -  - 
กิจการร่วมคา้ จีเคอี แอนด ์เอฟอีซี  รับเหมาก่อสร้าง ไทย 60.00  60.00  17,700  15,600  -  -  17,700  15,600  -  - 
Gunkul Engineering (Myanmar)  
   Company Limited 

น าเขา้และจ าหน่าย อุปกรณ์
ส าหรับระบบไฟฟ้า 

เมียนมาร์ 100.00  -  1,588  1,588 
 

-  -  1,588  1,588  -  - 

Doan Son Thuy Investment  
   Joint Stock Company 

ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า เวียดนาม 100.00  -  332,494  332,494 
 

-  -  332,494  332,494  -  - 

รวม       15,581,439  15,712,438  (13,513)  -  15,567,926  15,712,438  2,450,815  2,379,200 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยด์งันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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12 ทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์  
 

งบกำรเงินรวม 
   อาคาร ส่วนปรบัปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรพัย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อปุกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหว่างกอ่สร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทนุ              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,728,637  1,061,397  22,741,217  86,730  46,274  1,355,217  27,019,472 
เพิ่มข้ึน -  67,923  22,677  13,871  668  2,262,257  2,367,396 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  -  364,046  2,609,867  -  -  578,329  3,552,242 
โอน -  386,758  823,515  -  -  (1,210,273)  - 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  3,147  -  45,533  -  48,680 
จ าหน่าย -  (1,342)  (242,206)  (358)  (3,865)  (435,012)  (682,783) 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย -  -  -  -  -  (2,027,345)  (2,027,345) 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลง              
   อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 35,376  (1,642)  269,737  246  -  128,948  432,665 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1  มกรำคม 2564 1,764,013  1,877,140  26,227,954  100,489  88,610  652,121  30,710,327 
เพิ่มข้ึน -  355,769  29,163  6,180  -  904,186  1,295,298 
โอน -  4,968  448,980  -  -  (453,948)  - 
รบัโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  12,635  -  12,635 
จ าหน่าย -  (351,473)  (471,193)  (14,064)  (116)  (5,133)  (841,979) 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลง              
   อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (98)  104,314  407,402  44  -  -  511,662 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 1,763,915  1,990,718  26,642,306  92,649  101,129  1,097,226  31,687,943 
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งบกำรเงินรวม 
   อาคาร ส่วนปรับปรุง    เคร่ืองตกแต่ง       
   และระบบ  เคร่ืองจกัรและ  และเคร่ืองใช ้    สินทรัพย ์   
 ท่ีดิน  สาธารณูปโภค  อุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  (195,020)  (2,212,399)  (64,177)  (32,684)  (322)  (2,504,602) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี -  (54,121)  (1,098,588)  (9,633)  (9,906)  -  (1,172,248) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ -  (7,868)  (97,995)  -  -  -  (105,863) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  (2,037)  -  (14,015)  -  (16,052) 
จ าหน่าย -  412  4,930  346  1,996  -  7,684 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลง              
   อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -  866  (5,621)  (76)  -  -  (4,831) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 -  (255,731)  (3,411,710)  (73,540)  (54,609)  (322)  (3,795,912) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี -  (81,509)  (1,225,665)  (10,265)  (4,731)  -  (1,322,170) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  (10,321)  -  (10,321) 
จ าหน่าย -  263  9,532  13,641  115  -  23,551 
ผลต่างจากการเปลีย่นแปลง              
   อตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ -  (8,145)  (39,306)  (11)  -  -  (47,462) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 -  (345,122)  (4,667,149)  (70,175)  (69,546)  (322)  (5,152,314) 
              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,764,013  1,621,409  22,816,244  26,949  34,001  651,799  26,914,415 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 1,763,915  1,645,596  21,975,157  22,474  31,583  1,096,904  26,535,629 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อาคาร    เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
 และส่วน  เคร่ืองจกัร  และเคร่ืองใช ้    ระหว่าง   
 ปรับปรุง  และอุปกรณ์  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 32,608  18,544  54,729  31,414  2,778  140,073 
เพ่ิมขึ้น -  537  6,648  458  -  7,643 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  28,669  -  28,669 
จ าหน่าย -  -  (322)  (3,864)  -  (4,186) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563            
และ 1 มกรำคม 2564 32,608  19,081  61,055  56,677  2,778  172,199 

เพ่ิมขึ้น 472  91  2,532  -  332  3,427 
จ าหน่าย -  (116)  (8,407)  -  (3,110)  (11,633) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 33,080  19,056  55,180  56,677  -  163,993 
            

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (29,766)  (17,899)  (37,342)  (19,853)  -  (104,860) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (488)  (426)  (6,791)  (3,671)  -  (11,376) 
รับโอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  (11,423)  -  (11,423) 
จ าหน่าย -  -  321  1,996  -  2,317 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563            
 และ 1 มกรำคม 2564 (30,254)  (18,325)  (43,812)  (32,951)  -  (125,342) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (490)  (264)  (7,023)  (3,286)  -  (11,063) 
จ าหน่าย -  116  8,401  -  -  8,517 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (30,744)  (18,473)  (42,434)  (36,237)  -  (127,888) 
            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,354  756  17,243  23,726  2,778  46,857 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 2,336  583  12,746  20,440  -  36,105 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้   
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 269.48 ลา้นบาท (2563 : 257.45 ล้านบาท) 

 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัไดจ้ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รวมทั้งเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจ านวน  
22,332.06 ลา้นบาท (2563: 28,287.20 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว (ดูหมายเหตุข้อ 15) 
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13 สัญญำเช่ำ 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 457,150  608,699  -  - 
อาคารส านกังาน 29,663  43,571  24,501  35,761 
คลงัสินคา้ 13,077  12,622  7,937  6,293 
หลงัคาอาคารโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 16,547  17,453  -  - 
ยานพาหนะ 27,448  28,555  14,642  12,611 
รวม 543,885  710,900  47,080  54,665 

 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมขึ้นจ านวน 12.61 ลา้นบาท และ 8.98 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(2563: 737.25 ล้านบาท และ 42.05 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายสัุญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะประเมิน
ตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และจะ
ทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ   

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- ท่ีดิน 23,410  22,735  -  - 
- อาคารส านกังาน 13,909  660  11,261  - 
- คลงัสินคา้ 7,625  2,820  3,968  - 
- หลงัคาอาคารโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 906  906  -  - 
- ยานพาหนะ 7,886  15,382  3,755  2,416 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 22,037  18,149  1,390  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้นและ 
   สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 5,193  

 
19,202  1,944  17,819 

 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 74.74 ลา้นบาท และ 17.21 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2563: 247.02 ล้านบาท และ 7.9 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 สิทธิในสญัญาซ้ือขาย/
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
ค่าความนิยม  

ซอฟตแ์วร์ 
ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 25,327  889,057  3,382,304  163,476  -  4,460,164 
เพ่ิมขึ้น 6,004  2,722  -  -  -  8,726 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 3,180  -  380,004  -  -  383,184 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย -  -  (857,492)  -  -  (857,492) 
จ าหน่าย (66)  (975)  -  -  -  (1,041) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            

    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 7  -  80,048  -  -  80,055 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 34,452  890,804  2,984,864  163,476  -  4,073,596 
เพ่ิมขึ้น 4,716  1,320  -  -  4,710  10,746 
จ าหน่าย -  (1,622)  -  -  -  (1,622) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 407  -  47,936  -  -  48,343 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 39,575  890,502  3,032,800  163,476  4,710  4,131,063 
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 งบกำรเงนิรวม 

 
ค่าลิขสิทธ์ิ 
ซอฟตแ์วร์  

สิทธิในการเช่ือมโยง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 สิทธิในสญัญาซ้ือขาย/
ประกอบกิจการไฟฟ้า 

 
ค่าความนิยม  

ซอฟตแ์วร์ 
ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 25623 (10,831)  (80,176)  (252,612)  -  -  (343,619) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ  (98)  -  -  -  -  (98) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (4,859)  (35,733)  (110,206)  -  -  (150,798) 
จ าหน่าย 43  6  -  -  -  49 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -  -  (1,004)  -  -  (1,004) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 (15,745)  (115,903)  (363,822)  -  -  (495,470) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (5,995)  (35,647)  (128,722)  -  -  (170,364) 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา            
   แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (617)  -  (1,116)  -  -  (1,733) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 (22,357)  (151,550)  (493,660)  -  -  (667,567) 
     
มูลค่าสุทธิทางบญัชี            
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 18,707  774,901  2,621,042  163,476  -  3,578,126 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 17,218  738,952  2,539,140  163,476  4,710  3,463,496 
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การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีค่าความนิยม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าท่ีมีค่าความนิยม ไดถู้กจดัท าขึ้นโดยวิธีมูลค่าจากการใช้ ขอ้สมมติท่ี
ส าคญัในการประมาณการมูลค่าจากการใช ้ประกอบดว้ยอตัราคิดลดซ่ึงเป็นอตัราโดยประมาณก่อนหกัภาษเีงินไดท่ี้อา้งอิง
จากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ17 - 22 ปี เป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (Risk free rate) 
รวมถึงความสามารถในการก่อหน้ีสินท่ีร้อยละ 60-70 ประมาณการกระแสเงินสดถูกจดัท าขึ้นโดยใชแ้หล่งขอ้มูลภายนอก 
ประกอบดว้ยปริมาณการขาย ราคาขาย ตน้ทุนจากการด าเนินงาน อตัราเงินเฟ้อและอตัราการเติบโตระยะยาว ซ่ึงเป็นการ
ประมาณการตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสัญญาขายไฟฟ้าหลายฉบบั 
 
ขอ้สมมติท่ีส าคญั ในการประมาณการมูลค่าจากการใชมี้ดงัน้ี ผูบ้ริหารก าหนดขอ้สมมติจากการประเมินแนวโนม้ในอนาคต
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหลง่ขอ้มูลภายนอกและภายใน 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคดิลด-โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ 5.64 – 6.63  6.17 – 7.09  -  - 
อตัราคิดลด-โรงไฟฟ้าพลงังานลม 5.83 – 5.98  6.18 – 6.34  -  - 
 
อตัราคิดลดท่ีใช้เป็นอตัราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินไดท่ี้อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 17 - 22 ปี ซ่ึง
ออกโดยรัฐบาลในตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและมีกระแสเงินสดท่ีเป็นสกุลเงินเดียวกนั ปรับปรุงดว้ยความเส่ียงส่วนเพ่ิมท่ี
สะทอ้นการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุนทัว่ไปและความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจงของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด 
 
ประมาณการรายได้ 
 
ประมาณการรายได้รวมทั้งหมดส าหรับสินทรัพยโ์รงไฟฟ้าได้ถูกก าหนดขึ้นตามข้อก าหนดในสัญญาขายไฟฟ้าและ
ประมาณการรายไดจ้ากแหล่งขอ้มูลภายนอกส าหรับระยะเวลาหลงัหมดสัญญา ขอ้สมมติประกอบดว้ย อตัราค่าไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม อตัราเงินเฟ้อและปัจจยัอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การทดสอบการดอ้ยค่าไดถู้กจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทั จากขอ้มูลท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีท ากบัคู่สัญญาต่างๆ 
โดยประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส่วนหน่ึงอาศยัขอ้มูลจากแหล่งภายนอก และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและใชห้ลกัความ
ระมดัระวงัในการจดัท า และไมพ่บว่ามีการดอ้ยค่าเกิดขึ้นส าหรับค่าความนิยม 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขอ้สมมติท่ีส าคญั เช่น อตัราคิดลด ส่วนเพ่ิมราคา
รับซ้ือไฟฟ้า และอตัราการเติบโต ท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจะไม่ท าให้มูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน   
 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 
 ซอฟตแ์วร์ 

ระหว่างติดตั้ง 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,654  -  10,654 
เพ่ิมขึ้น 2,846  -  2,846 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 13,500  -  13,500 
เพ่ิมขึ้น 4,352  1,841  6,193 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 17,852  1,841  19,693 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (4,521)  -  (4,521) 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี (2,144)  -  (2,144) 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 (6,665)  -  (6,665) 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (3,211)  -  (3,211) 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 (9,876)  -  (9,876) 
     
มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563 6,835  -  6,835 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 7,976  1,841  9,817 
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15 หนีสิ้นทีม่ีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 1,646,044  4,662,626  1,220,907  4,593,504 
หัก ส่วนลดท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (1,356)  (3,344)  (1,356)  (3,344) 
 1,644,688  4,659,282  1,219,551  4,590,160 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,706,816  1,535,013  28,800  28,800 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไมต่ดัจ าหน่าย (34,920)  (38,747)  (297)  (318) 
 1,671,896  1,496,266  28,503  28,482 
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี         
   - ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,800,000  1,819,000  2,800,000  1,819,000 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไมต่ดัจ าหน่าย (2,469)  -  (2,469)  - 
 2,797,531  1,819,000  2,797,531  1,819,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี  43,888  42,155  19,237  15,409 
รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ส่วนทีห่มุนเวยีน 6,158,003  8,016,703  4,064,822  6,453,051 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        
   -ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 15,645,360  14,818,582  309,600  338,400 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไม่ตดัจ าหน่าย (157,556)  (160,742)  (1,592)  (1,889) 
 15,487,804  14,657,840  308,008  336,511 
        

หุ้นกู ้- ส่วนท่ีไมมี่หลกัประกนั 3,148,700  4,148,700  3,148,700  4,148,700 
หัก  ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมท่ียงัไมต่ดัจ าหน่าย (6,440)  (13,116)  (6,440)  (13,116) 
 3,142,260  4,135,584  3,142,260  4,135,584 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  522,807  552,532  25,073  37,133 
รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 19,152,871  19,345,956  3,475,341  4,509,228 
รวม 25,310,874  27,362,659  7,540,163  10,962,279 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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การค ้าประกัน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ าน าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยหลายแห่งพร้อมกบัท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ ตัว๋สัญญาใช้เงิน และเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อย พร้อมทั้งโอนสิทธิเรียกร้องอยา่งมีเง่ือนไขของสัญญา
ให้เช่าช่วงท่ีดินและอาคาร สัญญาเช่าท่ีดิน สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและสิทธิในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศเวียดนามเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัดงักล่าวไดรั้บจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในวงเงิน
จ านวน 19,358.24 ลา้นบาท จ านวน 91.66 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 11,699 ลา้นเยน และ 216,308.98 ลา้นดอง 
(31 ธันวาคม 2563: จ านวน 18,881.45 ล้านบาท จ านวน 254.78 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 11,699 ล้านเยน และ 
202,000 ล้านดอง) 
 
เงินกู้ยืมระยะยำว 
 
รายละเอียดของเงินกูย้ืมระยะยาวของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
1) วงเงินกูย้ืมจ านวน 3,730 ลา้นบาท   1,971,145  2,321,879  -  - 
 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา         
 อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 3M บวกอตัราส่วนเพ่ิม         
 โดยมีก าหนดช าระคนืเป็นงวด ทกุ 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนกุมภาพนัธ์ 2560        
        
2) วงเงินกูยื้มจ านวน 4,080 ลา้นบาท 2,906,933  3,142,838  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทกุ 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2559         
        
3) วงเงินกูยื้มจ านวน 11,007 ลา้นเยน 2,585,134  2,753,861  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย TIBOR 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทกุ 6 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนธนัวาคม 2561        
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
4) วงเงินกูยื้มจ านวน 4,522 ลา้นบาท 3,189,784  3,533,317  -  - 
 และ 82 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 โดยมีก าหนดช าระคืนเป็นงวด ทกุ 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2561        
        
5) วงเงินกูย้ืมจ านวน 207 ลา้นบาท  138,670  151,808  -  - 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.43 โดยมี        
 ก าหนดช าระคนืเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนกนัยายน 2560         
        
6) วงเงินกูย้ืมจ านวน 3,048 ลา้นบาท  2,051,730  2,248,666  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 ก าหนดช าระคนืเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนธนัวาคม 2561        
        
7) วงเงินกูย้ืมจ านวน 432 ลา้นบาท  336,511  364,994  366,511  364,994 
 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR หกัอตัราส่วนลด        
 ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนตุลาคม 2561        
        
8) วงเงินกูยื้มจ านวน 402 ลา้นบาท  260,011  289,502  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 ก าหนดช าระคนืเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม 2563        
        
9) วงเงินกูย้ืมจ านวน 17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,247,317  1,188,675  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย LIBOR 3M         
 ก าหนดช าระคนืเป็นงวด ทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือน พฤษภาคม 2563        
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
10) วงเงินกูย้ืมจ านวน 430 ลา้นบาท  351,076  158,566  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX 6M บวกอตัราส่วนเพ่ิม        
 ก าหนดช าระคนืเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2563        
        
11) วงเงินกูย้ืมจ านวน 7,154.49 ลา้นดอง 823,970  -  -  - 

และ 25.19 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย BLR 3M และ LIBOR 3M         
 บวกอตัราส่วนเพ่ิม ก าหนดช าระคนืเป็นงวดทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2564        
        
12) วงเงินกูย้ืมจ านวน 7,154.49 ลา้นดอง 1,033,996  -  -  - 

และ 31.69 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
 อตัราดอกเบ้ีย BLR 3M และ LIBOR 3M         
 บวกอตัราส่วนเพ่ิม ก าหนดช าระคนืเป็นงวดทุก 3 เดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนกนัยายน 2564        
        
13) วงเงินกูย้ืมจ านวน 316 ลา้นบาท   263,423  -  -  - 
 อตัราดอกเบ้ีย BIBOR 1M บวกอตัราส่วนเพ่ิม         
 โดยมีก าหนดช าระคนืเป็นงวดทุกเดือน        
 เร่ิมตั้งแตเ่ดือนมิถนุายน 2564        
รวม 17,159,700  16,154,106  366,511  364,994 
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หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกูร้ะบุช่ือผูถื้อประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 

วนัท่ีออกหุ้นกู ้ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2562 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู ้ 2,800,000 หน่วย มลูคา่หน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุ้นกูร้วม 2,800 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถถ่อน 2 ปี 9 เดือน  ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2565 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.5 ตอ่ปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทกุ 3 เดือน 
  
วนัท่ีออกหุ้นกู ้ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
จ านวนและมลูคา่หุ้นกู ้ 907,100 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุ้นกูร้วม 907.10 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 เมษายน 2566 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 3.7 ตอ่ปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทกุ 3 เดือน 
  
วนัท่ีออกหุ้นกู ้ วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู ้ 441,600 หน่วย มลูค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุ้นกูร้วม 441.60 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี ครบก าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 30 เมษายน 2568 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.2 ตอ่ปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทกุ 3 เดือน 
  
วนัท่ีออกหุ้นกู ้ วนัท่ี 22 เมษายน 2564 
จ านวนและมูลค่าหุ้นกู ้ 1,800,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท 
มูลคา่หุ้นกูร้วม 1,800 ลา้นบาท 
อายแุละวนัครบก าหนดไถ่ถอน 3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2567 
อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ร้อยละ 4.10 ตอ่ปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ทกุ 3 เดือน 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 5,427.67 ลา้นบาท และ 38,967 
ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2563 : 5,786.05 ล้านบาท และ 38,967 ล้านดอง) 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสัญญาดงักล่าวและตอ้งด ารงไวซ่ึ้งอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
 

16 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความ
เส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และ
ความเส่ียงจากตลาด  
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 86,539  76,992  54,463  49,065 
        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 11,024  8,794  721  5,192 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,236  1,979  1,189  1,208 
 13,260  10,773  1,910  6,400 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทนุจากการประมาณตามหลกัการ        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี        

- ขอ้สมมติทางการเงิน 520  -  544  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 13,373  -  7,454  - 

 13,893  -  7,998  - 
ผลประโยชนจ์า่ย (3,541)  (1,226)  (3,316)  (1,002) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 110,151  86,539  61,055  54,463 
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการ  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  2564  2563 
  (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด   2.27  2.84 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  3.0 – 7.0  4.0 - 8.0 
อตัราการหมนุเวยีนของพนกังาน  0.0 – 30.0  0.0 - 30.0 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12.8 ปี      
(2563: 11.4 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (8,175)  (6,898)  9,300  7,932 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   8,947  9,320  (7,974)  (8,215) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (3,445)  (3,661)  3,862  4,172 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   3,734  5,085  (3,358)  (4,531) 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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17 ประมำณกำรหนีสิ้นค่ำร้ือถอนอำคำรและโรงไฟฟ้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 319,890  209,434  -  - 
เพ่ิมขึ้น 9,763  46,283  -  - 
เพ่ิมขึ้นจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  -  58,325  -  - 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงอตัรา        
   แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 12,753  5,848  -  - 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 342,406  319,890  -  - 
 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุ้น
ต่อหุ้น 

2564  2563 
 จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 0.25 8,882,531  2,220,633  8,902,344  2,225,586 
ลดหุ้น 0.25 -   -  (19,813)  (4,953) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม         
- หุ้นสำมญั 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 
   

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
- หุ้นสามญั 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม         
- หุ้นสำมัญ 0.25 8,882,531  2,220,633  8,882,531  2,220,633 
 

ในการประชุมสามัญประจ าปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี  21 เมษายน 2563 ผู ้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุน                        
จดทะเบียนของบริษทั จ านวน 4.95 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,225.59 ลา้นบาท เป็น 2,220.63 ลา้นบาท โดยการ
ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 19.81 ลา้นหุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.25 บาท  
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19 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ าหน่ายหุ้นทุน
ซ้ือคืนจ านวนรวม 99.04 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี  
14 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2564 โดยการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดจ้ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 99.04 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 426.47 
ลา้นบาท โดยมีตน้ทุนหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 304.67 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 121.79 
ล้านบาท โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และโอนบัญชีส ารองหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 304.67                  
ไปยงัก าไรสะสม   
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไม่มีหุ้นทุนซ้ือคืนคงเหลือ (31 ธันวาคม 2563 : จ านวน 99.04 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.34 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว) 
 

20 ส่วนเกินทุนและส ำรอง 
 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุน้
ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารองดังกล่าวมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส ำรองกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 

ส ารองการแปลงค่างบการเงินประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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21 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 
ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีขนาดของกิจการ
ท่ีแตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกัน              
ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่าง
นอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุม่บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  
 
• ส่วนงาน 1 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 2 ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
• ส่วนงาน 3 บริการงานรับเหมาก่อสร้าง 
• ส่วนงาน 4 บริการบ ารุงรักษา ให้เช่าและอื่นๆ 
 
ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใชก้ าไรขั้นตน้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบ
ทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรขั้นตน้ในการวดัผลการ
ด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื่นท่ีด าเนิน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 
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 ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์  ผลิตและจ าหน่าย  บริการงาน  บริการบ ารุงรักษา  ตดัรายการ   
 ส าหรับระบบไฟฟ้า  พลงังานไฟฟ้า  รับเหมาก่อสร้าง  ให้เช่าและอื่นๆ  ระหว่างกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนนิงาน  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,474,970  1,495,878  5,279,548  4,301,112  1,888,969  2,022,418  674,675  829,935  -  -  9,318,162  8,649,343 

  รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 946,018  801,862  -  -  565,477  455,494  67,353  80,503  (1,578,848)  (1,337,859)  -  - 
รวม 2,420,988  2,297,740  5,279,548  4,301,112  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  9,318,162  8,649,343 
                        

การจ าแนกรายได้                        
ส่วนงำนภูมิศำสตร์หลัก                        
ไทย 2,418,868  2,216,890  3,739,080  3,164,385  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  7,775,574  7,431,766 
ญีปุ่่ น -  -  931,850  876,851  -  -  -  -  -  -  931,850  876,851 
เวยีดนาม -  -  608,618  259,876  -  -  -  -  -  -  608,618  259,876 
ประเทศอ่ืนๆ  2,120  80,850  -  -  -  -  -  -  -  -  2,120  80,850 
รวมรำยได้ 2,420,988  2,297,740  5,279,548  4,301,112  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  9,318,162  8,649,343 
                        

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,420,988  2,297,740  471,423  207,756  -  -  498,667  705,721  (946,018)  (801,863)  2,445,060  2,409,354 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  4,808,125  4,093,356  2,454,446  2,477,912  243,361  204,717  (632,830)  (535,996)  6,873,102  6,239,989 
รวมรำยได้ 2,420,988  2,297,740  5,279,548  4,301,112  2,454,446  2,477,912  742,028  910,438  (1,578,848)  (1,337,859)  9,318,162  8,649,343 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน  285,811  394,634  2,965,527  2,383,033  385,010  298,373  168,402  132,633  (60,088)  (167,630)  3,744,662  3,041,043 
                        

สินทรัพย์รวมตำมส่วนงำน 2,157,797  2,905,876  37,140,867  40,946,084  2,257,391  2,370,554  1,780,277  918,222  (850,978)  (1,108,580)  42,485,354  46,032,156 
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(ก) การกระทบยอดก าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานทีร่ายงาน 
 

  งบกำรเงนิรวม  
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ก ำไรหรือขำดทุน     
รวมก าไรขั้นตน้จากส่วนงานท่ีรายงาน  3,744,662  3,041,043 
จ านวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     

- ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอืน่  (1,523,143)  (1,805,804) 
- ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  -  1,977,596 
- ก าไรจากการต่อรองราคาซ้ือ  -  259,273 
- ส่วนแบ่งก าไรของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  217,837  72,596 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  2,439,356  3,544,704 
 
(ข) ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
ในการน าเสนอการจ าแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลกูคา้ สินทรัพย์
ตามส่วนงานแยกตามสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์

 
 งบกำรเงินรวม 
ข้อมลูส่วนงานภูมิศาสตร์ รำยได้  สินทรัพย์ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ไทย 7,775,574  7,431,766  28,081,080  29,098,122 
ญ่ีปุ่ น 931,850  876,851  7,208,371  10,558,135 
เวยีดนาม 608,618  259,876  5,263,358  4,761,557 
ประเทศอืน่ๆ  2,120  80,850  99,860  48,597 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ -  -  1,832,685  1,565,745 
รวม 9,318,162  8,649,343  42,485,354  46,032,156 

 
 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ค) ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้สามรายจากส่วนงาน กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟ้า ผลิตและจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้าและรับเหมาก่อสร้างในประเทศของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 4,510.80 ลา้นบาท จากรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั (2563: จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 4,136.01 ล้านบาท) 

 
กลุ่มบริษทั รับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินซ่ึงสอดคลอ้งโดยตรงกบัมูลค่าท่ีให้กบัลูกคา้ ณ วนัท่ีปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไว้
ในสญัญาเสร็จส้ิน 
 

(ง) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้บริษทัย่อยในประเทศบางแห่งไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการใน
ฐานะผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดบนหลงัคา จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์
หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 
 งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 
 กิจการท่ี  กิจการท่ี    กิจการท่ี  กิจการท่ี   
ส าหรับปีส้ินสุด ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บการ    ไดรั้บการ  ไม่ไดรั้บการ   
   วันที่ 31 ธันวาคม ส่งเสริม  ส่งเสริม  รวม  ส่งเสริม  ส่งเสริม  รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  1,554,108  1,554,108  -  1,217,577  1,217,577 
ขายในประเทศ 3,742,178  5,600,724  9,342,902  3,189,018  5,580,607  8,769,625 
ตดัรายการระหว่างกนั -  (1,578,848)  (1,578,848)  -  (1,337,859)  (1,337,859) 
รวมรำยได้ 3,742,178  5,575,984  9,318,162  3,189,018  5,460,325  8,649,343 
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22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
    และสินคา้ระหว่างผลิต  (113,723)  37,549  (26,621)  (1,270) 
ซ้ือสินคา้และวตัถดิุบที่ใชไ้ป  1,211,180   970,629  1,384,931  1,361,694 
ตน้ทุนงานก่อสร้าง 1,571,729  1,814,551  39,302  - 
คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,541,984   1,353,457  30,842  14,863 
ตน้ทุนขายทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าเงินทุน 870,825  891,848  -  - 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนกังาน  632,712   595,767  291,076  315,894 
ตน้ทุนค่าบริการดูแลรักษาระบบ 202,729  221,149  3,338  2,452 
คา่ธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่น 109,607  116,174  24,052  20,534 
ค่าจา้งท่ีปรึกษา 85,131  136,496  18,462  38,005 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 66,361  75,034  36  22 
คา่สาธารณูปโภคและวสัดุส้ินเปลือง 65,258  73,184  8,344  12,389 
ค่าเบ้ียประกนั 65,283  60,109  1,953  1,665 
คา่เช่า 14,167  27,918  7,749  21,846 
คา่ใชจ้่ายในการเดินทางและขนส่ง 22,115  23,667  7,675  10,309 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  13,513  - 
อื่นๆ 200,223  166,045  24,342  26,641 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนขำยไฟฟ้ำ  
   ต้นทุนกำรให้บริกำร ต้นทุนกำรก่อสร้ำง  
   ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำย 
   ในกำรบริหำร 6,545,581  6,563,577  1,828,994  1,825,044 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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23 ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -  -  2,588  3,805 
เงินกูแ้ละเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  655,612  600,865  72,843  48,304 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  655,612  600,865  75,431  52,109 
         
หุ้นกู ้  252,537  258,638  252,538  258,638 
คา่ตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท ารายการ
ส่วนท่ีบนัทึกรวมกบัเงินกูยื้ม 

 
31,175 

 
31,449 

  
11,274 

  
9,134 

ตน้ทุนทางการเงินอื่น  32,356  22,591  1,599  1,511 
  316,068  312,678  265,411  269,283 
หัก จ านวนท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนของ 
      สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข 

 
 

 
 

 
 

 
 

- ส่วนท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง  (1,154) 

 
(1,774) 

 
- 

 
- 

  (1,154)  (1,774)  -  - 
สุทธ ิ  970,526  911,769  340,842  321,392 
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24 ภำษเีงินได้ 
 
ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พันบาท) 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจบุนั  155,873  64,634  -  - 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  -  (324)  -  - 
  155,873  64,310  -  - 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  31,965  55,102  12,458  50,072 
รวมภำษีเงินได้  187,838  119,412  12,458  50,072 
 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,439,356    3,544,704 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  487,871  20.0  708,941 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (248,883)    (594,663) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษ ี   34,856    16,811 
รายจา่ยท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมขึ้น   (5,911)    (5,594) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   -    (324) 
การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (221,741)    (17,653) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   123,560    12,327 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษี        
   -ของแต่ละกิจการ   18,086    (433) 
รวม 7.70  187,838  3.37  119,412 

 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ท้จริง งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 

 
อตัราภาษ ี
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   2,199,866    2,247,224 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  439,973  20.0  449,445 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษ ี   (320,056)    (390,408) 
ค่าใชจ้า่ยตอ้งห้ามทางภาษ ี   989    3,155 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัภาษีไดเ้พ่ิมขึ้น   (168)    - 
การใชข้าดทุนทางภาษีเดิมท่ีไม่ไดบ้นัทึก   (220,181)    (12,120) 
ผลขาดทนุในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพย ์        
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี   111,901    - 
รวม 0.57  12,458  2.23  50,072 
 
 งบกำรเงินรวม 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 125,677  141,250  (328,904)  (311,121) 
การหกักลบรายการของภาษี (72,316)  (84,488)  72,316  84,488 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธ ิ 53,361  56,762  (256,588)  (226,633) 
        
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รวม 27,047  38,331  -  (425) 
การหกักลบรายการของภาษี -  (425)  -  425 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชีสุทธ ิ 27,047  37,906  -  - 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น  ผลต่างจากการ   

 
ณ วันที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทนุ 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

 เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
 (พันบาท) 

2564            
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 2,256  (1,120)  -  -  -  1,136 
ตราสารอนุพนัธ์ 22,818  (22,818)  -  -  -  - 
สินคา้คงเหลือ 9,371  45  -  -  -  9,416 
ประมาณการหน้ีสิน 10,073  4,824  -  -  228  15,125 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17,219  1,989  2,779  (90)  -  21,897 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ 6,149  (1,416)  -  -  -  4,733 
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร 22,476  -  -  -  -  22,476 
ก าไรในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,334  -  -  -  -  23,334 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 27,479  -  -  -  -  27,479 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  11  6  -  -  -  17 
ยอดขาดทุนยกไป 64  -  -  -  -  64 
รวม 141,250  (18,490)  2,779  (90)  228  125,677 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น  ผลต่างจากการ   

 
ณ วันที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทนุ 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น 

 เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
 (พันบาท) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี            
ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุน -  (28)  -  -  -  (28) 
ตราสารอนุพนัธ์ -  (1,327)  -  -  -  (1,327) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (11,123)  (12,543)    90  -  (23,576) 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/             
   ประกอบกิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (298,674)  -  -  -  (4,398)  (303,072) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,275)  388  -  -  -  (887) 
อื่นๆ (49)  35  -  -  -  (14) 
รวม (311,121)  (13,475)  -  90  (4,398)  (328,904) 

            
สุทธิ (169,871)  (31,965)  2,779  -  (4,170)  (203,227) 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น      ผลตา่งจากการ   

 
ณ วันที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น  

การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี  

 
ไดม้าจากการ 
ซ้ือบริษทัยอ่ย  

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
 (พันบาท) 

2563              
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,078  1,178  -  -  -  -  2,256 
ตราสารอนุพนัธ ์ -  (6,975)  -  29,793  -  -  22,818 
สินคา้คงเหลือ 6,676  2,695  -  -  -  -  9,371 
ประมาณการหน้ีสิน 6,781  3,111  -  -  -  181  10,073 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,267  1,952  -  -  -  -  17,219 
ก าไรในสินคา้คงเหลือ 5,061  1,088  -  -  -  -  6,149 
ก าไรในสินทรัพยถ์าวร 22,476  -  -  -  -  -  22,476 
ก าไรในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23,334  -  -  -  -  -  23,334 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 27,479  -  -  -  -  -  27,479 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  366  (355)  -  -  -  -  11 
ยอดขาดทุนยกไป 51,657  (51,593)  -  -  -  -  64 
รวม 160,175  (48,899)  -  29,793  -  181  141,250 
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 งบกำรเงินรวม 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น      ผลตา่งจากการ   

 
ณ วันที ่ 

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 
ก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น  

การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี  

 
ไดม้าจากการ 
ซ้ือบริษทัยอ่ย  

เปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
 (พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (3,265)  (7,858)  -  -  -  -  (11,123) 
สิทธิในสัญญาซ้ือขาย/               
   ประกอบกิจการไฟฟ้า (หมายเหตุ 14) (264,263)  -  -  -  (34,341)  (70)  (298,674) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2,993)  1,704  -  14  -  -  (1,275) 
อื่นๆ (23)  (49)  23  -  -  -  (49) 
รวม (270,544)  (6,203)  23  14  (34,341)  (70)  (311,121) 

              
สุทธิ (110,369)  (55,102)  23  29,807  (34,341)  111  (169,871) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย)/ รายไดใ้น     
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วันที่  
1 มกรำคม   

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

 ก าไร(ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอื่น  

การเปล่ียนแปลง 
นโยบายการบญัชี 

 ณ วันที ่ 
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2564          
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1,330  (1,120)  -  -  210 
สินคา้คงเหลือ 4,250  -  -  -  4,250 
ประมาณการหน้ีสิน 315  (34)  -  -  281 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,893  (281)  1,599  -  12,211 
ตราสารอนุพนัธ ์ 21,543  (11,459)  -  -  10,084 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  11  -  -  11 
รวม 38,331  (12,883)  1,599  -  27,047 

          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (425)  425  -  -  - 
รวม (425)  425  -  -  - 

          

สุทธิ 37,906  (12,458)  1,599  -  27,047 
  

2563          
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 216  1,114  -  -  1,330 
สินคา้คงเหลือ 3,250  1,000  -  -  4,250 
ประมาณการหน้ีสิน 492  (177)  -  -  315 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,814  1,079  -  -  10,893 
ตราสารอนุพนัธ ์ -  (3,676)  -   25,219  21,543 
ยอดขาดทุนยกไป 51,549  (51,549)  -  -  - 
รวม 65,321  (52,209)  -  25,219  38,331 

          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า  (2,562)  2,137  -  -  (425) 
รวม (2,562)  2,137  -  -  (425) 

          

สุทธิ 62,759  (50,072)  -  25,219  37,906 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   ทียั่งไม่ได้รับรู้ 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป 122,953  259,244  110,269  220,105 
รวม 122,953  259,244  110,269  220,105 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2569 กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   

 
25 ก ำไรต่อหุ้น 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั และจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปี โดยวธีิถวัเฉล่ียถว่งน ้าหนกั ซ่ึงปรับปรุงดว้ย
จ านวนหุ้นทุนซ้ือคืน โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามญั 
   ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2,229,270  3,412,337  2,187,407  2,197,152 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม        
   -หุ้นสามญัมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท 8,882,531  8,882,531  8,882,531  8,882,531 
ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคนื (46,451)            (99,044)  (46,451)       (99,044) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธถีัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั 
   ณ วันที ่31 ธันวำคม 8,836,080  8,783,487  8,836,080  8,783,487 
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 0.25  0.39  0.25  0.25 
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26 เงินปันผล 
 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุ้น  จ านวนเงิน  ส ารอง 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2564        
เงินปันผลประจ าปี 2563 28 เมษายน 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 0.182  1,598,566  - 
เงินปันผลระหว่างกาล 2564 11 สิงหาคม 2564 เดือนกนัยายน 2564 0.06  532,946  - 
     2,131,512  - 
        
ปี 2563        
เงินปันผลประจ าปี 2562 21 เมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 0.136  1,194,551  - 
 

27 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ด 
เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  -  19,198  -  -  19,198  -  19,198  -  19,198 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  1,692  -  -  1,692  -  1,692  -  1,692 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  53,520  -  -  53,520  -  53,520  -  53,520 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  74,410  -  -  74,410  -       
                   

หนี้สินทางการเงิน                   
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  138,670  138,670  -  134,081  -  134,081 
หุ้นกู ้  -  -  -  5,939,791  5,939,791  -  5,975,966  -  5,975,966 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  207,467  -  -  207,467  -  207,467  -  207,467 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  56,789  -  -  56,789  -  56,789  -  56,789 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  264,256  -  6,078,461  6,342,717         

 
 
 



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 270

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

96 
 

  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ด 
เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  -  162,315  -  -  162,315  -  162,315  -  162,315 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  5,284  -  -  5,284  -  5,284  -  5,284 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  167,599  -  -  167,599         
                   
หนี้สินทางการเงิน                   
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  -  -  -  151,809  151,809  -  146,402  -  146,402 
หุ้นกู ้  -  - - -  5,954,584  5,954,584  -  5,989,252  -  5,989,252 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  20,705  -  -  20,705  -  20,705  -  20,705 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย  -  428,261  -  -  428,261  -  428,261  -  428,261 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  143,633  -  -  143,633  -  143,633  -  143,633 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  592,599  -  6,106,393  6,698,992         
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                   
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  622  -  -  622  -  622  -  622 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  622  -  -  622         
                   
หนี้สินทางการเงิน                   
หุ้นกู ้  -  -  -  5,939,791  5,939,791  -  5,975,966  -  5,975,966 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  56,789  -  -  56,789  -  56,789  -  56,789 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  56,789  -  5,939,791  5,996,580         
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

มูลค่ายติุธรรม-
ใชก้ารบญัชี
ป้องกนัความ

เส่ียง 

 
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทนุ 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุนตดั
จ าหน่าย - 
สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  -  82,000  -  -  82,000  -  82,000  -  82,000 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  5,284  -  -  5,284  -  5,284  -  5,284 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  -  87,284  -  -  87,284         
                   
หนี้สินทางการเงิน                   
หุ้นกู ้  -  - - -  5,954,584  5,954,584  -  5,989,252  -  5,989,252 
สญัญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้  -  20,521  -  -  20,521  -  20,521  -  20,521 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย  -  143,633  -  -  143,633  -  143,633  -  143,633 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  -  164,154  -  5,954,584  6,118,738         
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมลูค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความ 
   ตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่าดว้ย 
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
   หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน  
   เบด็เสร็จอืน่ 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
 

 Swap model มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต โดยใชเ้ส้น
อตัราผลตอบแทนท่ีสังเกตได ้

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดย
อา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน 
   และอตัราดอกเบ้ีย 

 การคิดลดกระแสเงินสดโดยใชแ้บบจ าลองโดยใชข้อ้มูลท่ีหาไดจ้ากตลาด  
   (Observable Market Data) 

 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีไ่ม่ได้วัดมลูค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมลูค่ำ 
เงินกูยื้มระยะยาว  การคดิลดกระแสเงินสด 

 

หุ้นกู ้
 
 
 

 ราคาเสนอซ้ือจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน กรณีไม่มี
ราคาเสนอซ้ือ ราคาเสนอซ้ือดงักล่าวจะค านวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตามระยะเวลาเดียวกนัปรับ
ดว้ยคา่ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(ข) รายการเคลือ่นไหวของตราสารหนี้ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 
 

 งบกำรเงินรวม 

ตราสารหนี้ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2564          
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทนุ 162,315  2,434,500  (2,577,472)  (145)  19,198 
รวม 162,315  2,434,500  (2,577,472)  (145)  19,198 
          

2563          
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทนุ 23,553  465,001  (326,050)  (189)  162,315 
รวม 23,553  465,001  (326,050)  (189)  162,315 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ตราสารหนี้ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม  ซ้ือ  ขาย  
ปรับปรุงมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2564          
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทนุ 82,000  2,259,500  (2,341,500)  -  - 
รวม 82,000  2,259,500  (2,341,500)  -  - 
          

2563          
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
   ผา่นก าไรหรือขาดทนุ -  242,000  (160,000)  -  82,000 
รวม -  242,000  (160,000)  -  82,000 
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(ค) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุม่บริษทัจดัท าขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อก าหนดระดบั
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความ
เส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการ
ฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุม่บริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ค.1)  ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเคร่ืองมือ
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 
 
(ค.1.1)  ลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไมเ่รียกช าระ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็
ตามผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความ
เส่ียงของการผิดนดัช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้ด าเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการ
กระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21(ข) และ 21(ค)  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้รายใหม่
แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขทางการคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบัความ
น่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและ
หนงัสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารส าหรับบางกรณีวงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่
ละรายและจะทบทวนอย่างสม ่ าเสมอ ยอดขายท่ี เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัจ ากดัความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระ และมีการ
ติดตามยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายหุน้ีคง
คา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับลูกหน้ีแต่ละรายหรือกลุ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้าน
เครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนัและสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในอดีตท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและมมุมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลกูหน้ี 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตเน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตสั้ญญาระยะยาวกบั
คู่สัญญานอ้ยราย อยา่งไรก็ตามคู่สัญญาโดยทัว่ไปจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี
ขนาดใหญ่และมีความเส่ียงท่ีรับรู้อยูใ่นระดบัต ่า 
 

(ค.1.2)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนัธ ์
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยอ์นุพนัธ์ มี
จ ากดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงกลุม่บริษทัพิจารณาว่ามีความ
เส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 
(ค.2)  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจากความผนัผวนใน
กระแสเงินสด  

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดยจ านวน
เงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไมไ่ดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสัญญา 
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 งบกำรเงินรวม  
 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสัญญา 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ใช่อนพัุนธ์             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,644,688  394,100  1,251,944  -  -  1,646,044 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 1,681,236  -  1,681,236  -  -  1,681,236 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 50,920  -  50,920  -  -  50,920 
เจา้หน้ีค่าหุ้น 142,024  -  142,024  -  -  142,024 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 361,693  -  343,873  17,820  -  361,693 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 17,159,700  -  2,118,856  9,165,524  8,381,446  19,665,826 
หุ้นกู ้ 5,939,791  -  2,989,773  3,317,418  -  6,307,191 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 566,695  -  66,849  188,442  660,582  915,873 
หน้ีสินทางการเงินไมห่มุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618  618 
 27,547,365  394,100  8,645,475  12,689,204  9,042,646  30,771,425 
            
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนพัุนธ์            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก (56,789)  -  (124,507)  (523,841)  (142,949)  (791,297) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  113,855  485,625  133,463  732,943 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก (207,467)  -  (470,573)  (1,378,183)  (1,096,084)  (2,944,840) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  325,663  1,290,765  1,179,069  2,795,497 

 (264,256)  -  (155,562)  (125,634)  73,499  (207,697) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม  
 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสัญญา 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ใช่อนพัุนธ์             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,659,282  -  4,662,626  -  -  4,662,626 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 2,403,919  -  2,402,552  1,367  -  2,403,919 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 1,532,604  -  1,532,604  -  -  1,532,604 
เจา้หน้ีค่าหุ้น 59,083  -  59,083  -  -  59,083 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 366,477  -  350,552  15,925  -  366,477 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 16,154,106  -  1,911,979  8,197,577  8,357,346  18,466,902 
หุ้นกู ้ 5,954,584  -  2,023,124  4,318,950  -  6,342,074 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 594,687  -  64,891  173,684  733,840  972,415 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618  618 
 31,725,360  -  13,007,411  12,707,503  9,091,804  34,806,718 
            
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนพัุนธ์            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก (143,633)  -  (122,079)  (513,405)  (277,892)  (913,376) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  99,613  429,869  238,534  768,016 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            
- กระแสเงินสดออก (20,705)  -  (2,149,752)  -  -  (2,149,752) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  2,129,047  -  -  2,129,047 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก (428,261)  -  (401,296)  (1,234,015)  (1,139,745)  (2,775,056) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  259,776  946,311  1,143,413  2,349,500 

 (592,599)  -  (184,691)  (371,240)  (35,690)  (591,621) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสัญญา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,219,551  294,100  926,807  -  -  1,220,907 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,000  95,000  -  -  -  95,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 381,431  -  381,431  -  -  381,431 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 2,726  -  2,122  604  -  2,726 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 336,511  -  38,392  145,093  213,962  397,447 
หุ้นกู ้ 5,939,791  -  2,989,773  3,317,418  -  6,307,191 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 44,310  -  20,531  25,912  -  46,443 
หน้ีสินทางการเงินไมห่มุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618  618 
 8,019,938  389,100  4,359,056  3,489,027  214,580  8,451,763 
            
หนี้สินทางการเงินทีเ่ป็นอนพัุนธ์            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก (56,789)  -  (124,507)  (523,841)  (142,949)  (791,297) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  113,855  485,625  133,463  732,943 

 (56,789)  -  (10,652)  (38,216)  (9,486)  (58,354) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

106 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่าตาม  กระแสเงินสดตามสัญญา 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 บญัชี  เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  1-5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินทีไ่ม่ใช่อนพัุนธ์             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,590,160  -  4,593,504  -  -  4,593,504 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,000  182,000  -  -  -  182,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 513,709  -  513,709  -  -  513,709 
เจา้หน้ีค่าหุ้น 20,726  -  20,726  -  -  20,726 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 6,701  -  6,613  88  -  6,701 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 364,993  -  39,241  148,491  248,955  436,687 
หุ้นกู ้ 5,954,584  -  2,023,124  4,318,950  -  6,342,074 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 52,541  -  17,034  38,787  -  55,821 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 618  -  -  -  618  618 
 11,686,032  182,000  7,213,951  4,506,316  249,573  12,151,840 
            
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนพัุนธ์            
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย            
- กระแสเงินสดออก (143,633)  -  (122,079)  (513,405)  (277,892)  (913,376) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  99,613  429,869  238,534  768,016 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            
- กระแสเงินสดออก (20,521)  -  (2,144,360)  -  -  (2,144,360) 
- กระแสเงินสดเขา้ -  -  2,123,839  -  -  2,123,839 

 (164,154)  -  (42,987)  (83,536)  (39,358)  (165,881) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 277

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 

107 
 

กระแสเงินสดออก ซ่ึงเปิดเผยไวใ้นตารางดา้นบนแสดงกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่มีการคิดลดซ่ึงเก่ียวขอ้งกับ
หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์ซ่ึงถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการจดัการความเส่ียงและจะไม่มีการปิดสัญญา
ดงักล่าวก่อนการครบก าหนดตามสัญญา การเปิดเผยแสดงให้เห็นจ านวนเงินของกระแสเงินสดสุทธิส าหรับอนุพนัธ์
ซ่ึงช าระดว้ยเงินสดสุทธิและจ านวนเงินของกระแสเงินสดเขา้และออกขั้นตน้ของอนุพนัธ์ซ่ึงช าระเป็นเงินสดดว้ย
จ านวนขั้นตน้พร้อมกนั 
 

 (ค.3)  ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุม่บริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 
 
(ค.3.1)  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพย ์
ตน้ทุนค่าจา้งบริการรักษาโรงไฟฟ้า และเงินกูยื้มระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่ม
บริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย เพื่อลดผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนตามความ
เหมาะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
เงินเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 
  
เงินยโูร 

  
รวม 

 เงินเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

 เงินริงกิต 
มาเลเซีย 

 รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 111,048  273  111,321  225,518  266   -  225,784 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 42,442  -  42,442  1,321,555   -  68,219  1,389,774  
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 153,148  -  153,148  149,780   -  -  149,780  
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (147,335)  -  (147,335)   (336,943)  -  -   (336,943) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอืน่ (246,958)  (53,973)  (300,931)   (285,043)  (82,449)  -  (367,492) 
เจา้หน้ีค่าหุ้น -  -  -  (38,357)  -  -  (38,357) 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ (11,228)  -  (11,228)   (820,752)  -  -   (820,752) 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน (154,528)  -  (154,528)  (138,952)  -  -  (138,952) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิท่ีมีควำมเส่ียง (253,411)  (53,700)  (307,111)  76,806  (82,183)  68,219  62,842 
ประมาณการเจา้หน้ีค่าบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า (576,559)  (236,934)  (813,493)  (595,078)  (275,309)  -  (870,387) 
ประมาณการเจา้หน้ีการคา้ (114,588)  -  (114,588)  (343,005)  -  -  (343,005) 
ประมาณการเงินสดรับ -  -  -  1,014,431  -  -  1,014,431 
ยอดรวมควำมเส่ียงท้ังส้ิน (944,558)  (290,634)  (1,235,192)  153,154  (357,492)  68,219  (136,119) 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 774,973  -  774,973  891,549  -  -  891,549 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 114,588  -  114,588  (671,426)  -  -  (671,426) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ (54,997)  (290,634)  (345,631)  373,277  (357,492)  68,219  84,004 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินเยน 

  
เงินยโูร 

  
รวม 

 เงินเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินเยน 

  
เงินยโูร 

  
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 103,229  -  270  103,499  217,790  -  263  218,053 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 1,365  -  -  1,365  333,329  908  -  334,237 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  37,626  -  37,626  89,602  1,373,029  -  1,462,631 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (6,807)  -  -  (6,807)  (292,329)  -  -  (292,329) 
เจา้หน้ีการคา้ (131,112)  -  (17)  (131,129)  (118,431)  (62)  -  (118,493) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีมีควำมเส่ียง (33,325)  37,626  253  4,554  229,961  1,373,875  263  1,604,099 
ประมาณการเจา้หน้ีการคา้ (60,728)  -  -  (60,728)  (337,612)  -  -  (337,612) 
ประมาณการเงินท่ีจะไดรั้บ -  -  -  -  1,014,431  1,791,496  -  2,805,927 
ยอดรวมควำมเส่ียงท้ังส้ิน (94,053)  37,626  253  (56,174)  906,780  3,165,371  263  4,072,414 
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 774,973  -  -  774,973  891,549  -  -  891,549 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 60,728  -  -  60,728  676,819  (1,791,496)  -  (1,114,677) 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 741,648  37,626  253  779,527  2,475,148  1,373,875  263  3,849,286 
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สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย  
 

กลุม่บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้ ซ้ือสินทรัพยแ์ละเงิน
กูยื้มระยะยาวท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรา
ดอกเบ้ีย เพือ่ลดผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 
รับตำมสัญญำ  

สกุลเงินและอัตรำดอกเบีย้ 
จ่ำยตำมสัญญำ  วันส้ินสุดสัญญำ 

1.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 56.44 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.64 

 25 พฤศจิกายน 2565 

1.80 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 63.32 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2565 

7.45 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 
 

 260.82 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 24 กุมภาพนัธ ์2570 

11.27 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00 

 394.38 ลา้นบาท  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.65 

 15 พฤศจิกายน 2570 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทท่ีมีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี
รายงาน ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนขอ้
สมมติท่ีว่าตวัแปรอื่นโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี 

 

 อตัราการ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2564   
- เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 2,534  (2,534)  333  (333) 
- เงินยโูร 1.00 537  (537)  (3)  3 
- เงินเยน 1.00 -  -  (376)  376 
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 อตัราการ งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน เปล่ียนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2563     
- เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1.00 (768)  768  (2,300)  2,300 
- เงินยโูร 1.00 822  (822)  (3)  3 
- เงินเยน 1.00 -  -  (13,739)  13,739 
- เงินริงกิตมาเลเซีย 1.00 (682)  682  -  - 

 
 (ค.3.2)  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูยื้มส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (ดูหมายเหตุ 15) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
เพือ่ใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้มเป็นการเฉพาะ 

 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินกูยื้มระยะยาว 17,352,175  16,353,596  338,400  367,200 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (14,894,789)    (11,903,712)  -  - 
สุทธ ิ 2,457,386  4,449,884  338,400  367,200 
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สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียคงเหลือ สรุปไดด้งัน้ี 

 

วงเงินกู้ยืมและจ ำนวนเงนิต้นคงเหลือ  
อัตรำดอกเบีย้รับตำมสัญญำ

แลกเปล่ียน  
อัตรำดอกเบีย้จ่ำยตำม
สัญญำแลกเปล่ียน  วันส้ินสุดสัญญำ 

       

วงเงินกูย้ืมจ านวน 3,730 ลา้นบาท 
 และ 81 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและ 
จ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ีย 1,988.54 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั ร้อยละ 
BIBOR 3M +1.50 ต่อปี  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 4.485 ต่อปี 

 27 สิงหาคม 2569 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 2,743 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,014.42 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 20 ธนัวาคม 2570 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 3,583 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 3,225.87 ลา้นบาท 
 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

 27 มีนาคม 2574 

วงเงินกูย้มืจ านวน 4,080 ลา้นบาท  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,929.85 ลา้นบาท 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ THBFIX 6M  
+1.8 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 3.00 – 3.53 
ต่อปี 

 29 เมษายน 2576 

วงเงินกูย้มืจ านวน 11,699 ลา้นเยน  
และจ านวนเงินตน้คงเหลือตามสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 7,270 ลา้นเยน 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
ร้อยละ TIBOR 6M  
+1.3 ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 2.126 ต่อปี 

 30 มิถุนายน 2579 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 33.93 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
ตามสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 31.26  
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ LIBOR 3M ต่อปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 0.68 และ 1.00 
ต่อปี 

 31 มีนาคม 2576 

วงเงินกูย้ืมจ านวน 20.90 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ านวนเงินตน้คงเหลือ 
ตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 20.90 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
ร้อยละ LIBOR 3M ตอ่ปี 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
ร้อยละ 1.715 ต่อปี 

 31 ธนัวาคม 2574 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร 
 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ี 1% ซ่ึงเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยตั้งอยูบ่นขอ้
สมมติท่ีว่าตวัแปรอื่นโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงท่ี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมขึ้น 1% 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 1% 

 (พันบาท) 
2564  
ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (24,574)  24,574  (3,384)  3,384 
        
2563        
ความอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) (44,499)  44,499  (3,672)  3,672 

 
(ง) การบริหารจัดการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอ
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

28 ภำระผูกพนักบักิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
จา้งออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ            
   ส าหรับโครงการระหว่างก่อสร้าง 44,422  140,771  -  - 
รวม 44,422  140,771  -  - 
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หนังสือค ้าประกัน 
 
ธนาคารในประเทศและสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งไดอ้อกหนงัสือค ้าประกนั กลุ่มบริษทั
และบริษทัให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแห่งและบริษทัเอกชนหลายแห่งส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า การใชไ้ฟ ซ้ือเคร่ืองจกัร 
และสัญญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 2,044.29 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 
1,759.58 ล้านบาท 31.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 10.98 ล้านริงกิตมาเลเซีย) 
 
สัญญาส าคัญ 
 
สัญญาค่าท่ีปรึกษา 
 
กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัค่าท่ีปรึกษาเพื่อจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ค่าท่ีปรึกษางานพฒันาโครงการ ค่าท่ีปรึกษา
ทางการเงิน และค่าบริการดา้นวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 6.71
ลา้นบาท และจ านวน 245.40 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2563 : เป็นจ านวน 8.05 ล้านบาท และจ านวน 259.80 ล้านเยน) 
 
สัญญาจ้างบริการ 
 
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัจากการว่าจ้างบริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุมโรงไฟฟ้าหลายฉบับกับบริษัท                     
หลายแห่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือเป็นจ านวน 46.81 ล้านบาท จ านวน  6.19 ล้านยูโร  
จ านวน 19.84 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 3,759.19 ลา้นเยน และ จ านวน 32,522.14 ลา้นดอง (31 ธันวาคม 2563 : 
จ านวน 72.92 ล้านบาท จ านวน 7.41 ล้านยูโร  จ านวน 23.39 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 3,957.04 ล้านเยน และ 
40,836.42 ล้านดอง) 
 
สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 
 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง 
รวมถึงสัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้าในต่างประเทศ และบริษทัเอกชนหลายแห่งเป็นระยะเวลา 15 - 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ือง
คร้ังละ 5 ปี โดยอตัโนมติั โดยกลุ่มบริษทัจะจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกนั และกลุ่ม
บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา  

 
 
 
 
 

บริษัท กันกลุเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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29 เหตกุำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในวนัท่ี            
27 เมษายน 2565 เพื่ออนุมติัการจดัสรรก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทั เพื่อจ่ายปันผลเป็นเงินสดใน
อตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,068 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยูก่บัการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
 

30 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบบัจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงระยะท่ี 2 ซ่ึงเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม
บริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2565 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 สัญญาเช่า 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะน ามาถือปฏิบติัเม่ือมีการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีใชอ้ยูไ่ปเป็น
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงอื่น การแกไ้ขดงักล่าวให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัส าหรับการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงและเกณฑ์ใหม่ท่ีใช้ในการก าหนดกระแสเงินสดตาม
สัญญาเทียบเท่ากบัเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ (กล่าวคือเกณฑ์ใหม่ใชท้ดแทนเกณฑ์เดิมทนัที) ซ่ึงสามารถรับรู้รายการเป็น
เพียงการปรับปรุงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพจิารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตาม
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ 
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31 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่  
 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงิน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของปี 2564 ไดมี้การ
จดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินปี 2564 ดงัน้ี 
 
 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั    หลงัจดั  ก่อนจดั  จดั  หลงัจดั 
 ประเภท  จดัประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท  ประเภท 
 ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่  ใหม ่
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563            
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 26,942,971  (28,555)  26,914,415  59,468  (12,611)  46,857 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 682,345  28,555  710,900  42,055  12,611  54,666 
   -      -   
 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกว่า 
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ส่วนที่ 4 

เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

รายละเอีียดเกีี่�ยวกัี่บกี่รรมกี่าร ผู้้�บรหิาร ผู้้�มอีีำานาจควบคมุขอีงบรษัิัท ผู้้�ที�ได�รบัมอีบหมาย
ให�รับผู้ดิชอีบสู้งสูดุในสูายงานบญัชแีละกี่ารเงิน ผู้้�ที�ได�รับมอีบหมายให�รับผู้ดิชอีบโดยตรง
ในกี่ารควบคุมด้แลกี่ารทำาบัญชี และเลขานุกี่ารบริษััท

เอกสารแนบ 2

รายละเอีียดเกีี่�ยวกัี่บกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารที�ดำารงตำาแหน่งเป็็นกี่รรมกี่ารหรือีผู้้�บริหาร
ในบริษััทยอ่ีย บริษััทรว่ม หรือีบริษััทที�เกีี่�ยวข�อีง และรายละเอีียดเกีี่�ยวกัี่บกี่รรมกี่ารขอีง
บริษััทยอ่ีย

เอกสารแนบ 3

รายละเอีียดเกีี่�ยวกัี่บหัวหน�าหน่วยงานตรวจสูอีบภายในและหัวหน�างานกี่ำากัี่บด้แล 
กี่ารป็ฏิิบัติงานขอีงบริษััท

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สูินที�ใช�ในกี่ารป็ระกี่อีบธุุรกิี่จ

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวป็ฏิิบัติกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร และจริยธุรรมทางธุุรกิี่จ

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

เอกสารแนบ 7

รายงานความยั�งยืน
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เอกสารแนบ 1
1.1  รายละเอียดูเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมของ

บริษัท ผู้ที่ไดู้รับมอบหมายให้รับผิดูชอบสูงสุดูในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ไดู้รับมอบหมายให้รับผิดูชอบโดูยตรงในการควบคุม
ดููแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัท



ปี ประเภท

2563 รางวัล “พอ่ีตัวอียา่งแหง่ชาติ” โดยกี่ารนำาเสูนอีจากี่เขตดุสูิต กี่รุงเทพมหานคร

2558 รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวัลบริษััทจดทะเบียนด�านผู้ลกี่ารดำาเนินงาน ป็ระจำาปี็ 2558” 
ในงาน SET Awards 2015 ตลาดหลักี่ทรพัยแ์หง่ป็ระเทศไทย

รับรางวัลสูถานป็ระกี่อีบกิี่จกี่ารดีเด่นด�านกี่ารสูง่เสูริมกี่ารพัฒนาฝีมือีแรงงาน 
จากี่ ท่านรัฐมนตรีว่ากี่ารกี่ระทรวงแรงงาน พลเอีกี่สูุรศักี่ด์ิ กี่าญจนรัตน์

รับโล่ป็ระกี่าศเกีี่ยรติคุณผู้้�ทำาคุณป็ระโยชน์ต่อีกี่ารศึกี่ษัา 
จากี่ นางผูุ้สูดี ตามไท รอีงผู้้�ว่าราชกี่ารกี่รุงเทพมหานคร

2557 รางวัล “พอ่ีดีเด่นแหง่ชาติ” โดยกี่ารนำาเสูนอีจากี่เขตดุสูิต กี่รุงเทพมหานคร

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวัลบริษััทจดทะเบียนด�านนักี่ลงทุนสูัมพันธุ์ ป็ระจำาปี็ 2557” 
ในงาน SET Awards 2014 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

ได�รับคัดเลือีกี่เข�ารับรางวัล และได�รับป็ระกี่าศนียบัตรจากี่สูำานักี่ขา่ว CNBC ภาคพื�นเอีเชีย 
ในงาน “CNBC’s 13th Asia Business Leaders Awards 2014” ท่ีป็ระเทศสูิงคโป็ร์

รับมอีบโล่เกีี่ยรติคุณในฐานะเป็็นผู้้�อุีป็กี่ารคุณต่อีมหาวิทยาลัย 
จากี่ รอีงศาสูตราจารย์ ดร.ศกัี่รินทร ์ภมุริตัน อีธุกิี่ารบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอีมเกี่ล�าธุนบุรี
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ดูร.กัลกุล ดูำารงปิยวุฒิ์ิ�
• ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารบริษััทที�ไมเ่ป็็นผู้้�บริหาร)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 67 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาเอีกี่ ป็ริญญาวิศวกี่รรมศาสูตรดุษัฎีีบัณฑิิตกิี่ตติมศักี่ดิ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธุัญบุรี ป็ี 2561
• ป็ริญญาเอีกี่ ป็ริญญาศิลป็ศาสูตรดุษัฎีีบัณฑิิตกิี่ตติมศักี่ดิ� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป็ี 2559
• ป็ริญญาโท ป็ริญญาวิศวกี่รรมศาสูตรมหาบัณฑิิตกิี่ตติมศักี่ดิ� มหาวิทยาลัยเวสูเทิร์น ป็ี 2553

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สู้ตรป็ระกี่าศนียบัตรธุรรมาภิบาลทางกี่ารแพทย์ สูำาหรับผู้้�บริหารระดับสู้ง (ป็ธุพ.) รุ่นที� 8 ป็ี 2563  

โดยแพทยสูภารว่มกัี่บสูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า
• หลักี่สู้ตรวิทยากี่ารผู้้�นำาไทย-จีน ยุคใหม ่(วทจ.) รุน่ที� 2 ป็ี 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉีียวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ
• หลักี่สู้ตรนิติธุรรมเพื�อีป็ระชาธิุป็ไตย (นธุป็.) รุ่นที� 6 ป็ี 2561 วิทยาลัยรัฐธุรรมน้ญ สูถาบันรัฐธุรรมน้ญศึกี่ษัา  

สูำานักี่งานศาลรัฐธุรรมน้ญ
• หลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้ง (วตท.) รุน่ที� 15 ป็ี 2555 สูถาบันวิทยากี่ารตลาดทุน
• หลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 111/ 2551 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบนั กี่รรมกี่ารบรษัิัทไทย (IOD)
• หลักี่สูต้ร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 70/ 2551 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบัน กี่รรมกี่ารบรษัิัทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho ป็ี 2550
• หลักี่สู้ตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits ป็ี 2549
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• หลักี่สู้ตรผู้้�บริหารกี่ระบวนกี่ารยุติธุรรมระดับสู้ง (บยสู.) รุ่นที� 25 ป็ี 2564 สูถาบันพัฒนาข�าราชกี่ารฝ่ายตุลากี่าร 
ศาลยุติธุรรม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



ปี ประเภท

2556 รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวัลบริษััทจดทะเบียนด�านนักี่ลงทุนสูัมพันธุ์ ป็ระจำาปี็ 2556” 
ในงาน SET Awards 2013 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

รางวัล CSR-DIW for beginner Award 2556 โดยกี่รมโรงงานอุีตสูาหกี่รรม กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม

โล่ป็ระกี่าศเกีี่ยรติคุณแก่ี่ผู้้�ทำาคุณป็ระโยชน์ต่อีกี่ารศึกี่ษัาขอีงโรงเรียนสูังกัี่ดสูำานักี่งานเขตดุสูิต

2555 รับป็ระกี่าศเกีี่ยรติคุณรางวัลระฆังทอีง จากี่ สูมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และรับโล่ห์ระฆังทอีง 
จากี่ ฯพณฯ พลเอีกี่ พิจิตร กีุ่ลละวณิชย์ อีงคมนตรี โดย สูมัชชานักี่จัดรายกี่ารขา่ววิทยุโทรทัศน์
หนังสูือีพิมพ์แหง่ป็ระเทศไทย

2554 โล่เชิดช้เกีี่ยรติบรรษััทภิบาลดีเด่น จากี่นายป็านเทพ กี่ล�าณรงค์ราญ ป็ระธุานกี่รรมกี่ารป็� อีงกัี่นและ
ป็ราบป็รามกี่ารทุจริตแหง่ชาติ (ป็ป็ช.)
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริษััท 
            (กี่รรมกี่ารบริษััทที�ไมเ่ป็็นผู้้�บริหาร)
• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กี่รีน ฟิิลด์ เอ็ีนเนอีร์จี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั กี่ลุ่มบริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีทเซท   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2543 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง (2000) จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2539 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล มารีนไลน์ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2537 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เอ็ีม.ซัพพลาย แอีนด์ คอีนสูตรัคชั�น จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2534 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล กี่รุ�พ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)   ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริษััท  
          (กี่รรมกี่ารบริษััทที�ไมเ่ป็็นผู้้�บริหาร)

• บริษััททั�วไป็ 18 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• 231,458,670 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 2.6058 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• สูามีขอีงนางสูาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ� และบิดาขอีงนางสูาวนฤชล ดำารงป็ิยวุฒิ�
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ดูร.จงรัก ระรวยทรง
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ) 
• ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ 1) 

• กี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี 1)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำากับดููแลกิจการที่ดูี
• 3 กี่รกี่ฎีาคม 2558 (6 ป็ี 6 เดือีน)/ 3 กี่รกี่ฎีาคม 2558 (6 ป็ี 6 เดือีน)/ 3 กี่รกี่ฎีาคม 2558 (6 ป็ี 6 เดือีน)

อายุุ 68 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาเอีกี่ สูาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.
• ป็ริญญาตรี สูาขาเศรษัฐศาสูตร์ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Economic Statistics, United Nations (UN)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Public Finance, International Monetary Fund (IMF)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Directors Certification Program (DCP) รุน่ที� 14/2002 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร 

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้ร Effective Audit Committee รุน่ที� 4/2545 สูมาคมสูง่เสูรมิสูถาบนักี่รรมกี่ารบรษัิัทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association (JSDA)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for  
Audit Committees”

• สูัมมนาหัวข�อี “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”
• สูัมมนาหัวข�อี “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/  
      ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/  
      กี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บดแ้ลกิี่จกี่ารที�ดี

• ปี 2558 – ปี 2563 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/  
      กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/  
      ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แล 
      กิี่จกี่ารที�ดี

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2559 – ปัจจ่บนั บริษััท คิงสู์ฟิอีร์ด โฮลดิ�งสู์ จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารบริหารกี่ลุ่ม
• ปี 2563 – ปี 2563 บริษััท แอีพเพิล แคช จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท

• ปี 2561 – ปี 2563 บริษััท ฮาตาริ ไวร์เลสู จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2547 – ปี 2557 บรษัิัท กี่รุงไทยคอีมพวิเตอีร์ เซอีรวิ์สูเซสู จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบรษัิัท/  

      ป็ระธุานกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ปี 2545 – ปี 2546 บริษััท ป็ตท. จำากัี่ด (มหาชน)    กี่รรมกี่ารบริษััท/  

      กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ปี 2544 – ปี 2550 ศ้นย์ซื�อีขายตราสูารหนี�ไทย    กี่รรมกี่าร
• ปี 2544 – ปี 2545 กี่ารป็ิโตรเลียมแหง่ป็ระเทศไทย    กี่รรมกี่าร
• ปี 2541 – ปี 2550 บรษัิัท ไทยเรทติ�งแอีนด์ อิีนฟิอีรเ์มชั�นเซอีรวิ์สู จำากัี่ด (TRIS)  กี่รรมกี่าร
• ปี 2541 – ปี 2550 สูถาบนัพฒันาบุคลากี่รธุุรกิี่จหลักี่ทรพัย ์(TSI)   กี่รรมกี่าร
• ปี 2539 – ปี 2555 บรษัิัทหลักี่ทรัพย์เพื�อีธุุรกิี่จหลักี่ทรัพย์ จำากัี่ด (TSFC)  กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารบริหาร
• ปี 2539 – ปี 2555 สูมาคมบริษััทหลักี่ทรัพย์    กี่รรมกี่ารผู้้�อีำานวยกี่าร
• ปี 2539 – ปี 2555 สูถาบันฝึกี่อีบรมสูมาคมบริษััทหลักี่ทรัพย์   กี่รรมกี่ารผู้้�อีำานวยกี่าร
• ปี 2538 – ปี 2539 บริษััทหลักี่ทรัพย์ วชิระธุนทุน จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2535 – ปี 2538 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย   ผู้้�อีำานวยกี่ารฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ปี 2534 – ปี 2535 บรษัิัทเงินทนุหลักี่ทรัพย ์ธุนสูยาม จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�อีำานวยกี่ารฝ่ายวิจัยและพัฒนา
• ปี 2526 – ปี 2534  สูำานักี่งานเศรษัฐกิี่จกี่ารคลัง กี่ระทรวงกี่ารคลัง   ผู้้�ชำานาญกี่ารพิเศษั ฝ่ายนโยบายเงินก้ี่�  

      และฝ่ายนโยบายกี่ารคลัง 
      และภาษีัอีากี่ร

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

-  บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)    กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/  
           ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/  
           กี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี

• บริษััททั�วไป็  ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
1) ได�รับกี่ารแต่งตั�งให�ดำารงตำาแหน่ง ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ และกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี เมื�อีวันที� 14 ธุันวาคม 2563
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การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

รองศึาสตราจารย์ ดูร.พันารัตน์ ปานมณี
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)
• กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
• 20 เมษัายน 2561 (3 ป็ี 8 เดือีน)/ 14 พฤษัภาคม 2561 (3 ป็ี 8 เดือีน)

อายุุ 73 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาเอีกี่ สูาขา Management and Accounting มหาวิทยาลัยเคโอี ป็ระเทศญี�ปุ็่น
• บัญชีมหาบัณฑิิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
• บัญชีบัณฑิิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์

ประวัติการฝึึกอบรม
• อีบรมวิชาชีพทางบัญชีและอืี�น ๆ ตามข�อีกี่ำาหนดขอีงสูภาวิชาชีพบัญชีฯ สูำาหรับผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาต จำานวน 40 

ชั�วโมงต่อีป็ี
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร ผู้้�บริหารระดับสู้งด�านกี่ารค�าและกี่ารพาณิชย์ รุ่นที� 10 (TEPCOT 10) มหาวิทยาลัย

หอีกี่ารค�าไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 264/2018 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบนักี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• อีบรมวิชาชีพบัญชีตามข�อีกี่ำาหนดขอีงสูภาวิชาชีพบัญชี 20 ชั�วโมง และอืี�น ๆ อีีกี่ 20 ชั�วโมงต่อีป็ี
• สูัมมนาหัวข�อี “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit 

Committees”
• สูัมมนาหัวข�อี “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”
• สูัมมนาหัวข�อี “KPMG Asia Pacific Board Leadership & Assurance Summit 2021”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั คณะวิทยากี่ารจัดกี่าร มหาวิทยาลัยศิลป็ากี่ร  อีาจารย์
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั สูภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช้ป็ถัมภ์  ที�ป็รึกี่ษัาคณะอีนุกี่รรมกี่ารด�านกี่ารพัฒนา 

     เทคโนโลยีและวิชาชีพบัญชี

• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท โป็รเอ็ีน คอีร์ป็ จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/ 
    กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

• ปี 2560 – ปี 2563 สูภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช้ป็ถัมภ์ ที�ป็รึกี่ษัาด�านกี่ารศึกี่ษัาวิชาชีพบัญชี 
    และเทคโนโลยีบัญชี

• ปี 2559 – ปี 2562 มหาวิทยาลัยหอีกี่ารค�าไทย  คณบดี คณะบัญชี
• ปี 2552 – ปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธุัญบุรี ผู้้�เชี�ยวชาญ โครงกี่ารป็ริญญาเอีกี่ 

    คณะบริหารธุุรกิี่จ
• ปี 2545 – ปี 2550 มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์  รอีงคณบดีฝ่ายวิชากี่าร คณะพาณิชยศาสูตร์ 

    และกี่ารบัญชี
• ปี 2534 – ปี 2542 สูำานักี่งาน KPMG Peat Marwick Suthee หุ�นสูว่น
• ปี 2519 – ปี 2552 มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์  อีาจารย์ป็ระจำา คณะพาณิชยศาสูตร์ 

    และกี่ารบัญชี

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 2 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/  
         กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

- บริษััท โป็รเอ็ีน คอีร์ป็ จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/  
         กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

• บริษััททั�วไป็  ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

พัลเอก ธุารไชยยันต์ ศึรีสุวรรณ
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท
• 18 เมษัายน 2562 (2 ป็ี 8 เดือีน)

อายุุ 63 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ศิลป็ศาสูตรมหาบัณฑิิต คณะรัฐศาสูตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• โรงเรียนเสูนาธุิกี่ารทหารบกี่ สูหราชอีาณาจักี่ร
• โรงเรียนเสูนาธุิกี่ารทหารบกี่
• โรงเรียนนายร�อียพระจุลจอีมเกี่ล�า
• โรงเรียนเตรียมทหาร

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรวิทยากี่ารผู้้�นำาไทย - จีน ยุคใหม ่รุน่ที� 2 (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉีียวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้ร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 160/2019 สูมาคมสูง่เสูรมิสูถาบนักี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นราชอีาณาจักี่รภาครัฐรว่มเอีกี่ชน วิทยาลัยป็้อีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้ง สูถาบันวิทยากี่ารตลาดทุน รุน่ที� 23

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2560   กี่อีงบัญชากี่ารกี่อีงทัพไทย ผู้้�บัญชากี่ารทหารสู้งสูุด
• ปี 2559   กี่อีงบัญชากี่ารกี่อีงทัพไทย เสูนาธุิกี่ารทหาร
• ปี 2558   กี่อีงบัญชากี่ารกี่อีงทัพไทย รอีงเสูนาธุิกี่ารทหาร
• ปี 2557   กี่อีงบัญชากี่ารกี่อีงทัพไทย หัวหน�าฝ่ายเสูนาธุิกี่ารป็ระจำาผู้้�บัญชากี่ารทหารสู้งสูุด
• ปี 2555   กี่อีงบัญชากี่ารกี่อีงทัพไทย เจ�ากี่รมยุทธุกี่ารทหาร

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)
• บริษััททั�วไป็  ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายธุรากร อังภูเบศึวร์
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)
• กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ 1)

• ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 20 เมษัายน 2561 (3 ป็ี 8 เดือีน)/ 14 ธุันวาคม 2563 (1 ป็ี 1 เดือีน)/ 20 กีุ่มภาพันธุ์ 2562 (2 ป็ี 10 เดือีน)

อายุุ 57 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท MBA กี่ารเงินและกี่ารตลาด สูถาบันบัณฑิิตบริหารธุุรกิี่จศศินทร์ จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย
• ป็ริญญาตรี วิศวกี่รรมศาสูตรบัณฑิิต (คอีมพิวเตอีร์) วศ.บ จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้ง (วตท.) รุ่นที� 24 ป็ี 2560 สูถาบันวิทยากี่ารตลาดทุน ตลาดหลักี่ทรัพย์ 

แหง่ป็ระเทศไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรนักี่บริหารกี่ารเงินกี่ารคลังภาครัฐระดับสู้ง (บงสู.) ป็ี 2557 สูถาบันพัฒนาบุคลากี่ร  

ด�านกี่ารคลังและบัญชีภาครัฐ กี่รมบัญชีกี่ลาง
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรนักี่บริหารกี่ารยุติธุรรมทางป็กี่ครอีงระดับสู้ง (บยป็.) รุน่ที� 5 ป็ี 2556 วิทยาลัยกี่ารยุติธุรรม

ทางป็กี่ครอีง สูำานักี่งานศาลป็กี่ครอีง
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร (วป็อี.) รุน่ที� 55  ป็ี 2555 สูถาบันวิทยาลัยป็้อีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารสูำาหรับกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารระดับสู้งขอีงรัฐวิสูาหกิี่จและ 

อีงค์กี่ารมหาชน รุน่ที� 9 ป็ี 2555 สูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 155/2012 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบนักี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• กี่ารฝึกี่อีบรมกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร หลักี่สู้ตรเรง่ด่วน ณ บริษััท Mc Donald สูิงคโป็ร์ และมหาวิทยาลัยแฮมเบอีร์เกี่อีร์ 

นครซิดนี�ย์ ป็ระเทศอีอีสูเตรเลีย

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “Audit Committee Forum No. 44 Preparing for the new reality: Key considerations for Audit 
Committees”

• สูัมมนาหัวข�อี “Audit Committee Forum No. 46: Sustain Trends and Priority in 2021”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั  บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั  บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง

• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)
• ปี 2561 – ปี 2562  บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณา 

    ผู้ลตอีบแทน

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท 988 พลัสู จำากัี่ด  ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริหาร (CEO)
• ปี 2562 – ปี 2563 บริษััท ไทย แอี�กี่โกี่ร เอ็ีกี่ซเซนจ์ จำากัี่ด ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารบริหาร
• ปี 2561 – ปี 2563 บริษััท ไทย แอี�กี่โกี่ร เอ็ีกี่ซเซนจ์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2559 – ปี 2560 บริษััท ฟิ้�ดแคป็ป็ิตอีล จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริหาร (CEO)
• ปี 2556 – ปี 2557 ธุนาคารอีาคารสูงเคราะห์  กี่รรมกี่าร
• ปี 2555 – ปี 2556 ธุนาคารอิีสูลามแหง่ป็ระเทศไทย กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่ารใหญ่
• ปี 2554 – ปี 2557  บริษััท ท่าอีากี่าศยานไทย จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่าร

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)/  
         ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง/ 
         กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

• บริษััททั�วไป็  ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• 900,039 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 0.0101 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี

1) ได�รับกี่ารแต่งตั�งให�ดำารงตำาแหนง่ กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ เมื�อีวันที� 14 ธุันวาคม 2563
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นายกฤษณ์ จันทโนทก
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท
• 6 พฤศจิกี่ายน 2562 (2 ป็ี 2 เดือีน)

อายุุ 46 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• บริหารธุุรกิี่จมหาบัณฑิิต มหาวิทยาลัยอัีสูสูัมชัญ
• บริหารธุุรกิี่จบัณฑิิต มหาวิทยาลัยอัีสูสูัมชัญ

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้รสูดุยอีดผู้้�นำาวิทยากี่ารป็ระกัี่นภัยระดับสูง้ (Super วป็สู.) รุน่ที� 1 สูถาบนัวิทยากี่ารป็ระกัี่นภัย

ระดับสู้ง
• ป็ระกี่าศนียบตัรหลักี่สูต้รวิทยากี่ารป็ระกัี่นภัยระดับสูง้ รุน่ที� 6 (วป็สู.) สูำานักี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บและสูง่เสูรมิกี่าร 

ป็ระกี่อีบธุุรกิี่จป็ระกัี่นภัย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้งด�านกี่ารค�าและกี่ารพาณิชย์ รุน่ที� 7 (TEPCoT 7) มหาวิทยาหอีกี่ารค�าไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้ง รุน่ที� 15 สูถาบันวิทยากี่ารตลาดทุน
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้รกี่ารกี่ำากัี่บดแ้ลกิี่จกี่าร สูำาหรับผู้้�ป็ระกี่อีบธุุรกิี่จในตลาดทุน สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Certification Program (DCP) สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่ารบริษััทไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Financial Statements for Directors (FSD) สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่ารบริษััทไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Six Sigma Black Belt จากี่ General Electric Company

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท เอีไอีเอี ป็ระเทศไทย   ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท แม็คกี่รุ�ป็ จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารอิีสูระ/ 

     กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง/ 
     กี่รรมกี่ารสูรรหา และพิจารณา 
     ค่าตอีบแทน

• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััทหลักี่ทรัพย์จัดกี่ารกี่อีงทุน ทาลิสู จำากัี่ด กี่รรมกี่ารอิีสูระ
• ปี 2560 – ปี 2563 บริษััท เอีไอีเอี ป็ระเทศไทย   ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหารฝ่าย 

     ตัวแทนป็ระกัี่นชีวิต
• ปี 2559 – ปี 2560 บริษััท ไทยป็ระกัี่นชีวิต จำากัี่ด (มหาชน)  รอีงผู้้�จัดกี่ารใหญ่
• ปี 2558 – ปี 2558 บริษััท ไทยคาร์ดิฟิ ป็ระกัี่นชีวิต จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2555 – ปี 2558 บริษััทหลักี่ทรัพย์ กี่รุงศรี จำากัี่ด (มหาชน)  รอีงกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่ารใหญ่
• ปี 2553 – ปี 2555 ธุนาคารกี่รุงศรีอียุธุยา จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่าร (ผู้้�มีอีำานาจลงนาม)

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 2 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)
- บริษััท แม็คกี่รุ�ป็ จำากัี่ด (มหาชน)    กี่รรมกี่ารอิีสูระ/  

          กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง/  
          กี่รรมกี่ารสูรรหา และพิจารณา 
          ค่าตอีบแทน

• บริษััททั�วไป็ 1 แหง่
- บริษััทหลักี่ทรัพย์จัดกี่ารกี่อีงทุน ทาลิสู จำากัี่ด

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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นางสาวโศึภชา ดูำารงปิยวุฒิ์ิ�
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารผู้้�มีอีำานาจลงนาม)
• ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริหาร
• กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน) / 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน) / 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 55 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาป็รัชญาดุษัฎีีบัณฑิิตกิี่ตติมศักี่ดิ� สูาขาวิชาบริหารธุุรกิี่จ มหาวิทยาลัยเวสูเทิร์น ป็ี 2561
• ป็ริญญาตรี สูาขาพยาบาลศาสูตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ป็ ี2532

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรนิติธุรรมเพื�อีป็ระชาธุิป็ไตย (นธุป็.) รุน่ที� 7 วิทยาลัยรัฐธุรรมน้ญ สูถาบันรัฐธุรรมน้ญศึกี่ษัา 

สูำานักี่งานศาลรัฐธุรรมน้ญ
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรวิทยาลัยป็้อีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร (วป็อี.) รุน่ที� 60 สูถาบันวิชากี่ารป็้อีงกัี่นป็ระเทศ
• ป็ระกี่าศนียบตัรหลักี่สูต้รกี่ารบริหารจัดกี่ารด�านความมั�นคงขั�นสูง้ (สูวป็อี.มสู) รุน่ที� 6 ป็ ี2558 สูมาคมวิทยาลัยป็อ้ีงกัี่น

ราชอีาณาจักี่ร ในพระบรมราช้ถัมภ์
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้ง (วตท.) รุน่ที� 18 ป็ี 2557 สูถาบันวิทยากี่ารตลาดทุน
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 111/2551 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบนักี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 70/2551 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
• หลักี่สู้ตร Effective Senior Manager
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที� 21/2009 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• หลักี่สูต้รวิทยากี่ารผู้้�นำาไทย-จีน ยุคใหม ่(วทจ.) รุน่ที� 4 สูถาบนัวิทยากี่ารผู้้�นำาไทย-จีน มหาวิทยาลัยหวัเฉียีวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ 
(กี่ำาลังศึกี่ษัา)

• หลักี่สู้ตร Climate Change Leaders Forum 2021 รุน่ที� 1
 อีงค์กี่ารบริหารจัดกี่ารกี่�าซเรือีนกี่ระจกี่ (อีงค์กี่ารมหาชน) กี่ระทรวงพลังงานและสูิ�งแวดล�อีม (กี่ำาลังศึกี่ษัา)

รางวัลแห่งความภูมิใจ

ปี ประเภท

2564 รับโล่รางวัลเกีี่ยรติยศ Sustainability Rising Star Award (รางวััลด้้านควัามยั่ั�งยั่นื)
ในงาน“2021 Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards” (ACES)  
จัดโดย MORS Group

2563 ผู้ลป็ระเมินกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี (Corporate Governance Rating 5 ด้าวั)

2562 รับรางวัลเกีี่ยรติยศ Outstanding Brand Award จากนายชวน หลีีกภััย ประธานรฐัสภัา แลีะ 
อดีีตนายกรฐัมนตร ีในงาน “2019 Asia CEO Summit & Award Ceremony”

2561 รับโล่ สถานประกอบการที่่�ปฏิิบติัิงานด้้านสหกิจศึกึษาด้เ่ด่้น ป็ี 2561

เกีี่ยรติบัตร ผู้้�ให�กี่ารสูนับสูนุน จัดมหกี่รรมดนตรีกี่ารกีุ่ศลเพื�อีผู้้�ด�อียโอีกี่าสู 
โครงกี่ารหัวใจสูีขาว รวมใจรณรงค์ต�านภัยเอีดสู์

2560 เกย่ั่รติิบตัิร ผู้้ใ้หก้ารสนับสนุนโครงการประกวัด้ด้นติรน่านาชาติิแหง่เอเชย่ั่ ครั�งที� 1

รางวัล ASEAN Distributor Meeting, 2017 High Sales Achievement

รบัประกาศึรบัรองด้้านการต่ิอต้ิานคอรร์ปัชั�น

ผู้ลป็ระเมินกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี (Corporate Governance Rating 5 ด้าวั)

2559 รางวัล The Asia Pacific Entrepreneurship Award 2016 (APEA) ปี 2016
ป็ระเภท Outstanding Entrepreneurs Award (ครั�งที� 2)

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลผู้้้บรหิารส้งสุด้ Best CEO Award”
ในงาน SET Awards 2016 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

รางวัล “ด้าวัรุง่แหง่เอเชย่ั่ที่างด้้านพลังงานที่ด้แที่น”
(Rising Stars of Asia-Renewable Energy & Power)
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริหาร/ 
            กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง
• ปี 2551 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2555 – ปี 2563 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.เฮมพ์ กี่รุ�ป็ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. สูมาร์ท ฟิาร์มมิ�ง จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. ไบโอี เอ็ีกี่ซ์แทรคชั�น จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 1 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 2 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 3 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 4 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 5 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 8 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 9 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

ปี ประเภท

2558 รับ รางวััลสถานประกอบกิจการด้่เด่้นด้้านการส่งเสรมิการพัฒนาฝีีมือแรงงาน
จากี่ท่านรัฐมนตรีว่ากี่าร กี่ระทรวงแรงงาน พลเอีกี่สูุรศักี่ดิ� กี่าญจนรัตน์

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบ่ยั่นด้้านผู้ลการด้ำาเนินงาน ประจำาปี 2558” 
ในงาน SET Awards 2015 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลผู้้้บรหิารส้งสุด้ Best CEO Award”
ในงาน SET Awards 2015 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

2557 รางวัล The Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014 (APEA) ปี 2014 
ป็ระเภท Outstanding Entrepreneurs Award

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบย่ั่นด้้านนักลงที่นุสมัพนัธ์์ ประจำาปี 2557”
ในงาน SET Awards 2014 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

โล่ประกาศึเก่ยั่รติิคุณผู้้้ที่ำาคุณประโยั่ชน์ต่ิอการศึกึษาของโรงเรย่ั่น ในสูังกัี่ดเขตดุสูิต 
กี่รุงเทพมหานคร

2556 รางวัล CSR-DIW for beginner Award 2556
โดยกี่รมโรงงานอุีตสูาหกี่รรม กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม

โล่ป็ระกี่าศเกีี่ยรติคุณ จากี่ ฯพณฯท่านอีงคมนตรี พลากี่ร สูุวรรณรัตน์ เนื�อีงในโอีกี่าสูได�รับเกีี่ยรติให�
เป็็น บุคคลคณุภาพแหง่ปี 2014 (Quality Persons of the Year 2014) สาขา “บุคคลตัิวัอยั่า่งใน
ภาคธุ์รกิจพลังงานและสาธ์ารณ้ปโภค” จัดขึ�นโดย ม้ลนิธุิสูภาวิทยาศาสูตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ป็ระเทศไทย (มสูวท.)

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบย่ั่นด้้านนักลงที่นุสมัพนัธ์์ ประจำาปี 2556”  
ในงาน SET Awards 2013 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. เรียลเอีสูเตท (2564) จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท ฟิิวเจอีร์ พาวเวอีร์ คอีนสูตรัคชั�น จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท เค.เอ็ีน.พี.ซัพพลาย จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กิี่จกี่ารรว่มค�า จีพีดี แอีนด์ ทีอีีอีีซีแอีล จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd.  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั  บริษััท กิี่จกี่ารรว่มค�า จีเคอีี แอีนด์ จีพีดี จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท ฟิิวเจอีร์ อีีเล็คทริคอีล คอีนโทรล จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั  บริษััท กัี่ลกีุ่ลโซลาร์ พาวเวอีร์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท โคราชวินด์เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ คอีมม้นิตี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท เอ็ีนเค เพาวเวอีร์โซล่า จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท สูยาม กัี่นกีุ่ล โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 1 จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 3 จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 6 จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 17 จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล พาวเวอีร์ ดีเวลลอีป็เม�นท์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เทรนนิ�ง เซ็นเตอีร์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ ร้ฟิ 1 จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ พาวเวอีร์ 1 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ พาวเวอีร์ 2 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2553 – ปัจจ่บนั บริษััท จี-พาวเวอีร์ ซอีร์ซ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2551 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2543 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กี่รีน ฟิิลด์ เอ็ีนเนอีร์จี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล กี่รุ�พ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั กี่ลุ่ม เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท แฮ�ป็ป็ี�  กี่รีน 2558 จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2545 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เทรดดิ�ง แอีนด์ เอีเยนซี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)   กี่รรมกี่ารบริษััท/  
          ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริหาร/ 
          กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง

• บริษััททั�วไป็ 53 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ภรรยาขอีง ดร.กัี่ลกีุ่ล ดำารงป็ิยวุฒิ�



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 295แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

ดูร.สมบูรณ์ เอื�ออัชฌาสัย
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารผู้้�มีอีำานาจลงนาม)
• กี่รรมกี่ารบริหาร
• เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารบริษััท
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร (CEO)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• 9 มิถุนายน 2553 (11 ป็ี 7 เดือีน)/ 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)/ 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 52 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาเอีกี่ (ดุษัฎีีบัณฑิิต) สูาขาวิชาบริหารธุุรกิี่จอุีตสูาหกี่รรม สูถาบันเทคโนโลยีพระจอีมเกี่ล�าเจ�าคุณทหาร

ลาดกี่ระบัง ป็ี 2558
• ป็ริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิิต) สูาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์ ป็ี 2540
• ป็ระกี่าศนียบัตรบัณฑิิตทางกี่ารสูอีบบัญชี มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์ ป็ี 2537
• ป็ริญญาตรี (บริหารธุุรกิี่จบัณฑิิต) สูาขากี่ารบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป็ี 2535
• ป็ระกี่าศนียบัตรกี่ฎีหมายภาษีัอีากี่รระหว่างป็ระเทศ รุน่ที� 1 เนติบัณฑิิตยสูภา ป็ี 2546

คุณ่วุ่ฒิอ่ิ�น

• ผู้้�สูอีบบญัชภีาษีัอีากี่ร ทะเบยีนเลขที� 1 กี่รมสูรรพากี่ร กี่ระทรวงกี่ารคลัง
• ผู้้�เชี�ยวชาญสูาขาบัญชีและบริหารธุุรกิี่จ บัญชีรายชื�อีกี่รรมกี่ารรัฐวิสูาหกิี่จ ป็ี 2562 (ครั�งที� 2) ลำาดับที� 46

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้รกี่ารป็อ้ีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร รุน่ที� 63 (วป็อี. 63) วิทยาลัยป็อ้ีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร สูถาบนัวิชากี่าร

ป็อ้ีงกัี่นป็ระเทศ
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารกี่ระบวนกี่ารยุติธุรรมระดับสู้ง (บยสู.) รุ่นที� 24 ป็ี 2563 วิทยาลัยกี่ารยุติธุรรม  

สูถาบันพัฒนาข�าราชกี่ารฝ่ายตุลากี่ารศาลยุติธุรรม
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้รวิทยากี่ารผู้้�นำาไทย-จีน ยุคใหม ่(วทจ.) รุน่ที� 2 ป็ ี2562 มหาวิทยาลัยหวัเฉียีวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สู้ตรวิทยากี่ารป็ระกัี่นภัยระดับสู้ง (วป็สู.8) รุ่นที� 8 ป็ี 2562 สูำานักี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บและ 

สู่งเสูริมกี่ารป็ระกี่อีบธุุรกิี่จป็ระกัี่นภัย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรป็ระกี่าศนียบัตรธุรรมาภิบาลทางกี่ารแพทย์สูำาหรับผู้้�บริหารระดับสู้ง รุ่นที� 6 (ป็ธุพ.6)  

ป็ี 2561 แพทยสูภารว่มกัี่บสูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้รผู้้�บรหิารระดับสูง้ด�านกี่ารค�าและกี่ารพาณชิย ์สูถาบนัวิทยากี่ารกี่ารค�า รุน่ที� 10 (TEPCoT 10) 

ป็ี 2560 มหาวิทยาลัยหอีกี่ารค�ากัี่บสูภาหอีกี่ารค�าไทย 
• หลักี่สูต้รกี่ารป็อ้ีงกัี่นกี่ารทจุรติในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้รผู้้�บรหิารระดับสู้ง สูถาบนัวิทยากี่ารตลาดทุน รุน่ที� 23 (วตท.23) ป็ ี2559 ตลาดหลักี่ทรัพย์ 

แหง่ป็ระเทศไทย
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้รกี่ารบรหิารจัดกี่ารด�านความมั�นคงขั�นสูง้ รุน่ที� 7 ป็ ี2558 สูมาคมวิทยาลัยป็อ้ีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร  

ในพระบรมราช้ถัมภ์ (สู.วป็อี.มสู. 7)

• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Capital Market Leader Program รุน่ที� 1 ป็ี 2557 สูำานักี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บหลักี่
ทรัพย์และ ตลาดหลักี่ทรัพย์

• ป็ระกี่าศนียบัตรชั�นสู้ง หลักี่สู้ตรกี่ารเมือีงกี่ารป็กี่ครอีงในระบบป็ระชาธิุป็ไตย สูำาหรับนักี่บริหารระดับสู้ง รุ่นที� 17 
สูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า ป็ี 2556 (ป็ป็ร. 17)

• ป็ระกี่าศนียบัตรชั�นสู้ง หลักี่สู้ตรกี่ารบริหารเศรษัฐกิี่จสูาธุารณะ สูำาหรับนักี่บริหารระดับสู้ง รุ่นที�10  
สูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า ป็ี 2555 (ป็ศสู. 10)

• ป็ระกี่าศนียบตัรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 139/2554 สูมาคมสูง่เสูรมิสูถาบนักี่รรมกี่าร
บริษััทไทย (IOD)

• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 84/2553 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร
บริษััทไทย (IOD)

• ป็ระกี่าศนียบัตรกี่ารตรวจสูอีบภายใน รุ่นที�  1 จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัยและสูมาคมผู้้�ตรวจสูอีบภายใน 
แหง่ป็ระเทศไทย ป็ี 2543

การฝึึกอบรม ปี 2564

• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 42/2564 สูมาคมสู่งเสูริม
สูถาบันกี่รรมกี่ารบริษััทไทย (IOD)

• ป็ระกี่าศนียบัตรกี่ฎีหมายทรัพย์สูินทางป็ัญญาชั�นสู้ง (IP Bar 2021) ศาลทรัพย์สิูนทางสัูญญาและกี่ารค�าระหว่าง
ป็ระเทศกี่ลาง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร (CEO)
• ปี 2553 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2555 – ปี 2564 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท อีอีริจิ�น กัี่นกีุ่ล เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท ทีเอีชซีจี กี่รุ�ป็ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท ไทยสูติ�คเฮิร์บ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. สูมาร์ท ฟิาร์มมิ�ง จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
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• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. เฮมพ์ กี่รุ�ป็ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. ไบโอี เอ็ีกี่ซ์แทรคชั�น จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 1 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 2 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 3 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 4 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 5 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 6 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 7 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 8 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 9 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล แกี่รนด์ แอีสูเซท จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.เรียลเอีสูเตท (2564) จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท เค.เอ็ีน.พี.ซัพพลาย จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท รางเงิน โซล้ชั�น จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd.  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท ฟิิวเจอีร์ อีีเล็คทริคอีล คอีนโทรล จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2559 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท เอีาท์โกี่รว์ ดี จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท อีีโค่ ไทยเอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท อิีนฟิินิท อัีลเทอีร์เนทีฟิ เอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท จีโอี ไบโอีเอีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท โคราชวินด์เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เอ็ีนเนอีร์จี โซล้ชั�น แอีนด์ ไลท์ติ�ง จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ คอีมม้นิตี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท เอ็ีนเค เพาวเวอีร์โซล่า จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล พาวเวอีร์ ดีเวลลอีป็เม�นท์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เทรนนิ�ง เซ็นเตอีร์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ ร้ฟิ 1 จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท พัฒนาพลังงานลม จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2554 – ปัจจ่บนั บริษััท จี-พาวเวอีร์ ซอีร์ซ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั คณะกี่รรมกี่ารกี่อีงทุนหม้บ่�านและชุมชนเมือีงแหง่ชาติ กี่รรมกี่ารผู้้�ทรงคุณวุฒิ ตามคำาสูั�ง 
     คณะกี่รรมกี่าร กี่อีงทุนหม้บ่�านและ 
     ชุมชนเมือีงแหง่ชาติ ที� 13/2564

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท พี ซี แอีล โฮลดิ�ง จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารอิีสูระ/ กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/  
     ป็ระธุานกี่รรมกี่ารสูรรหา และ 
     พิจารณาค่าตอีบแทน/  
     กี่รรมกี่ารบรหิารความเสีู�ยง/  
     กี่รรมกี่ารบรรษััทภิบาล

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั คณะกี่รรมกี่ารคุ�มครอีงผู้้�บริโภค   กี่รรมกี่ารว่าด�วยฉีลากี่ ตามคำาสูั�ง 
     คณะกี่รรมกี่ารคุ�มครอีงผู้้�บริโภค  
     ที� 3/2564

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั สูำานกัี่งานกี่อีงทนุหม้บ่�านและชุมชนเมอืีงแหง่ชาติ กี่รรมกี่ารผู้้�ทรงคุณวุฒิ/ อีนุกี่รรมกี่าร 
     บริหารกี่อีงทุนหม้บ่�านและชุมชน 
     เมือีงแหง่ชาติ/ อีนุกี่รรมกี่าร 
     ด�านเทคโนโลยสีูารสูนเทศและดิจิทัล/ 
     อีนกุี่รรมกี่าร คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ 
     ตามคำาสูั�งคณะกี่รรมกี่ารกี่อีงทุน 
     หม้บ่�านและชุมชนเมือีงแหง่ชาติ  
     ที� 4/2564 และ 5/2564

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท คอีมเซเว่น จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/ 
     กี่รรมกี่ารอิีสูระ

• ปี 2560 – ปัจจ่บนั สูภาวิชาชีพกี่ารบัญชี   กี่รรมกี่ารในคณะกี่รรมกี่าร 
     ด�านภาษีัอีากี่ร/ คณะทำางาน 
     โครงกี่ารแนวทางกี่ารจัดทำาเอีกี่สูาร 
     กี่ำาหนดราคาโอีน (Transfer Pricing)

• ปี 2559 – ปัจจ่บนั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กี่รรมกี่ารผู้้�ทรงคุณวุฒิป็ระจำา 
     คณะบริหารธุุรกิี่จ และอีาจารย์พิเศษั  
     คณะบริหารธุุรกิี่จ

• ปี 2557 – ปี 2564 ศาลเยาวชนและครอีบครัว จังหวัดป็ระจวบคีรขีนัธุ ์ ผู้้�พิพากี่ษัาสูมทบ

ประสบการณ์ทำางาน
• ปี 2561 – ปี 2563 สูมาคมศษิัยเ์ก่ี่าสูถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล พระนคร นายกี่สูมาคมศิษัย์เก่ี่า มทร.พระนคร
• ปี 2560 – ปี 2563 สูมาคมผู้้�สูอีบบัญชีภาษีัอีากี่รแหง่ป็ระเทศไทย นายกี่สูมาคมผู้้�สูอีบบัญชีภาษีัอีากี่ร 

     แหง่ป็ระเทศไทย
• ปี 2559 – ปี 2561 สูภานิติบัญญัติแหง่ชาติ   ที�ป็รึกี่ษัาคณะอีนุกี่รรมาธุิกี่าร 

     พิจารณาศึกี่ษัา และติดตาม 
     ด�านพลังงานทดแทน  
     (ที� อี.กี่มธุ 1(8)/2559)

• ปี 2558 – ปี 2560 สูภาขับเคลื�อีนกี่ารป็ฏิิร้ป็ป็ระเทศ  ที�ป็รึกี่ษัาคณะอีนุกี่รรมาธุิกี่าร 
     กี่ารขับเคลื�อีนกี่ารป็ฏิิร้ป็พลังงาน 
     ทดแทนและอีนุรักี่ษ์ัพลังงาน

• ปี 2558 – ปี 2560  สูภาขับเคลื�อีนกี่ารป็ฏิิร้ป็ป็ระเทศ  ผู้้�เชี�ยวชาญป็ระจำาสูมาชิกี่ 
(นายกี่ษิัเดชธุนทัต เสูกี่ขุนทด)   สูภาขับเคลื�อีนฯ 

• ปี 2557 – ปี 2558 สูภาป็ฏิิร้ป็แหง่ชาติ    อีดีตผู้้�เชี�ยวชาญป็ระจำาสูมาชิกี่ 
(นายกี่ษิัเดชธุนทัต เสูกี่ขุนทด)   สูภาป็ฏิิร้ป็ฯ 

• ปี 2557    สูมาชิกี่วุฒิสูภา นายสูุรินทร์ ฐิติปุ็ญญา  อีดีตผู้้�ชำานาญกี่ารป็ระจำาสูมาชิกี่ 
     วุฒิสูภาฯ

• ปี 2547 – ปี 2548 บริษััท ไทยรุง่ย้เนี�ยนคาร์ จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้ช.ผู้จกี่.ทั�วไป็ สูำานักี่กี่รรมกี่าร 
     ผู้้�จัดกี่าร



ปี ประเภท

2564 เคุร่�องราชอิสรยิาภรณ์ จัตำร่ถาภรณ์มงกฎ่ไทย จ.ม. ตามป็ระกี่าศราชกิี่จจานุเบกี่ษัา  
เล่ม 138 ตอีนพิเศษั 3ข. เล่มท่ี 14/16) หน�าท่ี 12 วันท่ี 1 พฤษัภาคม 2564

2564 เกีี่ยรติบัตรผู้้�ทำาป็ระโยชน์ให�แก่ี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครป็ระเภทบุคคล

2559 ศษิัยเ์ก�าดเีด�น
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2557 ศษิัยเ์ก�าดเีด�น (ระดับปรญิญาเอก)
โดยวิทยาลัยกี่ารบริหารและจัดกี่าร สูถาบันเทคโนโลยีพระจอีมเกี่ล�าเจ�าคุณทหารลาดกี่ระบัง

ปี ประเภท

2562 รางวัล ASEAN Asset Class PLCs
โดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และธุนาคารพัฒนาเอีเชีย (ADB)

2559 รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบย่ั่นด้้านนักลงที่นุสมัพนัธ์์ประจำาปี 2559”
ในงาน SET Award 2017 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

2558 รางวัล ประกาศึเกย่ั่รติิคณุมาติรฐาน มยั่ส.
กี่รมสูวัสูดิกี่ารและคุ�มครอีงแรงงาน กี่ระทรวงแรงงาน

รางวัล สถานประกอบการด้เ่ด่้นด้้านการสง่เสรมิพฒันาฝีมีือแรงงาน
โดยท่านรัฐมนตรีว่ากี่ารกี่ระทรวงแรงงาน กี่ระทรวงแรงงาน

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบย่ั่นด้้านผู้ลประกอบการด้เ่ด่้นประจำาปี 2558”
ในงาน SET Award 2015 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

2557 รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบย่ั่นด้้านนักลงที่นุสมัพนัธ์์ประจำาปี 2557”
ในงาน SET Award 2014 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย

2556 รางวัล CSR-DW for Beginner Award 2556
โดยกี่รมโรงงานอุีตสูาหกี่รรม กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม

รางวัลดีเด่นป็ระเภท “รางวััลบรษัิที่จด้ที่ะเบย่ั่นด้้านนักลงที่นุสมัพนัธ์์ประจำาปี 2556”
ในงาน SET Award 2013 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย
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• ปี 2543 – ปี 2547 บริษััท ซัมมิท อีอีโต�ซีท อิีนดัสูตรี จำากัี่ด  ผู้ช.ผู้จกี่.ทั�วไป็  
     สูายงานตรวจสูอีบภายใน

• ปี 2540 – ปี 2543 มหาวิทยาลัยสูยาม    อีาจารย์ป็ระจำา คณะบริหารธุุรกิี่จ
• ปี 2540 – ปี 2543 สูำานักี่งานสูอีบบัญชีสูยามบัญชีกิี่จ  หุ�นสูว่นสูำานักี่งานฯ
• ปี 2538 – ปี 2540 บริษััท เบ็ญจมาศ จำากัี่ด   รอีงผู้้�อีำานวยกี่ารฝ่ายบริหารเงิน
• ปี 2536 – ปี 2538 บริษััท เลนโซ ่เอีเชีย จำากัี่ด (มหาชน)  หัวหน�าสูายงานตรวจสูอีบภายใน
• ปี 2534 – ปี 2536 บริษััท บีดีโอี ริชฟิิลด์ จำากัี่ด   ผู้้�ชว่ยผู้้�สูอีบบัญชีอีาวุโสู

เกียรติคุณพัิเศึษ

รางวัลจากการบริหารองค์กร

ผลงานดู้านวิชาการ
1. หนังสอื “การบญัชภ่าษ่อากร”

เรียบเรียงโดย นายสูมบ้รณ์ เอืี�อีอัีชฌาสูัย และ นายกิี่ตติชัย ถาวรธุรรมฤทธุิ�, 2542

2. หนังสอื “การบญัชภ่าษ่อากร”
เรียบเรียงโดย นายสูมบ้รณ์ เอืี�อีอัีชฌาสูัย และ นายกิี่ตติชัย ถาวรธุรรมฤทธุิ�, 2544

3. ผู้ลงานวิัจัยั่ “ASEAN Biomass Energy a Thai Environmental Impact Analysis by use of a Structural 
Equation Model (SEM), Somboon Aueatchasai and Wanno Fongsuwan (June 23, 2014), Research Journal  
of Business Management, 8(4): 523-537, 2014 ISSN 1819-1932 /DOI: 10.3923/ rjbm. 2014.523.537,  
https://docsdrive.com/pdfs/academicjournals/rjbm/2014/523-537.pdf

4. Environmental impact factors on Thai Biomass Power Plant: A Structural Equation Model, Somboon 
Aueatchasai and Wanno Fongsuwan (October 15, 2014), Research journal of Business Management, 
9(1): 124-140, 2015 ISSN 1819-1932/DOI :10.3923/rjbm. 2015.124.140

5. วิัเคราะหก์ฎหมายั่ที่รพัยั่ส์นิที่างปัญญากับการพัฒนาเที่คโนโลยั่ส่เ่ขย่ั่วั (Green Technology) ในป็ระเทศไทย: 
ศึกี่ษัาเฉีพาะสูิทธุิบัตรกี่ารป็ระดิษัฐ์ ความลับทางกี่ารค�า และลิขสูิทธุิ�ขอีงโป็รแกี่รมคอีมพิวเตอีร์ หลักี่สู้ตร “ผู้้�บริหาร
กี่ระบวนกี่ารยุติธุรรมระดับสู้ง” รุ่นที� 24 วิทยาลัยกี่ารยุติธุรรม สูถาบันพัฒนาช�าราชกี่ารฝ่ายตุลากี่าร สูำานักี่งาน 
ศาลยุติธุรรม พ.ศ. 2563

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 2 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท/ เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารบริษััท
         กี่รรมกี่ารบริหาร/ ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร (CEO)
- บริษััท คอีมเซเว่น จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/ กี่รรมกี่ารอิีสูระ

• บริษััททั�วไป็ 37 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• 33,600,000 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 0.3783 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว
• 3,000,000 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 0.0338 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว (ค้่สูมรสู)

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี

https://docsdrive.com/pdfs/academicjournals/rjbm/2014/523-537.pdf
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นางสาวนฤชล ดูำารงปิยวุฒิ์ิ�
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารผู้้�มีอีำานาจลงนาม) 
• กี่รรมกี่ารบริหาร 
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานกี่ลยุทธุ์กี่ารลงทุนและธุุรกิี่จนวัตกี่รรมพลังงาน

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)/ 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 38 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท สูาขาบริหารธุุรกิี่จ (MBA) มหาวิทยาลัยบอีสูตัน ป็ระเทศสูหรัฐอีเมริกี่า
• ป็ริญญาโท สูาขาศิลป็ศาสูตรกี่ารบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ป็ระเทศสูหรัฐอีเมริกี่า
• ป็ริญญาตรี สูาขาวิศวกี่รรมศาสูตร์ จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรวิทยากี่ารผู้้�นำารุน่ใหมไ่ทย-จีน (วมทจ.) รุน่ที� 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉีียวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรวิทยากี่ารพลังงานสูำาหรับนักี่บริหารรุน่ใหม ่รุน่ 4 โดยสูถาบันวิทยากี่ารพลังงาน
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร ABC สูถาบันพัฒนาความคิดสูร�างสูรรค์เชิงธุุรกิี่จรุน่ 5 โดยมหาวิทยาลัยศรีป็ทุม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรนักี่บริหารระดับสู้งด�านกี่ารพัฒนาธุุรกิี่จอุีตสูาหกี่รรมและกี่ารลงทุน (วธุอี.) รุน่ที� 2  

โดยสูถาบันวิทยากี่ารธุุรกิี่จและอุีตสูาหกี่รรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร CMA-GMS International Program รุน่ที� 1 โดยสูถาบันวิทยากี่ารตลาดทนุ ตลาดหลักี่ทรพัย์

แหง่ป็ระเทศไทย
• ใบอีนุญาตที�ป็รึกี่ษัาทางกี่ารเงิน ป็ี 2556 ชมรมวาณิชธุนกิี่จ สูมาคมบริษััทหลักี่ทรัพย์ไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 70/2551 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบนั  

กี่รรมกี่ารบริษััทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมปี 2564 

• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรหลักี่นิติธุรรมเพื�อีป็ระชาธุิป็ไตย (นธุป็.) รุน่ที� 9 โดยสูำานักี่งานศาลรัฐธุรรมน้ญ

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร  
     สูายงานกี่ลยุทธุ์กี่ารลงทุนและ 
     ธุุรกิี่จนวัตกี่รรมพลังงาน

• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารบริหาร
• ปี 2559 – 2564  บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�ชว่ยกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร 

     สูายงานวางแผู้นกี่ลยุทธ์ุและกี่ารลงทุน

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 6 จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 7 จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท อีอีริจิ�น กัี่นกีุ่ล เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล บีท้บี จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Singapore An Yang, Singapore   กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Singapore Yun Yang, Singapore   กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั INT Energy, Singapore    กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Gunkul Vietnam Joint Stock Company   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท ฟิิวเจอีร์ เอ็ีนเนอีร์ยี� คอีร์เป็อีเรชั�น จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd.    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท โซลาร์ เอ็ีนเนอีร์ยี� โซไซตี� จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท บีเอ็ีมพี โซล่าร์ จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท เอีาท์โกี่รว์ ดี จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท อีีโค่ ไทยเอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท อิีนฟิินิท อัีลเทอีร์เนทีฟิ เอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท รางเงิน โซล้ชั�น จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท จีโอี ไบโอีเอีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เอ็ีนเนอีร์จี โซล้ชั�น แอีนด์ ไลท์ติ�ง จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ คอีมม้นิตี� จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กี่รีโนเวชั�น เพาเวอีร์ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั Gunkul International Investment (Singapore) Pte. Ltd.  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท พัฒนาพลังงานลม จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
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การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/ กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท เงินเทอีร์โบ จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท/  
      กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ/ 
      กี่รรมกี่ารสูรรหาและ 
      พิจารณาค่าตอีบแทน 

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กี่รีน ฟิิลด์ เอ็ีนเนอีร์จี จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท 
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั กี่ลุ่ม เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล กี่รุ�พ จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท แฮ�ป็ป็ี� กี่รีน 2558 จำากัี่ด    กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2547 – ปัจจ่บนั บริษััท นพกีุ่ล จำากัี่ด     กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)    กี่รรมกี่ารบริษััท/  
           กี่รรมกี่ารบริหาร 

• บริษััททั�วไป็ 46 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• 431,193 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 0.0049 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว 

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร
• บุตรสูาวขอีง ดร.กัี่ลกีุ่ล ดำารงป็ิยวุฒิ�
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นางอารีวรรณ เฉลิมแดูน
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารผู้้�มีอีำานาจลงนาม) 
• กี่รรมกี่ารบริหาร 
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานธุุรกิี่จอุีป็กี่รณ์ไฟิฟิ้าแรงสู้ง

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)/ 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 52 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา 
• ป็ริญญาโท สูาขาวิชาบริหารธุุรกิี่จอุีตสูาหกี่รรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอีมเกี่ล�าพระนครเหนือี 
• ป็ริญญาตรี สูาขากี่ารบัญชี มหาวิทยาลัยธุุรกิี่จบัณฑิิตย์

ประวัติการฝึึกอบรม 
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรนักี่บริหารกี่ารงบป็ระมาณระดับสู้ง (นงสู) รุน่ที� 6 สูำานักี่งบป็ระมาณแผู้น่ดิน
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที� 9 ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่ร 

ภาครัฐ (IRDP)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรกี่ารบริหารเศรษัฐกิี่จสูาธุารณะสูำาหรับนักี่บริหารระดับสู้ง รุน่ 15 สูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า
• โครงกี่ารศึกี่ษัาด้งานกี่ารนำาแนวเศรษัฐกิี่จพอีเพียงมาป็ฎิีบัติขอีงกี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม มอีกี่. 99
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรพัฒนาผู้้�บริหารสู้สู่ากี่ลอียา่งมือีอีาชีพรุน่ที� 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ป็ระกี่าศนียบัตร “Pioneering Leadership Training Program” Canaan Farmers School, Korea
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 70/2551 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตร Effective Senior Manager
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• หลักี่สู้ตรนักี่บริหารกี่ารเงินกี่ารคลัง ภาครัฐระดับสู้ง (บงสู.) รุน่ที� 8 กี่รมบัญชีกี่ลาง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่ 

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร 
    สูายงานธุุรกิี่จอุีป็กี่รณ์ไฟิฟิ้าแรงสู้ง

• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารบริหาร
• ปี 2562 – ปี 2564 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�ชว่ยกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร สูายงานผู้ลิต 

    และจำาหนา่ยอุีป็กี่รณ์ไฟิฟิ้า

• ปี 2553 – ปี 2562 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารสูายงานอีาวุโสู สูายงานโรงงาน
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 6 จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 7 จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท เค.เอ็ีน.พี.ซัพพลาย จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน 
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารบริหาร
• บริษััททั�วไป็ 5 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายเฉลิมพัล ศึรีเจริญ
• กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารผู้้�มีอีำานาจลงนาม)
• กี่รรมกี่ารบริหาร
• ผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานขายและกี่ารตลาด

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)/ 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 52 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาตรี สูาขาศิลป็ศาสูตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร หลักี่นิติธุรรมเพื�อีป็ระชาธุิป็ไตย (นธุป็.) รุน่ที� 8
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร ป็ระกี่าศนียบัตรธุรรมาภบาลทางกี่ารแพทย์สูำาหรับผู้้�บริหารระดับสู้ง รุน่ที� 9 (ป็ธุพ.๙)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร นิติกี่รรมและสูัญญาเบื�อีงต�น สูำาหรับใช�ในกี่ารทำางานและชีวิตป็ระจำาวัน
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรกี่ารบริหารจัดกี่ารด�านความมั�นคงขั�นสู้ง (สูวป็อี.มสู.) รุ่นที� 10 สูมาคมวิทยาลัยป็้อีงกัี่น 

ราชอีาณาจักี่ร
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที� 8 ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่ร 

ภาครัฐ (IRDP)
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้รกี่ารบริหารงานภาครัฐและกี่ฎีหมายมหาชน รุน่ที� 15 สูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า
• หลักี่สูต้รข�อีควรระวังขอีงกี่รรมกี่ารเพื�อีป็้อีงกัี่นความเสูี�ยงทางกี่ฎีหมาย ความรับผู้ิดชอีบขอีงกี่รรมกี่ารตามกี่ฎีหมาย

ทั�งทางแพง่และอีาญา / กี่.ล.ต. ตลท.
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรกี่ารบริหารจัดกี่ารด�านความมั�นคงขั�นสู้ง รุน่ที� 10 สูมาคมวิทยาลัยป็้อีงกัี่นราชอีาณาจักี่ร
• ป็ระกี่าศนยีบตัรชั�นสูง้ หลักี่สูต้รกี่ารบรหิารเศรษัฐกิี่จสูาธุารณะสูำาหรบันกัี่บรหิารระดับสูง้ รุน่ที� 12 สูถาบนัพระป็กี่เกี่ล�า 

ป็ี 2557
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 70/2551 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตร Effective Senior Manager
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)
• หลักี่สู้ตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “พ.ร.กี่.ป็รับเป็ลี�ยนอัีตราดอีกี่เบี�ย ครั�งแรกี่ในรอีบ 95 ป็ี”
• สูัมมนาหัวข�อี “ร้�ไว� ก่ี่อีนทำาพลาด พ.ร.บ.คอีมพิวเตอีร์ในยุค COVID-19 และอัีพเดท IT Policy”
• สูัมมนาหัวข�อี “แนวทางและข�อีพิจารณาเกีี่�ยวกัี่บป็ัญหาที�พบบอ่ียในงานรับเหมาก่ี่อีสูร�าง”
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่าร 
    สูายงานขายและกี่ารตลาด

• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารบริหาร
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2553 – ปัจจ่บนั บริษััท เค.เอ็ีน.พี. ซัพพลาย จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่

- บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารบริหาร
• บริษััททั�วไป็ 3 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• น�อีงชายขอีงนางสูาวโศภชา ดำารงป็ิยวุฒิ�
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นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์
• ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี (กี่รรมกี่ารอิีสูระ) 1)

• กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการกำากับดููแลกิจการท่ีดีูและกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 25 กีุ่มภาพันธุ์ 2556 (8 ป็ี 10 เดือีน) / 22 มิถุนายน 2558 (6 ป็ี 6 เดือีน)

อายุุ 61 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาเอีกี่ สูาขานโยบายเศรษัฐกิี่จ (ด�าน Monetary Economics) มหาวิทยาลัยโกี่เบ ป็ระเทศญี�ปุ็่น  

(ทุนกี่ารศึกี่ษัาขอีงรัฐบาลญี�ปุ็่น)
• ป็ริญญาโท สูาขาเศรษัฐศาสูตร์ (กี่ารเงินและกี่ารธุนาคารระหว่างป็ระเทศ) มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
• ป็ริญญาตรี สูาขาเศรษัฐศาสูตร์ (สูาขากี่ารเงินและกี่ารธุนาคารและกี่ารตลาด) มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Digital Transformation ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่รภาครัฐ (IRDP)
• ป็ระกี่าศนียบัตรชั�นสู้ง หลักี่สู้ตรกี่ารบริหารงานภาครัฐและกี่ฎีหมายมหาชน (ป็รม.4)
• ป็ระกี่าศนียบัตร The Program on Management of Technology
 The Association for Overseas Technical Scholarship (ทุน AOTS) ป็ระเทศญี�ปุ็่น
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP รุน่ที� 118/2552) สูถาบันสู่งเสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร กี่ารบริหารกิี่จกี่ารบ�านเมือีงที�ดี เพื�อีกี่ารพัฒนาอีย่างยั�งยืน สูำาหรับนักี่บริหาร ระดับสู้ง  

รุน่ที� 1 (กี่พร.1)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Digital Marketing ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่รภาครัฐ (IRDP)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บ 
            ด้แลกิี่จกี่ารที�ดี
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง
• ปี 2556 – ปี 2563 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่รภาครัฐ (IRDP) ผู้้�ทรงคุณวุฒิ ด�านกี่ารป็ระเมินผู้ล  
            กี่รรมกี่ารหลักี่สู้ตร กี่�าวสู้ ่ 
            CEO-Leadership Succession  
            Program (LSP)
• ปี 2555 – ปัจจ่บนั กี่อีงทุนสูนับสูนุนกี่ารสูร�างเสูริมสูุขภาพ (สูสูสู.) อีนกุี่รรมกี่ารด�านกี่ารป็ระเมนิกี่ารบรหิาร 
            จัดกี่ารที�ดี
• ปี 2556 – ปี 2563 ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่รภาครัฐ (IRDP) รอีงกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2555 – ปี 2556 สูำานักี่งานคณะกี่รรมกี่ารนโยบายรัฐวิสูาหกิี่จ ที�ป็รึกี่ษัาคณะทำางานกี่ำากัี่บ 
       กี่ระทรวงกี่ารคลัง    กี่ารดำาเนินงานตามระบบป็ระเมิน 
            คุณภาพรัฐวิสูาหกิี่จ สูำานักี่งาน 
            คณะกี่รรมกี่ารนโยบายฐวิสูาหกิี่จ
• ปี 2554 – ปี 2555 สูถาบันระหว่างป็ระเทศเพื�อีกี่ารค�าและ  ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารพัฒนาศักี่ยภาพ 
       กี่ารพัฒนา (อีงค์กี่ารมหาชน)    ในกี่ารกี่ำาหนดตัวชี�วัด และป็ระเมนิผู้ล 
            ตามคำารับรอีงกี่ารป็ฏิิบัติงาน
• ปี 2554 – ปี 2555 สูำานักี่งานนวัตกี่รรมแหง่ชาติ (อีงค์กี่ารมหาชน) ที�ป็รกึี่ษัาในกี่ารบรหิารความเสูี�ยงและ 
            กี่ารตรวจสูอีบภายใน
• ปี 2554 – ปี 2555 สูำานักี่บริหารหนี�สูาธุารณะ กี่ระทรวงกี่ารคลัง ที�ป็รกึี่ษัาโครงกี่ารติดตามและป็ระเมนิ 
            ผู้ลโครงกี่ารภายใต�แผู้นป็ฏิิบัติกี่าร 
            ไทยเข�มแข็ง 2555 พื�นที� 4  
            ภาคตะวันอีอีกี่เฉีียงเหนือี
• ปี 2553 – ปี 2555 สูถาบันสูง่เสูริมกี่ารสูอีนวิทยาศาสูตร์  ที�ป็รกึี่ษัาในกี่ารบรหิารความเสูี�ยงและ 
       และเทคโนโลยี (สูสูวท.)   กี่ารตรวจสูอีบภายใน 
• ปี 2553 – ปี 2555 สูำานักี่งานพัฒนาเทคโนโลยีอีวกี่าศและ  ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารติดตามและ 
       ภ้มิสูารสูนเทศ (อีงค์กี่ารมหาชน)  ป็ระเมินผู้ลกี่ารดำาเนินงาน สูทอีภ.  
            ตามแผู้นยุทธุศาสูตร์
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• ปี 2553 – ปี 2554 สูำานักี่งาน กี่.สู.ท.ช.    หัวหน�าทีมที�ป็รึกี่ษัาป็ระเมินผู้ล 
            กี่ารดำาเนินงาน ป็ี 2553-2554
• ปี 2553 – ปี 2554 สูถาบันป็ิโตรเลี�ยมแหง่ป็ระเทศไทย/  ที�ป็รึกี่ษัากี่ารวิเคราะห์ต�นทุน และ  
       สูำานักี่งานนโยบายและแผู้น กี่ระทรวงพลังงาน  กี่ารกี่ำาหนดราคา NGV
• ปี 2552    สูำานักี่งานพัฒนากี่ารวิจัยกี่ารเกี่ษัตร  ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารป็ระเมิน 
       กี่ระทรวงสูาธุารณสูุข   ขีดสูมรรถนะกัี่บกี่ารพัฒนาบุคลากี่ร
• ปี 2552 – ปี 2555 สูำานักี่งานอัียกี่ารสู้งสูุด    ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารเพื�อีกี่ารจัดทำา 
            คำารับรอีงและติดตามป็ระเมินผู้ล 
            กี่ารป็ฏิิบัติราชกี่ารป็ระจำาป็ี
• ปี 2551 – ปี 2555 กี่รมบัญชีกี่ลาง กี่ระทรวงกี่ารคลัง  ที�ป็รึกี่ษัาเพื�อีดำาเนินโครงกี่าร 
            ป็ระเมินผู้ลกี่ารดำาเนินงาน 
            ทุนหมุนเวียน ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ
• ปี 2551 – ปี 2555 กี่ระทรวงพลังงาน    ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารพัฒนาระบบ 
            กี่ารป็ระเมินผู้ล
• ปี 2551 – ปี 2555 บริษััท ทริสู คอีร์ป็อีเรชั�น จำากัี่ด (TRIS)  รอีงกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2550 – ปี 2555 ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย  ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่าร SET Award
• ปี 2550 – ปี 2554 สูำานักี่งาน ป็ป็ช.    อีนุกี่รรมกี่ารเจรจาข�อีตกี่ลงและ 
            ป็ระเมินผู้ลกี่ารจัดทำาคำารับรอีง 
            กี่ารป็ฏิิบัติราชกี่ารป็ระจำาป็ี
• ปี 2550 – ปี 2554 สูำานักี่งาน ป็ป็ช.    ที�ป็รึกี่ษัาจัดสูัมมนา Capacity  
            Building เจ�าหน�าที� ป็ป็ช.
• ปี 2550 – ปี 2554 สูำานักี่งาน ป็ป็ช.    ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารป็รับป็รุง 
            กี่ารป็ระเมินป็ระสูิทธุิภาพและ 
            ป็ระสูิทธุิผู้ลกี่ารป็ฏิิบัติราชกี่าร 
            ขอีงสูำานักี่งาน ป็ป็ช.
• ปี 2546 – ปี 2555 สูำานักี่งาน กี่.พ.ร.    หัวหน�าทีมที�ป็รึกี่ษัากี่ารจัดทำา 
            คำารับรอีงกี่ารป็ฏิิบัติราชกี่าร 
            สูว่นราชกี่าร/จังหวัด/อีงค์กี่ารมหาชน
• ปี 2543 – ปี 2555 สูถาบันสูง่เสูริมกี่ารสูอีนวิทยาศาสูตร์  หัวหน�าทีมที�ป็รึกี่ษัากี่ารป็ระเมินผู้ล 
       และเทคโนโลยี (สูสูวท.)   กี่ารดำาเนินงาน
• ปี 2543 – ปี 2548 กี่.ล.ต. และ ตลท.    ที�ป็รึกี่ษัาโครงกี่ารจัดอัีนดับ 
            กี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี
            (Corporate Governance Rating)
• ปี 2542 – ปี 2551 บริษััท ทริสู คอีร์ป็อีเรชั�น จำากัี่ด (TRIS)  ผู้้�ชว่ยกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่ารอีาวุโสู
• ปี 2541 – ปี 2563 สูำานักี่งานคณะกี่รรมกี่ารนโยบายรัฐวิสูาหกิี่จ หัวหน�าทีม/ผู้้�เชี�ยวชาญ/ที�ป็รึกี่ษัา 
       กี่ระทรวงกี่ารคลัง    กี่ารป็ระเมินผู้ลกี่ารดำาเนินงาน 
            รัฐวิสูาหกิี่จ

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็   ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
1) ได�รับกี่ารแต่งตั�งให�ดำารงตำาแหนง่ ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี เมื�อีวันที� 14 ธุันวาคม 2563
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พัลตำารวจตรี วิศึิษฐ์์ ศึุกรเสพัย์
• ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและพิัจารณาผลตอบแทน
• 20 กีุ่มภาพันธุ์ 2562 (2 ป็ี 10 เดือีน)

อายุุ 66 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาตรี สูาขารัฐป็ระศาสูนศาสูตร์ โรงเรียนนายร�อียตำารวจ

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร กี่ารบริหารงานตำารวจชั�นสู้ง รุน่ที� 28
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร ผู้้�กี่ำากัี่บกี่าร รุน่ที� 31
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Nomination Committee Best Practice Guideline
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 78/2552 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณา 
           ผู้ลตอีบแทน
• ปี 2555 - ปี 2561 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณา 
           ผู้ลตอีบแทน
• ปี 2552 – ปี 2561 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ปี 2552 – ปี 2561 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารบริษััท (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

กลุ่่�มบรษัิัท/หน�วุยงานอ่�น

• ปี 2557 – ปี 2558 ตำารวจภ้ธุรจังหวัดชุมพร  ผู้้�บังคับกี่าร
• ปี 2556 – ปี 2557 ตำารวจภ้ธุรจังหวัดระนอีง  ผู้้�บังคับกี่าร
• ปี 2555 – ปี 2556 สูำานักี่งานตำารวจแหง่ชาติ  ผู้้�บังคับกี่าร กี่อีงคดีป็กี่ครอีงและคดีแพง่

• ปี 2549 – ปี 2555 สูำานักี่งานตำารวจแหง่ชาติ  รอีงผู้้�บังคับกี่าร กี่อีงคดีป็กี่ครอีงและคดีแพง่
• ปี 2548 – ปี 2549 สูำานักี่งานตำารวจแหง่ชาติ  ผู้้�กี่ำากัี่บกี่าร กี่อีงคดีป็กี่ครอีงและคดีแพง่
• ปี 2543 – ปี 2548 สูำานักี่งานตำารวจแหง่ชาติ  ผู้้�กี่ำากัี่บกี่าร (พัฒนาวินัย กี่อีงวินัย)
• ปี 2541 – ปี 2543 สูำานักี่งานตำารวจแหง่ชาติ  รอีงผู้้�กี่ำากัี่บกี่าร (นิติกี่ารด�านพิจารณาทัณฑ์ิ)  
           กี่อีงวินัย
• ปี 2535 – ปี 2537 สูถานีตำารวจภ้ธุรอีำาเภอีหนอีงหญ�าไซ สูารวัตรใหญ่
       จังหวัดสูุพรรณบุรี

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็    ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 305แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายเดูชา ชูลิกรณ์
• กี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและพิัจารณาผลตอบแทน
• 9 พฤศจิกี่ายน 2555 (9 ป็ี 2 เดือีน)

อายุุ 59 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท สูาขาบริหารธุุรกิี่จ มหาวิทยาลัย เคสู เวสูเทอีร์น รีเสูริฟิ ป็ระเทศสูหรัฐอีเมริกี่า
• ป็ริญญาตรี สูาขาเศรษัฐศาสูตร์ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 26 ป็ ี2546 สูมาคมสูง่เสูรมิสูถาบนักี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Key to Success in Organization Redesign
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Effective Managers Program
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Project Finance
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Nomination Committee Best Practice Guideline

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณา 
            ผู้ลตอีบแทน

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท รักี่ษัาความป็ลอีดภัย ไดมอีนด์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2548 – ปัจจ่บนั บริษััท อิีนทิเกี่รท แมเนจเม�นท์ คอีนซัลแทนท์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท/ กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2546 – ปี 2548 บริษััท ไทยรุง่ย้เนี�ยนคาร์ จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�ชว่ยกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2544 – ปี 2546 บริษััท แอีดวานซ์พาวเวอีร์ซัพพลาย จำากัี่ด (มหาชน) รอีงกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 2 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 306แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายหทัย อู่ไทย
• กี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการสรรหาและพิัจารณาผลตอบแทน
• 12 พฤศจิกี่ายน 2558 (6 ป็ี 2 เดือีน)

อายุุ 67 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• กี่ารจัดกี่ารภาครัฐและภาคเอีกี่ชนมหาบัณฑิิต สูถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสูตร์
• วิศวกี่รรมศาสูตรบัณฑิิต (อุีตสูาหกี่าร) มหาวิทยาลัยขอีนแก่ี่น
• นิติศาสูตรบัณฑิิต มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Nomination Committee Best Practice Guideline

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั คณะกี่รรมกี่ารมาตรฐาน  กี่รรมกี่ารผู้้�ทรงคุณวุฒิ
       ผู้ลิตภัณฑ์ิอุีตสูาหกี่รรม (กี่มอี.)
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั สูถาบันยานยนต์   ป็ระธุานกี่รรมกี่าร
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั อุีตสูาหกี่รรมพัฒนาม้ลนิธุิ  กี่รรมกี่าร
• ปี 2564 - ปัจจ่บนั ม้ลนิธุิเพื�อีสูถาบันพัฒนาวิสูาหกิี่จ กี่รรมกี่าร
       ขนาดกี่ลางและขนาดยอ่ีม (ISMED)
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั ม้ลนิธุิเพื�อีสูถาบันเพิ�มผู้ลผู้ลิตแหง่ชาติ  กี่รรมกี่าร
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม  ที�ป็รึกี่ษัาป็ลัดกี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม  คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบและป็ระเมนิผู้ล (ค.ต.ป็.)

• ปี 2560 – ปัจจ่บนั อี.กี่.พ.กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม  ผู้้�ทรงคุณวุฒิด�านกี่ารบริหารและกี่ารจัดกี่าร
• ปี 2557 – ปี 2558 สูำานักี่งานมาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์ิอุีตสูาหกี่รรม เลขาธุิกี่ารสูำานักี่งานมาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์ิ 
           อุีตสูาหกี่รรม
• ปี 2556 – ปี 2557 กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม  ผู้้�ตรวจราชกี่ารกี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม
• ปี 2555 – ปี 2556 กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม  รอีงผู้้�อีำานวยกี่ารสูำานกัี่งานเศรษัฐกิี่จอุีตสูาหกี่รรม
• ปี 2551 – ปี 2555 กี่ระทรวงอุีตสูาหกี่รรม  รอีงเลขาธุิกี่าร สูำานักี่งานมาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์ิ 
           อุีตสูาหกี่รรม

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็    ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 307แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายพังษ์เทพั ถืิฐ์าพัันธุ์
• กี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี (กี่รรมกี่ารอิีสูระ)

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการกำากับดููแลกิจการท่ีดีู
• 25 กีุ่มภาพันธุ์ 2556 (8 ป็ี 10 เดือีน)

อายุุ 63 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท สูาขารัฐป็ระศาสูนศาสูตร์ สูถาบันบัณฑิิตพัฒนบริหารศาสูตร์
• ป็ริญญาตรี สูาขานิติศาสูตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้ง วิทยาลัยกี่ารตลาดทุน ป็ี 2561
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร ผู้้�บริหารกี่ระบวนกี่ารยุติธุรรมระดับสู้ง รุน่ที� 21 ป็ี 2560
• ป็ระกี่าศนียบัตรนักี่บริหารกี่ารงบป็ระมาณระดับสู้ง รุน่ที� 3 สูำานักี่งบป็ระมาณ ป็ี 2559
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร “LEADERSHIP” RIPA INTERNATIONAL LONDON, ENGLAND ป็ี 2555
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร กี่ารป็้อีงกัี่นราชกี่ารอีาณาจักี่ร (วป็อี.) รุน่ที� 54 ป็ี 2554
• ป็ระกี่าศนียบัตรชั�นสู้ง หลักี่สู้ตร กี่ารบริหารงานภาครัฐและกี่ฎีหมายมหาชน รุน่ที� 8 ป็ี 2552
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 125 สูถาบันสู่งเสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร 

บริษััทไทย (IOD) ป็ี 2552
• ป็ระกี่าศนียบัตรชั�นสู้ง หลักี่สู้ตรกี่ารบริหารเศรษัฐกิี่จสูาธุารณะ สูำาหรับนักี่บริหารระดับสู้ง รุน่ที� 6 ป็ี 2551
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร MOF EXECUTIVE PROGRAM กี่ระทรวงกี่ารคลัง ป็ี 2548

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ไมม่ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2565 – ปัจจ่บนั บริษััท สูหโคเจน (ชลบุรี) จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบรษัิัท/  
           กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

• ปี 2558 – ปัจจ่บนั  บริษััท ดีโอีดี ไบโอีเทค จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบรษัิัท/ 
            กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ปี 2562 – ปี 2563 บริษััท ป็ตท. จำาหนา่ยกี่�าซธุรรมชาติ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2557 – ปี 2560  บริษััท โทเทิล อิีนดัสูเตรียล เซอีร์วิสูเซสู จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2553 – ปี 2558  บริษััท พีทีที แอีลเอ็ีนจี จำากัี่ด (ในเครือี PTT) กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน 1 แหง่
 - บริษััท ดีโอีดี ไบโอีเทค จำากัี่ด (มหาชน) 1)   กี่รรมกี่ารบรษัิัท/  
            กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• บริษััททั�วไป็  ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี

1) นับเฉีพาะบริษััทจดทะเบียนที�มีกี่ารดำารงตำาแหนง่กี่รรมกี่ารบริษััทในป็ี 2564
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ดูร.พังษ์สกร ดูำาเนิน
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานธุุรกิี่จพลังงานและกัี่ญชงกัี่ญชา

อายุุ 44 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาเอีกี่ สูาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ป็ี 2562
• ป็ริญญาโท สูาขาวิศวกี่รรมไฟิฟิ้า มหาวิทยาลัยฮานโนเวอีร์ ป็ระเทศเยอีรมันนี ป็ี 2548
• ป็ริญญาตรี สูาขาวิศวกี่รรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธุัญบุรี ป็ี 2545

ประวัติการฝึึกอบรม
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้รผู้้�นำาไทย-จีน (วทจ.) รุน่ที� 3 สูถาบนัวิทยากี่ารผู้้�นำาไทย-จีน มหาวิทยาลัยหวัเฉียีวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรผู้้�บริหารระดับสู้งด�านกี่ารค�าและกี่ารพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ที� 12 สูถาบันวิทยากี่ารกี่ารค�า
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร ULTRA WEALTH (UWG) รุน่ที� 4 บริษััท ดิ อัีลตร�าเวลท์ กี่รุ�ป็ จำากัี่ด
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรนักี่บริหารระดับสู้งด�านกี่ารพัฒนาธุุรกิี่จอุีตสูาหกี่รรมและกี่ารลงทุน (วธุอี.) รุน่ที� 4 ป็ี 2560 

สูถาบันวิทยากี่ารธุุรกิี่จและอุีตสูาหกี่รรม
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ที� 6 ป็ี 2559 ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนา

อีงค์กี่รภาครัฐ (IRDP)
• ป็ระกี่าศนยีบตัรหลักี่สูต้ร Director Certification Program (DCP) รุน่ที� 149/2554 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบนักี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตรธุรรมาภิบาลสูิ�งแวดล�อีมสูำาหรับนักี่บริหารระดับสู้ง (ป็อีสู.) รุ่นที� 8 กี่รมสู่งเสูริมคุณภาพ 
สูิ�งแวดล�อีม กี่ระทรวงทรัพยากี่รธุรรมชาติและสูิ�งแวดล�อีม รว่มกัี่บจุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร 
            สูายงานธุุรกิี่จพลังงานและ 
            กัี่ญชงกัี่ญชา

• ปี 2559 – 2563  บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  รอีงกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร 
            สูายงานพัฒนาธุุรกิี่จและ 
            วางแผู้นกี่ลยุทธุ์
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท อีอีริจิ�น กัี่นกีุ่ล เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท ทีเอีชซีจี กี่รุ�ป็ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท ไทยสูติ�คเฮิร์บ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. สูมาร์ท ฟิาร์มมิ�ง จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. เฮมพ์ กี่รุ�ป็ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค. ไบโอี เอ็ีกี่ซ์แทรคชั�น จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 1 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 2 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 3 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 4 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 5 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 6 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 7 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 8 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล วินด์ พาวเวอีร์ 9 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล บีท้บี จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Gunkul Vietnam Joint Stock Company  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั Gunkul Engineering (Myanmar) Co. Ltd.  กี่รรมกี่ารบริษััท
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• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ พาวเวอีร์ 2 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท อิีนฟิินิท อัีลเทอีร์เนทีฟิ เอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กิี่จกี่ารรว่มค�า จีเคอีี แอีนด์ จีพีดี จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั บริษััท โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2561 – ปัจจ่บนั Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd.   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท บีเอ็ีมพี โซล่าร์ จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ พาวเวอีร์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2559 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท อีีโค่ ไทยเอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท รางเงิน โซล้ชั�น จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท จีโอี ไบโอีเอีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ พาวเวอีร์ 1 จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท ไบร์ท กี่รีน พาวเวอีร์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท โคราชวินด์เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2558 – ปัจจ่บนั บริษััท เอีาท์โกี่รว์ ดี จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กี่รีโนเวชั�น เพาเวอีร์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท สูยาม กัี่นกีุ่ล โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท เอ็ีนเค เพาวเวอีร์โซล่า จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2555 – ปัจจ่บนั บริษััท พัฒนาพลังงานลม จำากัี่ด   กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล ช้บุ พาวเวอีร์เจน จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทที่ดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 43 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• 38,174,073 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 0.4298 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว
• 336,000 หุ�น คิดเป็็น ร�อียละ 0.0038 ขอีงทุนที�อีอีกี่และเรียกี่ชำาระแล�ว (ค้่สูมรสู)

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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นายชัยศึิริ วัฒิ์นชาญณรงค์
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานธุุรกิี่จวิศวกี่รรม และ Turnkey

อายุุ 46 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• วิศวกี่รรมศาสูตรมหาบัณฑิิต สูาขาวิศวกี่รรมและกี่ารบริหารงานก่ี่อีสูร�าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอีมเกี่ล�าธุนบุรี
• วิศวกี่รรมศาสูตรบัณฑิิต สูาขาวิศวกี่รรมโยธุา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ป็ระสูานมิตร
• ใบอีนุญาตป็ระกี่อีบวิชาชีพ สูาขาวิศวกี่รรมโยธุา ระดับภาคีวิศวกี่รรม

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สูต้ร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 159 ป็ ี2562 สูมาคมสูง่เสูรมิสูถาบนักี่รรมกี่ารบรษัิัทไทย (IOD)
• หลักี่สู้ตรป็ระกี่าศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ที� 10 ม้ลนิธุิสูถาบันวิจัยและพัฒนาอีงค์กี่ร

ภาครัฐ
• หลักี่สู้ตรป็ระกี่าศนียบัตรขั�นสู้ง กี่ารบริหารงานภาครัฐและกี่ฎีหมายมหาชน รุน่ที� 19 สูถาบันพระป็กี่เกี่ล�า
• หลักี่สู้ตรป็ระกี่าศนียบัตร ผู้้�บริหารระดับสู้งด�านกี่ารพัฒนามหานคร (มหานคร 8) มหาวิทยาลัยนวมินทราธุิราช
• หลักี่สูต้รป็ระกี่าศนยีบตัรขั�นสู้ง กี่ารบรหิารเศรษัฐกิี่จสูาธุารณะสูำาหรบันกัี่บรหิารระดับสูง้ รุน่ที� 19 สูถาบนัพระป็กี่เกี่ล�า

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร  
            สูายงานธุุรกิี่จวิศวกี่รรม และ Turnkey
• ปี 2561 – ปี 2564 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�ช่วยกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร  

           สูายงานบริหารงานโครงกี่ารก่ี่อีสูร�าง
• ปี 2560 – ปี 2561 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู  

           สูายงานบริหารงานโครงกี่ารก่ี่อีสูร�าง
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล พาวเวอีร์ ดีเวลลอีป็เม�นท์ จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท ฟิิวเจอีร์ พาวเวอีร์ คอีนสูตรัคชั�น จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2563 – ปัจจ่บนั บริษััท กิี่จกี่ารรว่มค�า จีพีดี แอีนด์ ทีอีีอีีซีแอีล จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท ฟิิวเจอีร์ อีีเล็คทริคอีล คอีนโทรล จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 4 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 311แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายฐ์ิติพังศึ์ เตชะรัตนยืนยง
• กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง
• เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานกี่ลุ่มกี่ารเงินและบัญชี (CFO)
• หัวหน�างานนักี่ลงทุนสูัมพันธุ์

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• 12 พฤศจิกี่ายน 2557 (7 ป็ี 2 เดือีน) / 12 พฤศจิกี่ายน 2557 (7 ป็ี 2 เดือีน)

อายุุ 46 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท สูาขาบริหารธุุรกิี่จ สูถาบันบัณฑิิตบริหารธุุรกิี่จศศินทร์แหง่จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย
• ป็ริญญาตรี สูาขาเศรษัฐศาสูตร์ จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย
• ป็ริญญาตรี สูาขาวิศวกี่รรมศาสูตร์ จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สูต้รป็ระกี่าศนียบตัรชั�นสูง้กี่ารบริหารงานเศรษัฐกิี่จสูาธุารณะ สูำาหรับนกัี่บริหารระดับสูง้ (ป็ศสู.) รุน่ที� 18 สูถาบัน

พระป็กี่เกี่ล�า
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร “Strategic CFO in Capital Markets Program” รุน่ที� 1 โดย ตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร “Business Leader Program” โดย ศ.ดร.โนเอีล เอ็ีม ทิชชี�, University of Michigan 

(Ross School of Business)
• กี่ารอีบรมมาตรฐานกี่ารรายงานทางกี่ารเงิน ฉีบับที� 9
• กี่ารอีบรมมาตรฐานกี่ารรายงานทางกี่ารเงิน ฉีบับที� 15-16
• หลักี่สู้ตร “Good & Smart Team Management”
• หลักี่สู้ตร “Bond Regulatory Updates 2018-2019” by ThaiBMA
• หลักี่สู้ตรจิตวิทยากี่ารบังคับบัญชาและกี่ารโค�ชงาน
• หลักี่สู้ตรพัฒนาผู้้�นำาทางธุุรกิี่จสู้ร่ะดับสูากี่ล
• หลักี่สู้ตรจิตวิทยากี่ารสูร�างความสูัมพันธุ์และกี่ารเป็็นผู้้�นำาทีม
• หลักี่สู้ตรกี่ารสูร�างพลังกี่ารทำางานเป็็นทีมอียา่งยั�งยืน
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สัูมมนาหลักี่สูต้ร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) สูมาคมบรษัิัทจดทะเบยีนไทย 
ครบ 8 ชั�วโมง

• อีบรมหลักี่สู้ตร มาตรฐานบัญชีกี่ารบัญชีเกี่ษัตรกี่รรม โดย เคพีเอ็ีมจี ภ้มิไชย
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม” โดย ศ.ดร. สูุชัชวีร์ สูุวรรณสูวัสูดิ�
• สูัมมนาหัวข�อี “CFO as a Business Partner to CEO” โดยสูภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช้ป็ถัมภ์

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร 
            สูายงานกี่ลุ่มกี่ารเงิน 
            และบัญชี (CFO)/ 
            หัวหน�างานนักี่ลงทุนสูัมพันธุ์
• ปี 2557 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  กี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง/  
            เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่าร 
            บริหารความเสูี�ยง
• ปี 2563 – ปี 2564 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู  
            สูายงานบริหารกี่ารเงินและ 
            บริหารกี่ลยุทธุ์อีงค์กี่ร
• ปี 2557 – ปี 2562 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู  
            สูายงานบริหารกี่ารเงินและ 
            ควบคุมกิี่จกี่ารต่างป็ระเทศ  
            (Chief Financial Officer)
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล ช้บุ พาวเวอีร์เจน จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท
กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก
• ปี 2551 – ปี 2556 บริษััท เจริญโภคภัณฑ์ิอีาหาร จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�ชว่ยผู้้�อีำานวยกี่าร 
            สูำานักี่งานป็ระธุานเจ�าหน�าที� 
            บริหารฝ่ายกี่ารเงิน
จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 1 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 312แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นายธุีรภาพั ปัญญาสาคร
• ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานสูนับสูนุนธุุรกิี่จ

อายุุ 48 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท นิติศาสูตรมหาบัณฑิิต (LLM, 1999) มหาวิทยาลัยอิีลลินอียสู์ เอีอีร์แบนา-แชมเป็ญจน์
• ป็ริญญาตรี นิติศาสูตรบัณฑิิต สูาขากี่ฎีหมายธุุรกิี่จ (LLB, 1995) มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
• สูมาชิกี่แหง่เนติบัณฑิิตยสูภา
• ใบอีนุญาตว่าความ สูภาทนายความแหง่ป็ระเทศไทย

ประวัติการฝึึกอบรม
• Exclusive Talk with Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
• หลักี่สู้ตร Thailand HR Day 2020 (Online)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• หลักี่สู้ตร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ที� 12
• สูัมมนาหัวข�อี “กี่ารบริหารสูัญญาจ�างก่ี่อีสูร�าง” (Construction Contract Management)
• สัูมมนารับฟิังความคิดเห็น โครงกี่ารจัดทำาร่างกี่ฎีหมายลำาดับรอีงภายใต�พระราชบัญญัติคุ�มครอีงข�อีม้ลสู่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”
• สูัมมนาหัวข�อี “มิติใหมใ่นกี่ารวิเคราะห์หลักี่ทรัพย์โดยคำานึงถึงความยั�งยืนผู้า่น One-report”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร  
           สูายงานสูนับสูนุนธุุรกิี่จ
• ปี 2562 – ปี 2564 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�ชว่ยกี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร สูำานักี่กี่รรมกี่ารผู้้�จัดกี่าร
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล แกี่รนด์ แอีสูเซท จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.เรียลเอีสูเตท (2564) จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd.  กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 4 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 313แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นางสมลักษณ์ คนึงเหตุ
• กี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน
• เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน
• ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานทรัพยากี่รบุคคล

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิัจารณาผลตอบแทน
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน) / 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน)

อายุุ 56 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาตรี สูาขาศิลป็ศาสูตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สู้ตร โครงกี่าร TDPG 2.0 ภาคป็ฏิิบัติขอีงกี่ารคุ�มครอีงข�อีม้ลสูว่นบุคคล รุน่ที� 3
• หลักี่สู้ตร Thailand HR Day 2020 (Physical)
• หลักี่สู้ตร พื�นฐานด�านความยั�งยืนขอีงธุุรกิี่จ รุน่ที� 2
• หลักี่สู้ตร Capital Market Research Forum ครั�งที� 5/2562
• หลักี่สู้ตร ด�านกี่ารบริหารจัดกี่ารธุุรกิี่จ เพื�อีกี่ารพัฒนาอียา่งยั�งยืน ป็ี 2562
• หลักี่สู้ตร Sustainability Reporting Workshop : GRI Standards
• หลักี่สู้ตร ธุุรกิี่จกัี่บสูิทธุิมนุษัยชน Business and Human Rights
• หลักี่สู้ตร กี่ารป็ระเมินผู้ลป็ระโยชน์พนักี่งานตามมาตรฐานกี่ารบัญชีฉีบับที� 19
• หลักี่สู้ตร Effective Senior Manager
• หลักี่สู้ตร Performance Appraisal by Balance Scored Card
• หลักี่สู้ตร Career Planning & Development & Succession Planning
• หลักี่สู้ตร Salary Administration for Line Manager
• หลักี่สู้ตร Effective Techniques for Job Analysis & Job Description
• หลักี่สู้ตร Effective Techniques for Job Evaluation & Salary Survey
• หลักี่สู้ตร Nomination committee Best Practice Guideline
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “9 ทักี่ษัะกี่ารบริหารคนเพื�อีเพิ�มศักี่ยภาพกี่ารขับเคลื�อีนอีงค์กี่ร” (The 9 Essential Skill for People 
Management)

• สูัมมนาหัวข�อี “กี่ารบริหารสูัญญาจ�างก่ี่อีสูร�าง” (Construction Contract Management)
• สูัมมนาหัวข�อี “พ.ร.กี่.ป็รับเป็ลี�ยนอัีตราดอีกี่เบี�ย ครั�งแรกี่ในรอีบ 95 ป็ี”

• สูัมมนาหัวข�อี “แนวทางและข�อีพิจารณาเกีี่�ยวกัี่บป็ัญหาที�พบบอ่ียในงานรับเหมาก่ี่อีสูร�าง”
• สูัมมนาหัวข�อี “กี่ารสูรรหากี่รรมกี่ารมีกี่ระบวนกี่ารอียา่งไรให�ถ้กี่ต�อีงตามหลักี่ CG”
• หลักี่สู้ตรเพื�อีความร้�และทักี่ษัะกี่ารวิเคราะห์ป็ ี2564 หวัข�อี มติิใหมใ่นกี่ารวิเคราะห์หลักี่ทรพัย์โดยคำานงึถึงความยั�งยนื

ผู้า่น One-report
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”
• สูัมมนาหัวข�อี “One report, Environment disclosure requirement: Greenhouse Gas Reporting & Disclosure”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2553 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานทรัพยากี่รบุคคล
• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) กี่รรมกี่ารสูรรหาและพิจารณาผู้ลตอีบแทน
• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารสูรรหาและ 
           พิจารณาผู้ลตอีบแทน
• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล แกี่รนด์ แอีสูเซท จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เทรนนิ�ง เซ็นเตอีร์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2553 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท
• ปี 2553 – ปัจจ่บนั บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด  กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 4 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 314แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นางณัฐ์วรรณ วงศึ์จันทร์
• ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานกี่ารเงินและเทคโนโลยีสูารสูนเทศ

อายุุ 53 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกี่ษัตรศาสูตร์
• ป็ริญญาตรี คณะกี่ารเงินกี่ารธุนาคาร สูาขากี่ารเงิน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ป็ระกี่าศนียบัตร หลักี่สู้ตรกี่ารภาษีั มหาวิทยาลัยหอีกี่ารค�าไทย

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “คำาป็ระกัี่น” เรื�อีงสูำาคัญที�ต�อีงร้� ไมค่วรมอีงข�าม
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงาน· 
           กี่ารเงินและเทคโนโลยีสูารสูนเทศ·
• ปี 2559 - ปี 2564  บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานสูนับสูนุนธุุรกิี่จ 
           ด�านกี่ารเงิน เทคโนโลยีสูารสูนเทศ และทรัพย์สูิน
• ปี 2557 – ปี 2559 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�ชว่ยผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานสูนับสูนุนธุุรกิี่จ

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็   ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 315แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นางสาวศึุทธุิรัตน์ ตั�งนรกุล
• ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานบัญชี
• ผู้้�ควบคุมด้แลกี่ารทำาบัญชี

อายุุ 48 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท คณะบริหารธุุรกิี่จ สูาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ป็ริญญาตรี คณะบริหารธุุรกิี่จ สูาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สู้ตร มาตรฐานรายงานทางกี่ารเงิน ฉีบับที� 9, 13, 15, 16 และกี่รอีบแนวคิดสูำาหรับรายงานทางกี่ารเงิน (ใหม)่
• หลักี่สู้ตร Update กี่ฎีหมายภาษีัอีากี่รป็ี 2563
• หลักี่สู้ตร ตามทันมาตรฐานรายงานททางกี่ารเงินฉีบับที� 15 รายได�สูัญญาที�ทำากัี่บล้กี่ค�ารา่ง TERS16
• หลักี่สู้ตร Negotiate Like PRO กี่ารเจรจาต่อีรอีงแบบมือีอีาชีพ
• หลักี่สู้ตร Transfer Pricing ป็ี 2562 กี่ารกี่ำาหนดราคาโอีนระหว่างบริษััทที�มีความสูัมพันธุ์กัี่น
• หลักี่สู้ตร ที�ป็รึกี่ษัาภาษีัอีากี่ร ภาค 1 ว่าด�วยกี่ฎีหมายสูรรพากี่ร รุน่ที� 5 (2561)
• หลักี่สู้ตร Mini MBA in Taxation (Major in General Business) โรงเรียนภาษีั
• หลักี่สู้ตร Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุน่ที� 2
• หลักี่สู้ตร Modern Accountants Program รุน่ที� 13 คณะพาณิชยศาสูตร์และกี่ารบัญชี จุฬาลงกี่รณ์มหาวิทยาลัย
• หลักี่สู้ตร ผู้้�เชี�ยวชาญกี่ฎีหมายภาษีัอีากี่รภาคป็ฏิิบัติ ป็ี 2558
• หลักี่สู้ตร Train the Trainer of Anti-Corruption ป็ี 2561
• โครงกี่ารที�ป็รึกี่ษัาภาษีัอีากี่ร Tax Advisor รุน่ 5

การฝึึกอบรมในปี 2564

• อีบรมหลักี่สู้ตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุน่ที� 5
• สูัมมนาหัวข�อี “คำาป็ระกัี่น” เรื�อีงสูำาคัญที�ต�อีงร้� ไมค่วรมอีงข�าม
• สูัมมนาหัวข�อี “มอีงกี่ารณ์ไกี่ล ป็้อีงกัี่นภัยความเสูี�ยง ด�วย ป็ระกัี่นภัยโครงกี่ารก่ี่อีสูร�าง และ ป็ระกัี่นภัยทรัพย์สูิน
• สูัมมนาหัวข�อี “C.A.R. & I.A.R : Constructor’s All Risk Insurance and Industrial All Risk”
• สูัมมนาหัวข�อี “พ.ร.กี่.ป็รับเป็ลี�ยนอัีตราดอีกี่เบี�ย ครั�งแรกี่ในรอีบ 95 ป็ี”

• สูัมมนาหัวข�อี “มาตรฐานบัญชีเกี่ษัตรกี่รรม ” ฉีบับที� 41 (TAS 41)
• Update ป็ระมวลรัษัฎีากี่ร กี่รมสูรรพากี่ร ที�มีกี่ารป็ระกี่าศใช� ป็ี 2564
• Update มาตรฐานบัญชี ป็ี 2564
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2564 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานบัญชี/ 
          ผู้้�ควบคุมด้แลกี่ารทำาบัญชี

• ปี 2562 - ปี 2564  บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานสูนับสูนุนธุุรกิี่จ  
           ด�านบัญชี
• ปี 2559 – ปี 2560 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�ชว่ยผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานสูนับสูนุนธุุรกิี่จ  
           (ด�านบัญชี)
• ปี 2560 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ล เทรนนิ�ง เซ็นเตอีร์ จำากัี่ด กี่รรมกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็ 1 แหง่

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 316แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง
• เลขานุกี่ารบริษััท
• เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี
• ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู สูายงานสูำานักี่ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการกำากับดููแลกิจการที่ดูี
• 10 สูิงหาคม 2552 (12 ป็ี 5 เดือีน) / 25 กีุ่มภาพันธุ์ 2556 (8 ป็ี 10 เดือีน)

อายุุ 54 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท คณะบริหารธุุรกิี่จ สูาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ป็ริญญาตรี คณะบริหารธุุรกิี่จ สูาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสูยาม
• ป็ริญญาตรี คณะศิลป็ศาสูตร์ สูาขาภาษัาศาสูตร์ มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สู้ตร CG Coaching
• หลักี่สู้ตร ความแตกี่ต่างที�สูรรพากี่รมักี่ตรวจสูอีบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี
• หลักี่สู้ตร ตามทันมาตรฐานรายงานทางกี่ารเงินฉีบับที� 15 (รายได�สูัญญาที�ทำากัี่บล้กี่ค�า)
• หลักี่สู้ตร Leadership and Coaching Skills รุน่ที� 1
• หลักี่สู้ตร Corporate Culture
• หลักี่สู้ตร Driving Effective Cultural รุน่ที� 2
• หลักี่สู้ตร ผู้้�บริหารระดับสู้งกัี่บกี่ารเป็ลี�ยนแป็ลงอีงค์กี่ร
• หลักี่สู้ตร Negotiate Like PRO กี่ารเจรจาต่อีรอีงแบบมือีอีาชีพ
• หลักี่สู้ตร ภาษีัหักี่ ณ ที�จ่าย พร�อีม Update กี่ฎีหมายภาษีัอีากี่รป็ี 2562
• หลักี่สู้ตร กี่ารบัญชีสูำาหรับเครื�อีงมือีทางกี่ารเงิน
• หลักี่สู้ตร พ.ร.บ.ภาษีัที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างฉีบับใหม่
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สู้ตร เลขานุกี่ารบริษััท (Company Secretary Program) รุน่ที� 28/2008 สูมาคมสูง่เสูริมสูถาบัน

กี่รรมกี่ารบริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตรหลักี่สูต้ร Effective Minutes Taking (EMT Program) รุน่ที� 12/2008 สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบันกี่รรมกี่าร

บริษััทไทย (IOD)
• ป็ระกี่าศนียบัตร ภาษัาญี�ปุ็่น ระดับ 3 (ซังคิว)
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”
• สูัมมนาหัวข�อี “กี่ารจัดป็ระชุมผู้้�ถือีหุ�นภายใต�สูถานกี่ารณ์กี่ารแพรร่ะบาดขอีงเชื�อีไวรัสูโควิด”
• สูัมมนาหัวข�อี “แนวป็ฏิิบัติกี่ารจัดทำารายงานกี่ารมีสูว่นได�เสูีย และข�อีควรร้�เกีี่�ยวกัี่บนโยบายกี่ารใช�ข�อีม้ลภายใน”
• สูัมมนาหัวข�อี “มิติใหมใ่นกี่ารวิเคราะห์หลักี่ทรัพย์โดยคำานึงถึงความยั�งยืนผู้า่น One-report”
• สูัมมนาหัวข�อี “ธุุรกิี่จกัี่บสูิทธุิมนุษัยชนใน ONE REPORT”
• สูัมมนาหัวข�อี “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอีรี�ลิเทียมไอีอีอีน”
• สูัมมนาหัวข�อี “หลักี่เกี่ณฑ์ิกี่ารสูำารวจโครงกี่าร CGR ป็ี 2566”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2559 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่ารอีาวุโสู  
           สูายงานสูำานักี่ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร
• ปี 2556 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี
• ปี 2552 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) เลขานุกี่ารบริษััท

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็   ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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นายธุเนศึศึิริ ฝึากมิตร
• เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน
• หัวหน�าหนว่ยงานตรวจสูอีบภายในขอีงบริษััท
• ผู้้�รักี่ษัากี่ารแทนหัวหน�างานกี่ำากัี่บด้แลกี่ารป็ฏิิบัติงานขอีงบริษััท

วันเดูือนปีที่ไดู้รับการแต่งตั�งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
• 20 ตุลาคม 2559 (5 ป็ี 2 เดือีน)

อายุุ 45 ปีี

คุณวุฒิ์ิการศึึกษา
• ป็ริญญาโท คณะพาณิชยศาสูตร์และกี่ารบัญชี สูาขากี่ารบัญชี มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
• ป็ริญญาตรี คณะพาณิชยศาสูตร์และกี่ารบัญชี สูาขากี่ารบัญชี มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
• ผู้้�ตรวจสูอีบบัญชีรับอีนุญาต (ป็ระเทศไทย) (Certified Public Accountant, CPA (Thailand))

ประวัติการฝึึกอบรม
• หลักี่สู้ตร ความแตกี่ต่างที�สูรรพากี่รมักี่ตรวจสูอีบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30, ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี
• หลักี่สู้ตร ความท�าทายขอีงผู้้�ตรวจสูอีบกัี่บเทคโนโลยี AI และ Block Chain
• หลักี่สู้ตร Leadership and Coaching Skills รุน่ที� 1
• หลักี่สู้ตร Corporate Culture
• หลักี่สู้ตร Driving Effective Cultural รุน่ที� 2
• หลักี่สู้ตร ผู้้�บริหารระดับสู้งกัี่บกี่ารเป็ลี�ยนแป็ลงอีงค์กี่ร
• หลักี่สู้ตร เตรียมความพร�อีมสูำาหรับกี่ารตรวจสูอีบ IT ครั�งที� 2/2562
• หลักี่สู้ตร Negotiate Like PRO กี่ารเจรจาต่อีรอีงแบบมือีอีาชีพ
• หลักี่สู้ตรกี่ารป็้อีงกัี่นกี่ารทุจริตในอีงค์กี่ร (Anti-Corruption Training Course)

การฝึึกอบรมในปี 2564

• อีบรมหลักี่สู้ตร มาตรฐานกี่ารบัญชีฉีบับที� 41 เรื�อีง เกี่ษัตรกี่รรม
• อีบรมมาตรฐานกี่ารรายงานทางกี่ารเงินสูำาหรับป็ี 2564 และมาตรฐานกี่ารบัญชี เรื�อีง เกี่ษัตรกี่รรม
• อีบรมภาษีัเงินได� หักี่ ณ ที�จ่าย
• อีบรม Update กี่ฎีหมายภาษีัอีากี่ร ป็ี 2564
• สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”
• สัูมมนาหัวข�อี “ติดอีาวุธุทางความร้�และทักี่ษัะด�านความมั�นคงป็ลอีดภัยไซเบอีร์ให�กัี่บผู้้�ป็ฏิิบัติงานและป็ระชาชน

ทั�วไป็”
• สูัมมนาหัวข�อี “Readiness check: How prepared are you for the new Transfer Pricing requirements?”
• สูัมมนาหัวข�อี “Integrating human rights into risk management”

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
กลุ่่�มบรษัิัทกันกลุ่่

• ปี 2562 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน/ 
           หัวหน�าหนว่ยงานตรวจสูอีบภายในขอีงบริษััท/ 
           ผู้้�รักี่ษัากี่ารแทนหัวหน�างานกี่ำากัี่บด้แลกี่าร 
           ป็ฏิิบัติงานขอีงบริษััท
• ปี 2559 – ปัจจ่บนั บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
• ปี 2559 – ปี 2562 บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�ชว่ยผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน

กลุ่่�มบรษัิัทอ่�น/กลุ่่�มตำำาแหน�งภายนอก

• ปี 2558 – ปี 2559 บริษััท ทิป็โกี่�แอีสูฟิัลท์ จำากัี่ด (มหาชน) ผู้้�จัดกี่ารกี่ลุ่ม ฝ่ายตรวจสูอีบภายใน
• ปี 2557 – ปี 2558 บริษััท บ�านป้็ จำากัี่ด (มหาชน)  ผู้้�จัดกี่ารฝ่ายตรวจสูอีบภายในระบบเทคโนโลยี 
           และสูารสูนเทศ

จำานวนบริษัทท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในปัจจุบัน
• บริษััทจดทะเบียน  ไมม่ี
• บริษััททั�วไป็   ไมม่ี

สัดูส่วนการถืือหุ้น ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
• ไมม่ี

ความสัมพัันธุ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• ไมม่ี
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1.2 รายละเอยีดูเกีย่วกบัเลขานกุารบริษทั
ที�ป็ระชุมคณะกี่รรมกี่ารบริษััท ครั�งที�  13/2551  
เมื� อีวันที� 27 ตุลาคม 2551 มีมติอีนุมัติแต่งตั�ง  
นางสูาวจันทรา จงจามรีสูีทอีง เข�าดำารงตำาแหน่ง 
เลขานุกี่ารบริษััท (Company Secretary) โดยให�มีผู้ล
ตั�งแต่วันที� 27 ตุลาคม 2551 ซึ�งบุคคลดังกี่ล่าว  
เป็็นบุคคลผู้้�ทรงคุณวุฒิ มีความร้�ความสูามารถ  
มีป็ระสูบกี่ารณ์ที�เป็็นป็ระโยชน์ และเป็็นผู้้�มีความ 
รับผู้ิดชอีบที�จะป็ฏิิบัติหน�าที�เลขานุกี่ารบริษััทได�  
รวมทั�งจบกี่ารศึกี่ษัาทางด�านบัญชี โดยมีรายละเอีียด
ป็ระวัติเลขานุกี่ารบริษััทเปิ็ดเผู้ยในเอีกี่สูารแนบ 1.1 
ทั�งนี� เพื�อีให�กี่ารดำาเนินงานขอีงบริษััทเป็็นไป็ตาม
กี่ฎีหมาย และหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บดแ้ลกิี่จกี่ารที�ดี บริษััทได�
กี่ำาหนดคุณสูมบัติ บทบาทและหน�าที�ขอีงเลขานุกี่าร
บรษัิัท ไว�ในกี่ฏิบตัรเลขานกุี่ารบรษัิัท โดยมีรายละเอีียด
ดังนี�

คุุณสมบััติิ

1. มีความร้�และเข�าใจในธุุรกิี่จขอีงบริษััท และกี่ลุ่ม
บริษััท

2. เข�าใจบทบาทหน�าที�ขอีงเลขานุกี่ารบริษััท
3. มคีวามร้�และความเข�าใจด�านกี่ฎีหมาย หลักี่เกี่ณฑ์ิ 

และกี่ฎีระเบยีบต่าง ๆ  ขอีงสูำานกัี่งานคณะกี่รรมกี่าร
กี่ำากัี่บหลักี่ทรัพย์และตลาดหลักี่ทรัพย์ และตลาด 
หลักี่ทรัพยแ์หง่ป็ระเทศไทย รวมถึงหนว่ยงานกี่ำากัี่บ
ด้แลอืี�นที�เกีี่�ยวข�อีง

4. มีความร้�และความเข�าใจเกีี่�ยวกัี่บหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บ
ด้แลกิี่จกี่ารที� ดี และข�อีพึงป็ฏิิบัติที� ดีในเรื� อีง 
กี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่าร

5. ไม่มุ่งหวังหรือีแสูวงหาผู้ลป็ระโยชน์ จากี่โอีกี่าสู
ทางธุุรกิี่จขอีงบริษััท และกี่ลุ่มบริษััท เพื�อีตนเอีง
หรอืีครอีบครวั หรอืีพวกี่พ�อีงในทางมชิอีบ รวมทั�ง
ต�อีงรกัี่ษัาความลับ ข�อีมล้ และเอีกี่สูารภายในขอีง
บริษััท และกี่ลุ่มบริษััท โดยไม่เป็ิดเผู้ยต่อีบุคคล
ภายนอีกี่

ข�อีบังคับต่าง ๆ ที�เกีี่�ยวกัี่บกี่ารดำาเนินธุุรกิี่จขอีง
บรษัิัท และติดตามให�มีกี่ารป็ฏิิบติัตามอียา่งถก้ี่ต�อีง
และสูมา่เสูมอี รวมถึงหน�าที�ในกี่ารติดตามกี่ฎีเกี่ณฑ์ิ
ใหม ่ๆ ที�เกีี่�ยวข�อีงกัี่บบริษััท

6. ติดต่อีสูื�อีสูารกัี่บผู้้�ถือีหุ�น และผู้้�มีสู่วนได�เสูียให�ได�
รับทราบขา่วสูารขอีงบริษััท และสูิทธุิต่าง ๆ ขอีง
ผู้้�ถือีหุ�นและผู้้�มีสูว่นได�เสูีย

7. ด้แลให�หน่วยงานเลขานุกี่ารบริษััทเป็็นศ้นย์กี่ลาง
ขอีงข�อีมล้อีงค์กี่ร (Corporate Records) อีาทิเชน่ 
หนงัสูอืีจดทะเบยีนนติิบุคคล บรคิณหส์ูนธุ ิข�อีบงัคับ 
ทะเบียนผู้้�ถือีหุ�น ฯลฯ

8. ป็ระสูานงานจัดให�มีกี่ารป็ฐมนิเทศ ให�คำาแนะนำา
และคำาป็รกึี่ษัาในกี่ารเข�ารบัตำาแหนง่ขอีงกี่รรมกี่าร
บริษััทที�ได�รับกี่ารแต่งตั�งใหม่

บัทบัาทและหน้าที่

1. ป็ระสูานงานและดำาเนินกี่ารต่าง ๆ เพื� อีกี่าร 
จัดป็ระชุมคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัท และกี่ารจัดป็ระชุม
ผู้้�ถือีหุ�นขอีงบริษััท โดยป็ฏิิบัติตามหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บ
ด้แลกิี่จกี่ารที�ดี กี่ฎีระเบียบ ข�อีบังคับขอีงบริษััท
และกี่ฎีหมายอืี�น ๆ ที�เกีี่�ยวข�อีง รวมทั�งติดตามให�
มกีี่ารป็ฏิิบติัตามมติที�ป็ระชุมคณะกี่รรมกี่ารบริษััท
และที�ป็ระชุมผู้้�ถือีหุ�น

2. จัดทำา และเก็ี่บรักี่ษัาเอีกี่สูารสูำาคัญต่าง ๆ ที�
เกีี่�ยวข�อีง เช่น ทะเบียนกี่รรมกี่าร หนังสูือีนัด 
ป็ระชุมคณะกี่รรมกี่ารบริษััท รายงานกี่ารป็ระชุม 
คณะกี่รรมกี่ารบริษััท หนังสูือีนัดป็ระชุมผู้้�ถือีหุ�น 
รายงานกี่ารป็ระชุมผู้้�ถือีหุ�น และแบบแสูดงรายกี่าร
ข�อีมล้ป็ระจำาป็ ี/ รายงานป็ระจำาป็ ี(แบบ 56-1 One 
Report) ขอีงบรษัิัท รายงานกี่ารถือีครอีงหลักี่ทรพัย์
ขอีงกี่รรมกี่าร และผู้้�บริหารขอีงบริษััท และรายงาน
กี่ารมีสู่วนได�เสูียที�รายงานโดยกี่รรมกี่ารและ 
ผู้้�บริหาร เป็็นต�น

3. ด้แลให�มีกี่ารเป็ิดเผู้ยข�อีม้ลสูารสูนเทศต่าง ๆ ให�
เป็็นไป็ตามข�อีกี่ำาหนดขอีงตลาดหลักี่ทรัพย์ 
แห่งป็ระเทศไทย สูำานักี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บ
หลักี่ทรัพย์และตลาดหลักี่ทรัพย์ และหน่วยงาน
กี่ำากัี่บด้แลอืี�นที�เกีี่�ยวข�อีง ตลอีดจนหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บ
ด้แลกิี่จกี่ารที�ดี

4. รายงานกี่ารเป็ลี�ยนแป็ลงกี่ารถือีครอีงหลักี่ทรัพย์
ข อี ง กี่ ร ร ม กี่ า ร ห รื อี ผู้้� บ ริ ห า ร แ ก่ี่ ที� ป็ ร ะ ชุ ม 
คณะกี่รรมกี่ารบรษัิัทเป็น็รายไตรมาสู และจัดเก็ี่บ
รักี่ษัาสูำาเนารายงานดังกี่ล่าว

5. ให�คำาแนะนำาแก่ี่คณะกี่รรมกี่ารบริษััทเกีี่�ยวกัี่บ 
ข�อีกี่ฎีหมายและระเบียบข�อีบังคับต่าง ๆ ที� 
เกีี่�ยวกัี่บกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี กี่ารดำารงสูถานะ
เป็็นบริษััทจดทะเบียนในตลาดหลักี่ทรัพย์ 
แห่งป็ระเทศไทย และข�อีกี่ฎีหมายและระเบียบ 

9. ดแ้ลกิี่จกี่รรมขอีงคณะกี่รรมกี่ารบรษัิัทและดำาเนนิ
กี่ารเรื�อีงอืี�น ๆ ตามที�กี่ฎีหมายกี่ำาหนด หรือีตามที�
ได�รบัมอีบหมายจากี่คณะกี่รรมกี่ารบริษััท หรอืีตาม
ที�คณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บตลาดทุนป็ระกี่าศกี่ำาหนด

นอีกี่จากี่นั�น บริษััทได�เล็งเห็นความสูำาคัญขอีง 
หลักี่กี่ารกี่ำา กัี่บด้แลกิี่จกี่ารที� ดี  จึ งสู่ ง เสู ริมให�  
นางสูาวจันทรา จงจามรีสูีทอีง ผู้้�ป็ฏิิบัติหน�าที� 
เลขานกุี่ารบรษัิัท เข�ารบักี่ารอีบรมหลักี่สูต้ร เลขานกุี่าร
บริษััท (Company Secretary Program) รุน่ที� 28/2008 
และหลักี่สู้ตร Effective Minute Taking (EMT)  
รุ่นที� 12/2008 ซึ�งจัดโดย สูมาคมสู่งเสูริมสูถาบัน
กี่รรมกี่ารบรษัิัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) 
และหลักี่สู้ตรอืี�น ๆ เพื�อีสูนับสูนุนกี่ารทำางานขอีง 
คณะกี่รรมกี่ารบริษััท และอีบรมหลักี่สู้ตรที�เกีี่�ยวข�อีง
กัี่บกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดีอียา่งต่อีเนื�อีง



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 319แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดูเก่ียวกับกรรมการและผู้บริหารท่ีดูำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดูเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
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บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด (มหาชน)
1) 2) 2) 3) 4) 

5) 7)
2) 3) 5) 2) 3) 2) 3) 5) 

6) 7)
2) 3) 2) 6) 7) 

9) 10)
2) 8) 9) 
10) 11) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

3) 6) 7) 3) 6) 7) 3) 7) 3) 7)  3) 7) 10) 10) 7) 10) 
14) 15)

10) 7) 10) 
14)

10) 10) 10) 12) 
14)

10) 13)

บร
ษั

ทย
�อย

 (ท
าง

ตำร
งแ

ลุ่ะ
ทา

งอ้
อม

)

1 บจก. จ.ีเคุ.แอสเซ็ม็บลุ่ี� 2) 2) 2) 2)

2 บจก. จ.ีเคุ.พาวุเวุอร ์โปรดักส์ 2) 2) 2) 2)

3 บจก. เคุ.เอ็น.พ.ีซ็พัพลุ่าย 2) 2) 2) 2)

4 บจก. พัฒินาพลัุ่งงานลุ่ม 2) 2) 2)

5 บจก. กรโีนเวุชั�น เพาเวุอร์ 2) 2)

6 บจก. โคุราชวิุนด์เอ็นเนอรย์ี 2) 2) 2)

7 บจก. เอ็นเคุ เพาวุเวุอรโ์ซ็ลุ่�า 2) 2) 2)

8 บจก. กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์พาวุเวุอร ์1 2) 2)

9 บจก. กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์พาวุเวุอร ์2 2) 2)

10 บจก. ไบรท์ กรนี พาวุเวุอร์ 2)

11 บจก. สยาม กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์เอนเนอรย์ี� 2) 2)

12 บจก. โซ็ลุ่าร ์เอนเนอรย์ี� โซ็ไซ็ตำี� 2) 2) 2) 2)

13 บจก. กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์รูฟ 1 2) 2)

14 บจก. กันกลุ่่ เทรนนิ�ง เซ็น็เตำอร์ 2) 2) 2) 2)

15 บจก. กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์คุอมมูนิตำี� 2) 2) 2)

16 บจก. กันกลุ่่ พาวุเวุอร ์ดเีวุลุ่ลุ่อปเม้นท์ 2) 2) 2)

17 บจก. กันกลุ่่ เอ็นเนอรจ์ ีโซ็ลุ่ชูั�น แอนด์ ไลุ่ท์ติำ�ง 2) 2)

18 บจก. อินฟินิท อัลุ่เทอรเ์นทฟี เอ็นเนอรย์ี� 2) 2) 2)

1. รายุละเอียุดเกี่ี่ยุวกี่ับักี่รรมกี่ารและผู้้้บัริหารที่ดำารงติำาแหน่งเปี็นกี่รรมกี่ารหรือผู้้้บัริหารในบัริษััทยุ่อยุ บัริษััทร่วม หรือบัริษััทที่เกี่ี่ยุวข้้อง
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บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด (มหาชน)
1) 2) 2) 3) 4) 

5) 7)
2) 3) 5) 2) 3) 2) 3) 5) 

6) 7)
2) 3) 2) 6) 7) 

9) 10)
2) 8) 9) 
10) 11) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

3) 6) 7) 3) 6) 7) 3) 7) 3) 7)  3) 7) 10) 10) 7) 10) 
14) 15)

10) 7) 10) 
14)

10) 10) 10) 12) 
14)

10) 13)

บร
ษั

ทย
�อย

 (ท
าง

ตำร
งแ

ลุ่ะ
ทา

งอ้
อม

)

19 บจก. รางเงิน โซ็ลุ่ชูั�น 2) 2) 2)

20 บจก. จโีอ ไบโอเอนเนอรย์ี� 2) 2) 2)

21 บจก. เอาท์โกรว์ุ ด ี(2) (3) 2) 2) 2)

22 บจก. อโีคุ� ไทยเอ็นเนอรย์ี� 2) 2) 2)

23 บจก. กันกลุ่่ อินฟินิท กร่�ป 2) 2) 2) 2) 2)

24 บจก. บเีอ็มพ ีโซ็ลุ่�าร ์ 2) 2)

25 บจก. กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์พาวุเวุอร์ 2) 2)

26 บจก. ฟิวุเจอร ์อเีล็ุ่คุทรคิุอลุ่ คุอนโทรลุ่ 2) 2) 2)

27 บจก. กิจการร�วุมคุ้า จเีคุอ ีแอนด์ จพีดีี 2) 2)

28 บจก. ฟิวุเจอร ์เอ็นเนอรย์ ีคุอรเ์ปอเรชั�น 2)

29 บจก. กิจการร�วุมคุ้า จพีดี ีแอนด์ ทอีอีซี็แีอลุ่ 2) 2)

30 บจก. กันกลุ่่ บทีบู ี 2) 2)

31 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์6 2) 2) 2) 2)

32 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์7 2) 2) 2) 2)

33 บจก. จ.ีเคุ.เฮมพ์ กร่�ป 2) 2) 2)

34 บจก. จ.ีเคุ. สมารท์ ฟารม์มิ�ง 2) 2) 2)

35 บจก. จ.ีเคุ. ไบโอ เอ็กซ็แ์ทรคุชั�น 2) 2) 2)

36 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์1 2) 2) 2)

37 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์2 2) 2) 2)

38 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์3 2) 2) 2)

39 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์4 2) 2) 2)

40 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์5 2) 2) 2)

41 บจก. จ.ีเคุ. เรยีลุ่เอสเตำท (2564) 2) 2) 2)

42 บจก. ฟิวุเจอร ์พาวุเวุอร ์คุอนสตำรคัุชั�น 2) 2)

43 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์8 2) 2) 2)

44 บจก. กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์9 2) 2) 2)
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บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด (มหาชน)
1) 2) 2) 3) 4) 

5) 7)
2) 3) 5) 2) 3) 2) 3) 5) 

6) 7)
2) 3) 2) 6) 7) 

9) 10)
2) 8) 9) 
10) 11) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

3) 6) 7) 3) 6) 7) 3) 7) 3) 7)  3) 7) 10) 10) 7) 10) 
14) 15)

10) 7) 10) 
14)

10) 10) 10) 12) 
14)

10) 13)

บร
ษั

ทย
�อย

 (ท
าง

ตำร
งแ

ลุ่ะ
ทา

งอ้
อม

)

45 บจก. กันกลุ่่ แกรนด์ แอสเซ็ท 2) 2) 2)

46 Gunkul International (Mauritius) 

47 Gunkul  Investment (Singapore) Pte. Ltd. (1) 2)

48
Gunkul International Investment  
(Singapore) Pte. Ltd.

2)

49 Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha

50 Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha

51 Future Asset Management Kabushiki Kaisha

52 Singapore An Yang Pte. Ltd. 2)

53 Singapore Yun Yang Pte. Ltd. 2)

54
Gunkul Vietnam Joint Stock Company 
(ชื�อีเดิม: Tri Viet Hoa Binh Joint Stock Company)

2)

55 Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company 2)

56 Bach Khoa A Chau Hoa Binh Joint Stock Company 2)

57 Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company 2)

58 Gunkul Engineering (Myanmar) Company Limited 2) 2) 2)

59 Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company 2)

60
Tan Chau Energy Joint Stock Company
(ชื�อีเดิม: Tan Chau Nang Luong Joint Stock Company)

2)

61 INT Energy Pte. Ltd. 2)

บร
ษั

ทร
�วุม

1 บจก. จ-ีพาวุเวุอร ์ซ็อรซ์็ 2) 2)

2 บจก. กันกลุ่่ ชูบ่ พาวุเวุอรเ์จน 2) 2)

3 Kenyir Gunkul Solar Sdn Bhd. 2) 2)

4 บจก. ออรจิิ�น กันกลุ่่ เอ็นเนอรย์ี 2) 2) 2)

5 บจก. ดับบลิุ่วุเอชเอ กันกลุ่่ กรนีโซ็ลุ่�ารรู์ฟ 1 2)

6 บจก. ดับบลิุ่วุเอชเอ กันกลุ่่ กรนีโซ็ลุ่�ารรู์ฟ 3 2)

7 บจก. ดับบลิุ่วุเอชเอ กันกลุ่่ กรนีโซ็ลุ่�ารรู์ฟ 6 2)
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บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด (มหาชน)
1) 2) 2) 3) 4) 

5) 7)
2) 3) 5) 2) 3) 2) 3) 5) 

6) 7)
2) 3) 2) 6) 7) 

9) 10)
2) 8) 9) 
10) 11) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

3) 6) 7) 3) 6) 7) 3) 7) 3) 7)  3) 7) 10) 10) 7) 10) 
14) 15)

10) 7) 10) 
14)

10) 10) 10) 12) 
14)

10) 13)

บร
ษั

ทร
�วุม 8 บจก. ดับบลิุ่วุเอชเอ กันกลุ่่ กรนีโซ็ลุ่�ารรู์ฟ 17 2)

9 บจก. ทเีอชซ็จี ีกร่�ป 2) 2)

10 บจก. ไทยสติำ�คุเฮิรบ์ 2) 2)

บร
ษั

ทท
ี�เก

ี�ยวุ
ข้้อ

ง

1 บจก. กันกลุ่่ กร่�พ 2) 2) 2)

2 บจก. กลุ่่นที

3 บจก. กันกลุ่่ เทรดดิ�ง แอนด์ เอเยนซ็ี� 2)

4 บจก. กันกลุ่่ มารนีไลุ่น์ 2)

5 บจก.กันกลุ่่ เอ็นจิเนยีริ�ง (2000) 2)

6 บจก. จ.ีเอ็ม.ซ็พัพลุ่าย แอนด์ คุอนสตำรคัุชั�น 2)

7 บจก. แฮ้ปปี�  กรนี 2558 2) 2)

8 บจก. นพกลุ่่ 2)

9 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 2) 2) 2)

10 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 2 2) 2) 2)

11 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 3 2) 2) 2)

12 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 4 2) 2) 2)

13 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 5 2) 2) 2)

14 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 7 2) 2) 2)

15 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 8 2) 2) 2)

16 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 9 2) 2) 2)

17 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 10 2) 2) 2)

18 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 11 2) 2) 2)

19 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 13 2) 2) 2)

20 บจก. ปราณบ่ร ีบูเลุ่อวุารด์ 2) 2) 2)

21 บจก. เกรท มิราเคิุลุ่ แอสเซ็ท 14 2) 2) 2)

22 บจก. กลุ่่นท ีอินเตำอรเ์นชั�นแนลุ่ อินเวุสเมนท์

23 บจก. กรนี ฟิลุ่ด์ เอ็นเนอรจ์ี 2) 2) 2)
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หมายเหตำ่

1) ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริษััท 2) กี่รรมกี่ารบริษััท

* หมายถึง บริษััทยอ่ียที�มีรายได�เกิี่นกี่ว่าร�อียละ 10 ขอีงรายได�รวมตามงบกี่ำาไรขาดทุน

หมายเหตำ่

1) ป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริษััท 2) กี่รรมกี่ารบริษััท 3) กี่รรมกี่ารอิีสูระ 4) ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ 5) กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ 

6) ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารชุดยอ่ียอืี�น 7) กี่รรมกี่ารชุดยอ่ียอืี�น 8) ป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร (CEO) 9) กี่รรมกี่ารบริหาร 10) ผู้้�บริหาร 

11) เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารบริษััท 12) เลขานุกี่ารบริษััท 13) เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ 14) เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารชุดยอ่ียอืี�น 15) ป็ระธุานเจ�าหน�าที�ป็ฏิิบัติกี่าร สูายงานกี่ลุ่มกี่ารเงินและบัญชี (CFO)

(1)  จดทะเบียนเลิกี่บริษััทในป็ี 2562 
(2)  จดทะเบียนเลิกี่บริษััทในป็ี 2564 
(3)  ชำาระบัญชีเสูร็จสูิ�นในป็ี 2565 
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บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด (มหาชน)
1) 2) 2) 3) 4) 

5) 7)
2) 3) 5) 2) 3) 2) 3) 5) 

6) 7)
2) 3) 2) 6) 7) 

9) 10)
2) 8) 9) 
10) 11) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

2) 9) 
10) 

3) 6) 7) 3) 6) 7) 3) 7) 3) 7)  3) 7) 10) 10) 7) 10) 
14) 15)

10) 7) 10) 
14)

10) 10) 10) 12) 
14)

10) 13)

บร
ษั

ทท
ี�เก

ี�ยวุ
ข้้อ

ง

24 บจก แอพเพิลุ่ แคุช 2)

25 บจก. ฮาตำาร ิไวุรเ์ลุ่ส 2)

26 บมจ. โปรเอ็น คุอรป์ 2)

27 บลุ่จ. ทาลิุ่ส 2) 3)

28 บจก. อินทิเกรท แมเนจเม้นท์ คุอนซ็ลัุ่แทนท์ 2)

29 บจก. รกัษัาคุวุามปลุ่อดภัย ไดมอนด์ 2)
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1 บจก. ฟิวุเจอร ์อเีล็ุ่คุทรคิุอลุ่ คุอนโทรลุ่ 1)  2) 2) 2)

2 Gunkul International (Mauritius) 2)

2. รายุละเอียุดเกี่ี่ยุวกี่ับักี่รรมกี่ารข้องบัริษััทยุ่อยุ*
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดูเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กำากับดููแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ ในกี่ารป็ระชุมครั�งที� 4/2559 เมื�อีวันที� 20 ตลุาคม 2559 ได�แต่งตั�ง นายธุเนศศริ ิฝากี่มิตร ผู้้�อีำานวย
กี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน ให�ดำารงตำาแหนง่หัวหน�าหน่วยงานตรวจสูอีบภายในขอีงบริษััท และดำารงตำาแหนง่เลขานุกี่าร
คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ โดย ณ ป็ัจจุบันผู้้�ที�ดำารงตำาแหนง่ดังกี่ล่าว มีป็ระสูบกี่ารณ์ในกี่ารป็ฏิิบัติงานด�านกี่ารตรวจสูอีบ
ภายในเป็็นระยะเวลากี่ว่า 10 ป็ี และเป็็นผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาตแหง่ป็ระเทศไทย (Certified Public Accountant: CPA) 
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสูมที�จะป็ฏิิบัติหน�าที�ดังกี่ล่าวได�อียา่งเหมาะสูมเพียงพอี

นอีกี่จากี่นี� บริษััทได�มีกี่ารแต่งตั�งนายธุเนศศิริ ฝากี่มิตรให�ดำารงตำาแหนง่เป็็น ผู้้�รักี่ษัากี่ารแทนหัวหน�างานกี่ำากัี่บด้แลกี่าร
ป็ฏิิบัติงานขอีงบริษััทอีีกี่ตำาแหนง่หนึ�ง มีผู้ลตั�งแต่วันที� 11 สูิงหาคม 2564 เป็็นต�นไป็ โดยบริษััทอีย้ร่ะหว่างกี่ระบวนกี่าร
สูรรหาตำาแหนง่ดังกี่ล่าว

ทั�งนี� บริษััทได�จัดทำารายละเอีียดป็ระวัติขอีงหัวหน�าหน่วยงานตรวจสูอีบภายในและผู้้�รักี่ษัากี่ารแทนหัวหน�างานกี่ำากัี่บ
ด้แลกี่ารป็ฏิิบัติงานขอีงบริษััท โดยมีรายละเอีียดดังนี�
ช่�อ-นามสกลุ่่ : นายธุเนศศิริ ฝากี่มิตร
อาย่ : 45 ป็ี
ตำำาแหน�งปัจจ่บนั : เลขานุกี่ารกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
  ผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน
  หัวหน�าหนว่ยงานตรวจสูอีบภายใน
  และผู้้�รักี่ษัากี่ารแทนหัวหน�างานกี่ำากัี่บด้แลกี่ารป็ฏิิบัติงาน
คุณ่วุ่ฒิทิางการศกึษัา : - ป็ริญญาโท คณะพาณิชยศาสูตร์และกี่ารบัญชี สูาขากี่ารบัญชี
   มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
  - ป็ริญญาตรี คณะพาณิชยศาสูตร์และกี่ารบัญชี สูาขากี่ารบัญชี
   มหาวิทยาลัยธุรรมศาสูตร์
  - ผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาต (ป็ระเทศไทย)
   (Certified Public Accountant, CPA (Thailand))
การอบรม/สมัมนา : - หลักี่สู้ตร ความแตกี่ต่างที�สูรรพากี่รมักี่ตรวจสูอีบระหว่าง ภ.ง.ด.50 vs ภ.พ.30,  

  ม.65 ทวิ, ม.65 ตรี
  - หลักี่สู้ตร ความท�าทายขอีงผู้้�ตรวจสูอีบกัี่บเทคโนโลยี AI และ Block Chain
  - หลักี่สู้ตร Leadership and Coaching Skills รุน่ที� 1
  - หลักี่สู้ตร Corporate Culture
  - หลักี่สู้ตร Driving Effective Cultural รุน่ที� 2
  - หลักี่สู้ตร ผู้้�บริหารระดับสู้งกัี่บกี่ารเป็ลี�ยนแป็ลงอีงค์กี่ร
  - หลักี่สู้ตร Train the Trainer of Anti-Corruption
  - หลักี่สู้ตร ความท�าทายขอีงผู้้�ตรวจสูอีบกัี่บเทคโนโลยี AI และ Blockchain
  - หลักี่สู้ตร เตรียมความพร�อีมสูำาหรับกี่ารตรวจสูอีบ IT ครั�งที� 2/2562

ปี ตำำาแหน�ง หน�วุยงาน

2564 - ปัจจ่บนั ผู้้�รักี่ษัากี่ารแทนหัวหน�างานกี่ำากัี่บด้แลกี่ารป็ฏิิบัติงาน บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)

2562 - ปัจจ่บนั ผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)

2559 - ปัจจ่บนั หัวหน�าหนว่ยงานตรวจสูอีบภายใน บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)

2559 - ปัจจ่บนั เลขานุกี่ารคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)

2559 - 2562 ผู้้�ชว่ยผู้้�อีำานวยกี่าร สูายงานตรวจสูอีบภายใน บรษัิัท กัี่นกี่ลุเอ็ีนจิเนยีริ�ง จำากัี่ด (มหาชน)

2558 - 2559 ผู้้�จัดกี่ารกี่ลุ่ม ฝ่ายตรวจสูอีบภายใน บริษััท ทิป็โกี่�แอีสูฟิัลท์ จำากัี่ด (มหาชน)

2557 - 2558
ผู้้�จัดกี่าร ฝ่ายตรวจสูอีบภายในระบบเทคโนโลยีและ
สูารสูนเทศ

บริษััท บ�านป้็ จำากัี่ด (มหาชน)

2555 - 2557 ผู้้�ตรวจสูอีบอีาวุโสู ฝ่ายตรวจสูอีบภายใน บริษััท บ�านป้็ จำากัี่ด (มหาชน)

2550 - 2555 ผู้้�จัดกี่าร สูว่นงานตรวจสูอีบภายใน บริษััท บ�านป้็ จำากัี่ด (มหาชน) 

การฝึกึอบรมในปี 2564  : - อีบรมหลักี่สู้ตร มาตรฐานกี่ารบัญชีฉีบับที� 41 เรื�อีง เกี่ษัตรกี่รรม
  - อีบรมมาตรฐานกี่ารรายงานทางกี่ารเงินสูำาหรับป็ี 2564 และมาตรฐาน 

  กี่ารบัญชี เรื�อีงเกี่ษัตรกี่รรม
  - อีบรมภาษีัเงินได� หักี่ ณ ที�จ่าย
  - อีบรม Update กี่ฎีหมายภาษีัอีากี่ร ป็ี 2564
  - สูัมมนาหัวข�อี “คนป็รับ โลกี่เป็ลี�ยน หนีให�พ�น Disruptive ด�วยอีงค์กี่รนวัตกี่รรม”
  - สูัมมนาหัวข�อี “ติดอีาวุธุทางความร้�และทักี่ษัะด�านความมั�นคงป็ลอีดภัยไซเบอีร์ 

  ให�กัี่บผู้้�ป็ฏิิบัติงานและป็ระชาชนทั�วไป็”
  - สูัมมนาหัวข�อี “Readiness check: How prepared are you for the new  

  Transfer Pricing requirements?”
  - สูัมมนาหัวข�อี “Integrating human rights into risk management”
ประสบการณ์การทำางานหน�วุยงานเอกชน  :

ทั�งนี� กี่ารพิจารณาและอีนุมัติ แต่งตั�ง ถอีดถอีน โยกี่ย�ายผู้้�ดำารงตำาแหน่งหัวหน�าหน่วยงานตรวจสูอีบภายในขอีง 
บริษััท จะต�อีงผู้า่นกี่ารอีนุมัติ หรือีได�รับความเห็นชอีบจากี่คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
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เอกสารแนบ 4
ทรัพัย์สินที่ใช้ในการประกอบธุุรกิจ
ณ วันที� 31 ธุันวาคม 2564 บริษััทและบริษััทยอ่ียมีทรัพย์สูินถาวรหลักี่ที�ใช�ในกี่ารป็ระกี่อีบธุุรกิี่จ ดังนี� 

รายการ ลัุ่กษัณะกรรมสทิธ์ิ มูลุ่คุ�าสท่ธิ
(ล�านบาท)

ภาระผกูพัน

1.  บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด (มหาชน) (“บรษัิัท”)

1.	 	 ที่่�ดิินอาคารและสิ่ิ�งปลูกสิ่รา้ง	จำำานวน	7	แห่ง่
1.1	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
ที�ตัำ�ง : 1177 อีาคารเพิร์ล แบงก์ี่ค็อีกี่ ขั�นที� 8 (ทั�งชั�น) ขนาดพื�นที�ป็ระมาณ 

1,398.60 ตารางเมตร และห�อีงเลขที� 12A01 ชั�น 12A ขนาดพื�นที�ป็ระมาณ 
376 ตารางเมตร รวมพื�นที�ทั�งหมด 1,774.60 ตารางเมตร   
(เพื�อีเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญข่อีงบริษััทฯ)

เชา่ -

เชา่อีาคารกัี่บบริษััท ที ซี ที จำากัี่ด

-ไมม่ี-

1.2	 สิ่าขาบรษัิัที่
ที่่�ตัั้�ง	: 1038-1046 ถนนนครไชยศร ีแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุูติ กี่รุงเทพมหานคร

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 0-3-04 ไร ่หรือี 304 ตารางวา 
- อีาคารสูำานักี่งานใหญ ่พื�นที�ป็ระมาณ 2,210 ตารางเมตร

(เพื�อีเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานสูาขาขอีงบริษััทฯ) 

เชา่
เชา่

-
-

ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท จำากัี่ด 

-ไมม่ี-
-ไมม่ี-

1.3	 คลังสิ่ินค้า	(พิิชััย)	 
ที่่�ตัั้�ง	: 113/1 ซอียหมอีสูุพร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสูิต กี่รุงเทพมหานคร

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 1-1-58 ไร ่หรือี 558 ตารางวา
- อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง พื�นที�ป็ระมาณ 4,340 ตารางเมตร

(เพื�อีเก็ี่บสูินค�าขอีงบริษััทฯ) 

เชา่
เชา่

-
0.90

ที�ดินดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 2 จำากัี่ด 

-ไมม่ี-
-ไมม่ี-

1.4	 คลังสิ่ินค้า	(รว่มจิำตั้ต์ั้)
ที่่�ตัั้�ง	: 479/3, 6,7,10 และ 12 ถนนรว่มจิตต์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสูิต 

กี่รุงเทพมหานคร
- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 1-1-60 ไร ่หรือี 560 ตารางวา
- อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง พื�นที�ป็ระมาณ 1,920 ตารางเมตร

(เพื�อีเก็ี่บสูินค�าขอีงบริษััทฯ) 

เชา่
เชา่

-
-

ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 3 จำากัี่ด

จำานอีงที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างไว�กัี่บสูถาบันกี่ารเงินเพื�อีคำาป็ระกัี่นวงเงินสูินเชื�อีขอีง  
บริษััท ฟิิวเจอีร์ อีีเล็คทริคอีล คอีนโทรล จำากัี่ด
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รายการ ลัุ่กษัณะกรรมสทิธ์ิ มูลุ่คุ�าสท่ธิ
(ล�านบาท)

ภาระผกูพัน

1.5	 อาคารโรงงานและคลังเก็บสิ่ินค้า	(GKA)
ที่่�ตัั้�ง	: 110/9-10 หม้ที่� 2 ตำาบลมหาสูวัสูดิ� อีำาเภอีบางกี่รวย นนทบุรี

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 8-0-56 ไร ่หรือี 3,256 ตารางวา 
- อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง พื�นที�ป็ระมาณ 9,053.50 ตารางเมตร 

(กี่รรมสูิทธุิ�ขอีง GUNKUL 3,511 ตารางเมตร)
(เพื�อีเป็็นโรงงานและเก็ี่บสูินค�าขอีง GKA) 

-
เจ�าขอีง

-
0.98

(GUNKUL)

ที�ดินทั�งหมดและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างบางสูว่นเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด  
และสูิ�งป็ล้กี่สูร�างบางสูว่นเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง GUNKUL และ KNP 
-ไมม่ี-
-ไมม่ี-

1.6	 คลังเก็บเอกสิ่าร
ที่่�ตัั้�ง	: ถนนนครไชยศรี เขตดุสูิต กี่รุงเทพมหานคร 

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 0-3-12 ไร ่หรือี 312 ตารางวา  
และพื�นที� 0-3-8.7 ไร ่หรือี 308.70 ตารางวา

เชา่ -

ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 8 จำากัี่ด

1.7	 ที่่�ดิิน	19-2-23	ไร่
ที่่�ตัั้�ง	: ตำาบลหนอีงกีุ่่ม อีำาเภอีบอ่ีพลอีย จังหวัดกี่าญจนบุรี 

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 19-2-23 ตารางวา 
(เพื�อีเป็็นพื�นที�ป็ระกี่อีบกิี่จกี่ารโรงไฟิฟิ้าขอีงบริษััทยอ่ีย)

เจ�าขอีง 3.14 -ไมม่ี-

2.	 	 สิ่ว่นปรบัปรุงอาคารและระบบสิ่าธารณููปโภค	
ที่่�ตัั้�ง	: 1038-1046 ถนนนครไชยศร ีแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุูติ  กี่รุงเทพมหานคร เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้ เจ�าขอีง 2.92 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 12.75 -ไมม่ี-

5.	 	 ยานพิาห่นะ	 เจ�าขอีง 35.08 ภายใต�สูัญญาเชา่ซื�อี จำานวน 8 คัน

2.  บรษัิัท จ.ีเคุ. แอสเซ็ม็บลุ่ี� จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 ที่่�ดิินและสิ่ิ�งปลูกสิ่รา้ง	2	แห่ง่
1.1	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่โรงงาน	และคลังเก็บสิ่ินค้า	(GKA)
ที่่�ตัั้�ง	: 110/9-10 หม้ที่� 2 ตำาบลมหาสูวัสูดิ� อีำาเภอีบางกี่รวย จังหวัดนนทบุรี

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 8-0-56 ไร ่หรือี 3,256 ตารางวา 
- อีาคารสูำานกัี่งาน และคลังเก็ี่บสูนิค�า อีาคารป็ระกี่อีบและโรงพลาสูติกี่ ฯลฯ 

พื�นที�ป็ระมาณ 5,538 ตารางเมตร 
- อีาคารโรงงานและคลังเก็ี่บสูินค�า พื�นที�ป็ระมาณ 3,511 ตารางเมตร 

(กี่รรมสูิทธุิ� GUNKUL) 
- อีาคารป็้อีมยาม พื�นที�ป็ระมาณ 4.5 ตารางเมตร (กี่รรมสูิทธุิ� KNP)

เจ�าขอีง
เจ�าขอีง

-

-

83.21
14.05

-

-

-ไมม่ี-
-ไมม่ี-

-ไมม่ี-

-ไมม่ี-
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1.2	 ที่่�ดิินเปล่า	7-0-68	ไร่
ที่่�ตัั้�ง	:	ถนนป็ลายบาง อีำาเภอีมหาสูวัสูดิ� อีำาเภอีบางกี่รวย จังหวัดนนทบุรี

- ที�ดินพื�นที�ป็ระมาณ 7-0-68 ไร ่
(พื�นที�ที� GKA เชา่ 3,472 ตารางเมตร) 
(เพื�อีใช�เป็็นที�เก็ี่บสูินค�าขอีง GKA)

เชา่ -

ที�ดินดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 9 จำากัี่ด

-ไมม่ี-

2.	 	 สิ่ว่นปรบัปรุงอาคารและระบบสิ่าธารณููปโภค
ที่่�ตัั้�ง	:  110/9-10 หม้ที่� 2 ตำาบลมหาสูวัสูดิ� อีำาเภอีบางกี่รวย จังหวัดนนทบุรี เจ�าขอีง 14.22 - ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ูโรงงาน
เครื�อีงจักี่รและอุีป็กี่รณ์เครื�อีงมือี เครื�อีงใช� เจ�าขอีง 18.46

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 2.63 - ไมม่ี-

5.	 	 ยานพิาห่นะ	 เจ�าขอีง 4.90 ภายใต�สูัญญาเชา่ซื�อี จำานวน  1 คัน

3.  บรษัิัท จ.ีเคุ. พาวุเวุอร ์โปรดักส ์จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.  ที�ดินแลุ่ะสิ�งปลุ่กูสรา้ง 2 แห�ง
1.1	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่โรงงาน	และคลังเก็บสิ่ินค้า
ที่่�ตัั้�ง	:  9 หม้ที่� 2 ตำาบลมหาสูวัสูดิ� อีำาเภอีบางกี่รวย จังหวัดนนทบุรี

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 300 ตารางวา 
- อีาคารสูำานักี่งาน และคลังเก็ี่บสูินค�า พื�นที�ป็ระมาณ 1,753 ตารางเมตร 

พื�นที�โรงงานผู้ลิต ป็ระมาณ 750 ตารางเมตร
- อีาคารคลังสูินค�า 525 ตารางเมตร @ 96.00 บาท (แสูงอีารี)
- อีาคารคลังสูินค�า 525 ตารางเมตร @ 80.00 บาท (แสูงอีารี)
- อีาคารคลังสูินค�า 525 ตารางเมตร @ 96.00 บาท (แสูงอีารี)
- อีาคารคลังสูินค�า 525 ตารางเมตร @ 96.00 บาท (แสูงอีารี)

เชา่ชว่ง
เจ�าขอีง
เชา่ชว่ง

เชา่
เชา่
เชา่
เชา่

-
5.14

-

ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างบางสูว่นเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 7 จำากัี่ด

-ไมม่ี- 
-ไมม่ี-   
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างบางสูว่นเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท  แสูงอีารี แอีสูเตท จำากัี่ด
ภายใต�สูัญญา 49/1-6210-39
ภายใต�สูัญญา 49/2-6210-39
ภายใต�สูัญญา 49/3-6210-39
ภายใต�สูัญญา 49/4-6210-39

2.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ูโรงงาน
เครื�อีงจักี่รและอุีป็กี่รณ์เครื�อีงมือี เครื�อีงใช� เจ�าขอีง 18.98 -ไมม่ี- 

3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.76 -ไมม่ี-

4.	 	 ยานพิาห่นะ เจ�าขอีง 4.29 ภายใต�สูัญญาเชา่ซื�อี จำานวน 1 คัน
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4.  บรษัิัท เคุ.เอ็น.พ.ี ซ็พัพลุ่าย จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ลแบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธุิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

-ไมม่ี-

2.	 	 เคร่�องม่อและอุปกรณ์ู - - - ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง - - ไมม่ี-

4.	 	 ยานพิาห่นะ	 เจ�าขอีง -  -ไมม่ี-

5.  บรษัิัท พัฒินาพลัุ่งงานลุ่ม จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ลแบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธุิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้กระแสิ่ไฟฟ้าพิลังงานลม	
ที่่�ตัั้�ง	: ตำาบลห�วยบง อีำาเภอีด่านขุนทด จังหวัดนครราชสูีมา  

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 2,106 ไร ่2 งาน 32.7 ตารางวา เจ�าขอีง 386.60

ที�ดิน อีาคาร เครื�อีงจักี่ร และอุีป็กี่รณ์ดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท พัฒนาพลังงานลม จำากัี่ด 
และจำานอีงไว�กัี่บสูถาบันกี่ารเงิน เพื�อีคำาป็ระกัี่นวงเงินสูินเชื�อีขอีง บริษััท พัฒนาพลังงานลม จำากัี่ด 

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 31.55

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 3,178.74

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.14

5.	 	 ยานพิาห่นะ	 เจ�าขอีง 2.21

6.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง -

6.  บรษัิัท เอ็นเคุ พาวุเวุอรโ์ซ็ลุ่�าร ์จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ลแบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธุิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

 เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

-ไมม่ี-
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1.2	 ที่่�ดิินและสิิ่�งปลูกสิ่รา้งเพ่ิ�อประกอบกิจำการผลิตั้กระแสิ่ไฟฟ้าจำากพิลังงานแสิ่ง
อาทิี่ตั้ย์	

ที่่�ตัั้�ง	:  ตำาบลหนอีงกีุ่่ม อีำาเภอีบอ่ีพลอีย จังหวัดกี่าญจนบุรี   
- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 19 ไร ่2 งาน 23.0 ตารางวา 
- สูิ�งป็ล้กี่สูร�าง

เชา่
เจ�าขอีง

-
10.40

ที�ดินดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) 

 

2.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 33.78 - ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง - - ไมม่ี-

4.	 	 ยานพิาห่นะ	 - - - ไมม่ี -

7.  บรษัิัท กรโีนเวุชั�น เพาเวุอร ์จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุูติ จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร - -

 พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

 -ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้กระแสิ่ไฟฟ้าพิลังงานลม	
ที่่�ตัั้�ง	: ตำาบลห�วยบง อีำาเภอีด่านขุนทด จังหวัดนครราชสูีมา  

- ที�ดิน พื�นที�ป็ระมาณ 1,255 ไร ่2 งาน 50.3 ตารางวา เจ�าขอีง 258.12

ที�ดิน และอีาคาร เครื�อีงจักี่ร และอุีป็กี่รณ์ดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท กี่รีโนเวชั�น เพาเวอีร์ 
จำากัี่ด และจำานอีงไว�กัี่บสูถาบันกี่ารเงิน เพื�อีคำาป็ระกัี่นวงเงินสูินเชื�อีขอีง บริษััท กี่รีโนเวชั�น 
เพาวเวอีร์ จำากัี่ด 

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - 98.28 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 4,005.25 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.01 -ไมม่ี-

5.	 	 ยานพิาห่นะ	 เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

6.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

8.  บรษัิัท โคุราชวิุนด์ เอ็นเนอรย์ ีจำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.  สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1038 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุูติ จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร - -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

-ไมม่ี-
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1.2 ที�ดินเพ่�อประกอบกิจการผลิุ่ตำกระแสไฟฟ้าพลัุ่งงานลุ่ม 
ที�ตัำ�ง : ตำาบลห�วยบง อีำาเภอีด่านขุนทด จังหวัดนครราชสูีมา  

- ที�ดิน เชา่ -

ที�ดิน และอีาคาร ดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง 
บริษััท โคราชวินด์ เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด และจำานอีงไว�กัี่บสูถาบันกี่ารเงิน เพื�อีคำาป็ระกัี่นวงเงินสูินเชื�อี
ขอีง บริษััท โคราชวินด์ เอ็ีนเนอีร์ยี จำากัี่ด 

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 84.72 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 2,679.99 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.04 -ไมม่ี-

5.	 	 ยานพิาห่นะ	 เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

6.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

9.  บรษัิัท กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์พาวุเวุอร ์2 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้ไฟฟ้าพิลังงานแสิ่งอาทิี่ตั้ย์	
ที่่�ตัั้�ง	: ตำาบลสูุรศักี่ดิ� อีำาเภอีศรีราชา จังหวัดนนทบุรี  

- ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง  เชา่ - -ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 25.21 -ไมม่ี-

4.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

10. บรษัิัท สยาม กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์เอนเนอรย์ี� จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

-ไมม่ี-
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1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้ไฟฟ้าพิลังงานแสิ่งอาทิี่ตั้ย์	
ที่่�ตัั้�ง	:	ถนนวิภาวดีรังสูิต แขวงสูนามบิน เขตดอีนเมือีง กี่รุงเทพมหานคร

- ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง  เชา่ - -ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 25.26 -ไมม่ี-

11. บรษัิัท โซ็ลุ่าร ์เอนเนอรย์ี� โซ็ไซ็ตำี� จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้ไฟฟ้าพิลังงานแสิ่งอาทิี่ตั้ย์	
ที่่�ตัั้�ง	: ถนนป็ระชาราษัฎีร์ 1 แขวงวงศ์สูว่าง เขตบางซื�อี กี่รุงเทพมหานคร  

- ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง  เชา่ - -ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 20.50 -ไมม่ี-

4.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 1,075.86 -ไมม่ี-

12. บรษัิัท กันกลุ่่ โซ็ลุ่าร ์รูฟ 1 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้ไฟฟ้าพิลังงานแสิ่งอาทิี่ตั้ย์	
ที่่�ตัั้�ง	: 113/1 ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสูิต กี่รุงเทพมหานคร
ที่่�ตัั้�ง	: ถนนบางกี่รวย-ไทรน�อีย ตำาบลมหาสูวัสูดิ� อีำาเภอีบางกี่รวย จังหวัดนนทบุรี  

- ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง  เชา่ - -ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 13.57 -ไมม่ี-
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13. บรษัิัท กันกลุ่่ พาวุเวุอร ์ดเีวุลุ่ลุ่อปเม้นท์ จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ล แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�นที� 6  

ขนาดพื�นที�ป็ระมาณ 116 ตารางเมตร (เพื�อีเป็น็ที�ตั�งสูำานกัี่งานใหญข่อีงบรษัิัทฯ) เชา่ -

เชา่อีาคารกัี่บบริษััท ที ซี ที จำากัี่ด

-ไมม่ี-

2.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 4.78 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 1.85 -ไมม่ี-

4.	 	 ยานพิาห่นะ เชา่ 0.40 ภายใต�สูัญญาเชา่ซื�อี 1 คัน

14. บรษัิัท กันกลุ่่ โซ็ลุ่�าร ์คุอมมูนิตำี� จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 0.56 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.02

4.	 	 ยานพิาห่นะ เชา่ 1.27 ภายใต�สูัญญาเชา่ซื�อี 1 คัน

15. บรษัิัท กันกลุ่่ เอ็นเนอรจ์ ีโซ็ลุ่ชูั�น แอนด์ ไลุ่ท์ติำ�ง จำากัด (“บรษัิัทย�อย”) เปลุ่ี�ยนช่�อเป็น บรษัิัท กันกลุ่่ ยูทิลิุ่ตำี� แอนด์ เอ็นเนอรย์ี� จำากัด

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร เจ�าขอีง 1.26 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 4.76 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.13 -ไมม่ี-



02  
การกำากับดูแูลกจิการ

03  
งบการเงิน 333แบบ 56-1 One Report 2564 | บริิษััท กัันกัุลเอ็็นจิิเนียริิ�ง จิำ�กััด (มห�ชน)

01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

รายการ ลัุ่กษัณะกรรมสทิธ์ิ มูลุ่คุ�าสท่ธิ
(ล�านบาท)

ภาระผกูพัน

16. บรษัิัท รางเงิน โซ็ลุ่ชูั�น จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้ไฟฟ้าพิลังงานแสิ่งอาทิี่ตั้ย์	
ที่่�ตัั้�ง	: กี่าญจนบุรี เพชรบุรี แพร ่ลำาป็าง เพชรบุรี ป็ระจวบคีรีขันธุ์ 

- ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง  เจ�าขอีง 300.31

ที�ดิน อีาคาร เครื�อีงจักี่รและอุีป็กี่รณ์ ดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท รางเงิน โซล้ชั�น จำากัี่ด 
และจำานอีงไว�กัี่บสูถาบันกี่ารเงิน เพื�อีคำาป็ระกัี่นวงเงินสูินเชื�อีขอีง 
บริษััท รางเงิน โซล้ชั�น จำากัี่ด 

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 447.02 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องม่อเคร่�องใชั้	เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 3,256.27 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.07 -ไมม่ี-

5.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

17. บรษัิัท ฟิวุเจอร ์อิเล็ุ่คุทรคิุอน คุอลุ่โทรลุ่ จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ล แบงก์ี่ค็อีกี่ ห�อีง 12A01 ชั�น 12A ถนนพหลโยธุิน  

แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 0.91 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 1.71 -ไมม่ี-

4.	 	 ยานพิาห่นะ เจ�าขอีง 11.06 ภายใต�สูัญญาเชา่ซื�อี จำานวน 14 คัน

18. บรษัิัท ฟิวุเจอร ์เอ็นเนอรย์ ีคุอรป์อเรชั�น จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 956/1 ถนนนครไชยศร ีแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุูติ จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร - -

พื�นที�ตึกี่ 2k ชั�นเพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง - -ไมม่ี-
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3.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.02 -ไมม่ี-

4.	 	 ยานพิาห่นะ เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

19. บรษัิัท กันกลุ่่ บทีบู ีจำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ล แบงก์ี่ค็อีกี่ ห�อีง 12A01 ชั�น 12A ถนนพหลโยธุิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคารสิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 0.30 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

20. บรษัิัท จ.ีเคุ.เรยีลุ่เอสเตำท (2564) (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กี่รุงเทพมหานคร
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร

-ไมม่ี-

21. บรษัิัท Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคารสิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 147.86 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 696.44 -ไมม่ี-

22. บรษัิัท Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock Company (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิร์ล แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 
          ถนนพหลโยธุิน แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 

- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-
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2.	 	 อาคารสิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 154.80 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 703.58 -ไมม่ี-

23. บรษัิัท Tan Chau Energy Joint Stock Company (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคารสิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 106.23 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 1,051.04 -ไมม่ี-

24. บรษัิัท Doan Son Thuy Investment Joint Stock Company (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพริล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8 ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคารสิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 475.01 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 645.19 -ไมม่ี-

25. บรษัิัท กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์1 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน  แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร 

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคารสิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

4.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 1.10 -ไมม่ี-
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26. บรษัิัท กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์2 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

27. บรษัิัท กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์3 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	: 1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.01 -ไมม่ี-

28. บรษัิัท กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์4 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

4.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 1.02 -ไมม่ี-
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29. บรษัิัท กันกลุ่่ วิุนด์ พาวุเวุอร ์5 จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

4.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 1.01 -ไมม่ี-

30. บรษัิัท จ.ีเคุ.เฮมพ์ กร่�ป จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

31. บรษัิัท จ.ีเคุ.สมารท์ ฟารม์มิ�ง จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 1.77 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.03 -ไมม่ี-

5.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 93.72 -ไมม่ี-
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32. บรษัิัท จ.ีเคุ.ไบโอ เอ็กซ็แ์ทรคุชั�น จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค - - -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู - - -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.07 -ไมม่ี-

5.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 43.49 -ไมม่ี-

33. บรษัิัท กันกลุ่่ เทรนนิ�ง เซ็น็เตำอร ์จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง - -ไมม่ี-

34. บรษัิัท กันกลุ่่ อินฟินิท กร่�ป จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

2.	 	 งานระห่ว่างก่อสิ่รา้ง เจ�าขอีง 21.44 -ไมม่ี-

35. บรษัิัท อโีคุ� ไทยเอ็นเนอรย์ี� จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-
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รายการ ลัุ่กษัณะกรรมสทิธ์ิ มูลุ่คุ�าสท่ธิ
(ล�านบาท)

ภาระผกูพัน

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 58.27 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 149.01 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.02 -ไมม่ี-

36. บรษัิัท บเีอ็มพ ีโซ็ลุ่าร ์จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-

1.2	 ที่่�ดิินเพิ่�อประกอบกิจำการผลิตั้ไฟฟ้าพิลังงานแสิ่งอาทิี่ตั้ย์	
ที่่�ตัั้�ง	:	สูระแกี่�ว 

- ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง  เจ�าขอีง 35.00

ที�ดิน อีาคาร เครื�อีงจักี่รและอุีป็กี่รณ์ ดังกี่ล่าวเป็็นกี่รรมสูิทธุิ�ขอีง บริษััท บีเอ็ีมพี โซลาร์ จำากัี่ด 
บริษััทใหญแ่ละผู้้�ถือีขอีงบริษััทได�จำานอีงไว�เพื�อีเป็็นหลักี่ป็ระกัี่นสูินเชื�อีที�บริษััทใหญไ่ด�รับจากี่
สูถาบันกี่ารเงิน

2.	 	 อาคาร	สิ่ว่นปรบัปรุงอาคาร	และระบบสิ่าธารณููปโภค เจ�าขอีง 16.97 -ไมม่ี-

3.	 	 เคร่�องจัำกรและอุปกรณ์ู เจ�าขอีง 415.60 -ไมม่ี-

4.	 	 เคร่�องตั้กแต่ั้งและเคร่�องใชั้สิ่ำานักงาน เจ�าขอีง 0.02 -ไมม่ี-

37. บรษัิัท กันกลุ่่ แกรนด์ แอสเซ็ท จำากัด (“บรษัิัทย�อย”)

1.	 	 สิ่ำานักงานให่ญ่	่
1.1	 อาคารสิ่ำานักงาน
ที่่�ตัั้�ง	:	1177 อีาคารเพิรล์ แบงก์ี่ค็อีกี่ ชั�น 8  ถนนพหลโยธิุน แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

จังหวัดกี่รุงเทพมหานคร 
- -

พื�นที�อีาคารพาณิชย์เพื�อีใช�เป็็นสูำานักี่งานในกี่ารป็ระกี่อีบกิี่จกี่าร  

-ไมม่ี-
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เครื่องหมายการค้า
บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด (มหาชน) เป็็นเจ�าขอีงเครื�อีงหมายกี่ารค�า “GUNKUL” สูำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ิฟิิวสู์ โดยได�จดทะเบียนเครื�อีงหมายกี่ารค�ากัี่บสูำานักี่งานเครื�อีงหมายกี่ารค�า กี่รมทรัพย์สูินทางป็ัญญา ตั�งแต่วันที� 20 กี่รกี่ฎีาคม 
2549 และสูำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ิชุดฟิิวส์ูสูวิตซ์ไฟิฟิ้า ชุดควบคุมกี่ารเป็ิด-ปิ็ดไฟิถนน ชุดเข็มขัดนิรภัย และชุดดวงโคมไฟิให�แสูงสูว่างบนพื�นถนน โดยได�จดทะเบียนเครื�อีงหมายกี่ารค�ากัี่บสูำานักี่งานเครื�อีงหมายกี่ารค�า กี่รมทรัพย์สูินทาง
ป็ัญญา ตั�งแต่วันที� 27 พฤษัภาคม 2553 และเครื�อีงหมายกี่ารค�า “GTOPWELD” สูำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ิอุีป็กี่รณ์เชื�อีมต่อีสูายไฟิฟิ้า ตั�งแต่วันที� 12 ตุลาคม 2553 

บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด เป็็นเจ�าขอีงเครื�อีงหมายกี่ารค�า “GK” สูำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ิโครงป็ระกี่อีบสูำาเร็จทำาด�วยโลหะสูำาหรับติดตั�งอุีป็กี่รณ์ไฟิฟิ้าและโทรศัพท์ โดยได�จดทะเบียนเครื�อีงหมายกี่ารค�ากัี่บสูำานักี่งานเครื�อีงหมายกี่ารค�า 
กี่รมทรัพย์สูินทางป็ัญญา ตั�งแต่วันที� 9 กี่รกี่ฎีาคม 2547 และเป็็นเจ�าขอีงเครื�อีงหมายกี่ารค�า “ZIMTAP” สูำาหรับอุีป็กี่รณ์ต่อีสูายไฟิฟิ้า  เครื�อีงหมายกี่ารค�า “ZIMLUG” สูำาหรับอุีป็กี่รณ์ต่อีสูายไฟิฟิ้า เครื�อีงหมายกี่ารค�า “PIGMAN” 
สูำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ิอุีป็กี่รณ์ป็้อีงกัี่นฟิ้าผู้า่ โดยได�จดทะเบียนเครื�อีงหมายกี่ารค�ากัี่บสูำานักี่งานเครื�อีงหมายกี่ารค�า กี่รมทรัพย์สูินทางป็ัญญา ตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน 2553  17 มิถุนายน 2553 และ 18 มิถุนายน 2553 ตามลำาดับ

บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด เป็็นเจ�าขอีงเครื�อีงหมายกี่ารค�า “GKP” สูำาหรับผู้ลิตภัณฑ์ิอุีป็กี่รณ์จ่ายหรือีควบคุมไฟิฟิ้า โดยได�จดทะเบียนเครื�อีงหมายกี่ารค�ากัี่บสูำานักี่งานเครื�อีงหมายกี่ารค�า กี่รมทรัพย์สูินทางป็ัญญา ตั�งแต่วัน
ที� 14 ตุลาคม 2553 

สัญญาที่สำาคัญ ณ วันที่ 31 ธุันวาคม 2564
1) สัญญาเช่่าที่ดินและสิ่งปีล้กี่สร้าง

สญัญา คุู�สญัญา ระยะเวุลุ่า รายลุ่ะเอยีด

1.  บรษัิัท กันกลุ่่เอ็นจิเนยีริ�ง จำากัด(มหาชน)

1.1 สูัญญาเชา่อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญ่ บริษััท ที ซี ที จำากัี่ด 3 ป็ี
1 กีุ่มภาพันธุ์ 2561 ถึง

31 มกี่ราคม 2564
3 ป็ี

1 กีุ่มภาพันธุ์ 2564 ถึง
31 มกี่ราคม 2567

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญ่
อัตำราคุ�าเช�า (เก�า)
อัีตราค่าเชา่คงที� 851,808 บาท ต่อีเดือีน
พร�อีมสูัญญาบริกี่าร 567,872 บาท ต่อีเดือีน
อัตำราคุ�าเช�า (ใหม�)
อัีตราค่าเชา่คงที� 696,502.80 บาท ต่อีเดือีน
พร�อีมสูัญญาบริกี่าร 464,335.20 บาท ต่อีเดือีน
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 180 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน 
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1.2 สูัญญาให�ใช�อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งขอีงโรงงาน
ขอีงบริษััท จี.เค. แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด

บริษััท จี.เค.แอีสูเซ็มบลี� จำากัี่ด เริ�มตั�งแต่ 1 มกี่ราคม 2561 เป็็นต�นไป็ ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารโรงงานสูำาหรับกี่ารผู้ลิต
อัตำราคุ�าเช�า
- ไมม่ี-
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็น็ลายลักี่ษัณอั์ีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 เดือีน 
นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารใช�

1.3 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท จำากัี่ด 1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างสูำาหรับสูำานักี่งานสูาขาบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 260,300 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2564 ถึง 31ธุันวาคม 2566)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  

1.4 สูัญญาเชา่ที�ดิน บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 2 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง 
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินเพื�อีเก็ี่บสูินค�าขอีงบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 184,500 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2566)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  

1.5 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 3 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างสูำาหรับเพื�อีเก็ี่บสูินค�าบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 164,560 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2566)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  
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1.6 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 8 จำากัี่ด 3 ป็ี 
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างสูำาหรับเก็ี่บเอีกี่สูารบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 91,700 บาท ต่อีเดือีน 
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  

1.7 สูัญญาเชา่พื�นที�หลังคาอีาคารโรงงานเพื�อีติด
ตั�งแผู้งโซลาร์เซลล์ 

บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ร้ฟิ 1 จำากัี่ด 3 ป็ี
เริ�ม 3 กัี่นยายน 2557
โดยต่อีคราวละ 3 ป็ี

ทรพัยส์นิที�เช�า
เพื�อีติดตั�งแผู้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา 
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 1,800 บาท ต่อีเดือีน 

2.  บรษัิัท จ.ีเคุ.แอสเซ็ม็บลุ่ี� จำากัด  

2.1 สูัญญาให�เชา่ชว่งอีาคารโรงงาน บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด 3 ป็ี
4 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารโรงงานแผู้นกี่พลาสูติกี่ขอีง
บริษััท  จี.เค. พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 83,000 บาทต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2561 ถึง 28 กีุ่มภาพันธุ์ 2561)
อัีตราค่าเชา่คงที� 91,800 บาท ต่อีเดือีน (1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธุันวาคม 2563)
อัีตราค่าเชา่คงที� 60,000 บาท ต่อีเดือีน (4 มกี่ราคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2566)
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 
เดือีน นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารเชา่
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

สญัญา คุู�สญัญา ระยะเวุลุ่า รายลุ่ะเอยีด

2.2 สูัญญาเชา่ที�ดินเพื�อีเก็ี่บสูินค�า บริษััท เกี่รท มิราเคิล 
แอีสูเซท 9 จำากัี่ด

3 ป็ี
4 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินเป็ล่าเพื�อีเก็ี่บสูินค�า
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 63,600 บาทต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2561 ถึง 28 กีุ่มภาพันธุ์ 2561)
อัีตราค่าเชา่คงที� 70,000 บาท ต่อีเดือีน (1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธุันวาคม 2563)
อัีตราค่าเชา่คงที� 70,000 บาท ต่อีเดือีน (4 มกี่ราคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2566
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็น็ลายลักี่ษัณอั์ีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 เดือีน 
นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารเชา่

2.3 สูัญญาเชา่พื�นที�หลังคาอีาคารโรงงานเพื�อีติด
ตั�งแผู้งโซลาร์เซลล์ 

บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ร้ฟิ 1 จำากัี่ด 3 ป็ี
(เริ�ม 2 กัี่นยายน 2557
โดยต่อีคราวละ 3 ป็ี)

ทรพัยส์นิที�เช�า
เพื�อีติดตั�งแผู้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา 
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 10,368 บาท ต่อีเดือีน 

3.  บรษัิัท จ.ีเคุ.พาวุเวุอร ์โปรดักส ์จำากัด

3.1 สูัญญาเชา่ชว่งที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างซึ�งเป็็น
ที�ตั�งขอีงสูำานักี่งานใหญ ่โรงงาน 
และคลังสูินค�า

บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 7 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566 

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดิน อีาคารทดสูอีบและคลังเก็ี่บสูินค�า
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 51,000 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2561 ถึง 28 กีุ่มภาพันธุ์ 2561)
อัีตราค่าเชา่คงที� 56,300 บาท ต่อีเดือีน (1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธุันวาคม 2563)
อัีตราค่าเชา่คงที� 56,300 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2566)
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็น็ลายลักี่ษัณอั์ีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 เดือีน 
นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารเชา่
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

สญัญา คุู�สญัญา ระยะเวุลุ่า รายลุ่ะเอยีด

3.2 สูัญญาให�เชา่อีาคารโรงงาน บริษััท กัี่นกีุ่ล เอ็ีนเนอีร์จี โซล้ชั�น 
แอีนด์ ไลท์ติ�ง จำากัี่ด

3 ป็ี
1 ตุลาคม 2562 ถึง
31 ธุันวาคม 2565

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารโรงงานบางสูว่นป็ระกี่อีบธุุรกิี่จผู้ลิตและจำาหนา่ยหลอีดแสูงสูว่างแอีลอีีดี
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 66,150 บาท ต่อีเดือีน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธุันวาคม 2565)
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็น็ลายลักี่ษัณอั์ีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 เดือีน 
นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารเชา่

4.  บรษัิัท เอ็นเคุ เพาวุเวุอรโ์ซ็ลุ่�าร ์จำากัด 

4.1 สูัญญาเชา่ที�ดินเพื�อีป็ระกี่อีบกิี่จกี่ารโรง
ไฟิฟิ้า 

บริษััท กัี่นกีุ่ลเอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด 
(มหาชน)

26 ป็ี 
12 มิถุนายน 2556 ถึง 

11 มิถุนายน 2582

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินเพื�อีป็ระกี่อีบกิี่จกี่ารผู้ลิตกี่ระแสูไฟิฟิ้าจากี่โรงไฟิฟิ้าพลังงานแสูงอีาทิตย์ 
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่ป็ีละ 176,010.00 บาท เพิ�มอัีตราค่าเขา่ 10% ทุกี่ ๆ 4 ป็ี  
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  

6.  บรษัิัท กันกลุ่่ เอ็นเนอรจ์ ีโซ็ลุ่ชูั�น แอนด์ ไลุ่ท์ติำ�ง จำากัด 

6.1 สูัญญาเชา่อีาคารโรงงาน บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด 3 ป็ี 3 เดือีน
1 ตุลาคม 2562 ถึง
31 ธุันวาคม 2565

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารโรงงานบางสูว่นป็ระกี่อีบธุุรกิี่จผู้ลิตและจำาหนา่ยหลอีดแสูงสูว่างแอีลอีีดี
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 66,150 บาท ต่อีเดือีน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธุันวาคม 2565)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
ล่วงหน�า 30 วัน  
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

สญัญา คุู�สญัญา ระยะเวุลุ่า รายลุ่ะเอยีด

7.  บรษัิัท กันกลุ่่ พาวุเวุอรด์เีวุลุ่ลุ่อปเม้นท์ จำากัด 

7.1 สูัญญาเชา่อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญ่ บริษััท ที ซี ที จำากัี่ด      3 ป็ี
1 กีุ่มภาพันธุ์ 2563 ถึง

31 มกี่ราคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญ่
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 62,640 บาทต่อีเดือีน
พร�อีมสูัญญาบริกี่าร 41,760 บาท ต่อีเดือีน
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 180 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน 

7.2 สูัญญาเชา่อีาคารโรงงาน บริษััท จี.เค.พาวเวอีร์ โป็รดักี่สู์ จำากัี่ด 2 ป็ี 1 เดือีน
1 ธุันวาคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างเพื�อีใช�ในกี่ารป็ระกี่อีบธุุรกิี่จบริษััทฯ
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 17,700 บาท ต่อีเดือีน (1 ธุันวาคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2566)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�ง ผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
ล่วงหน�า 30 วัน  

7.3 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 3 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างสูำาหรับเพื�อีเก็ี่บสูินค�าบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 19,360 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2564 ถึง 28 กีุ่มภาพันธุ์ 2566)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�งผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  

7.4 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 4 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างสูำาหรับเพื�อีเก็ี่บสูินค�าบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 19,360 บาท ต่อีเดือีน (1 มกี่ราคม 2564 ถึง 28 กีุ่มภาพันธุ์ 2566)
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�งผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  
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01  
การประกอบธุรุกิจและผลการดูำาเนนิงาน

สญัญา คุู�สญัญา ระยะเวุลุ่า รายลุ่ะเอยีด

8.  บรษัิัท ฟิวุเจอร ์อิเล็ุ่คุทรคิุอลุ่ คุอนโทรลุ่ จำากัด

8.1 สูัญญาเชา่อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญ่ บริษััท ที ซี ที จำากัี่ด 3 ป็ี
1 กีุ่มภาพันธุ์ 2564 ถึง

31 มกี่ราคม 2567

ทรพัยส์นิที�เช�า
อีาคารซึ�งเป็็นที�ตั�งสูำานักี่งานใหญ่
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 180,480 บาท ต่อีเดือีน
พร�อีมสูัญญาบริกี่าร 120,320 บาท ต่อีเดือีน
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 180 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน 

8.2 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 3 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
ที�ดินและสูิ�งป็ล้กี่สูร�างสูำาหรับเพื�อีเก็ี่บสูินค�าบริษััท
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 9,680 บาท ต่อีเดือีน              
การเลิุ่กสญัญา
หากี่ผู้้�เชา่ผู้ิดสูัญญากี่ารเชา่ไมว่่าข�อีใดข�อีหนึ�งผู้้�ให�เชา่มีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�  

8.3 สูัญญาเชา่ที�ดิน อีาคารและสูิ�งป็ล้กี่สูร�าง บริษััท เกี่รท มิราเคิล แอีสูเซท 4 จำากัี่ด 3 ป็ี
1 มกี่ราคม 2564 ถึง
31 ธุันวาคม 2566

ทรพัยส์นิที�เช�า
พื�นที�คลังสูินค�า (รัชนีกี่ร)
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 30,400 บาท ต่อีเดือีน
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็น็ลายลักี่ษัณอั์ีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 เดือีน 
นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารเชา่ 
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สญัญา คุู�สญัญา ระยะเวุลุ่า รายลุ่ะเอยีด

9.  บรษัิัท กันกลุ่่ บทีบู ีจำากัด 

9.1 สูัญญาเชา่อีาคาร เพื�อีเป็็นที�เก็ี่บสูินค�า บริษััท กัี่นกีุ่ล เอ็ีนจิเนียริ�ง จำากัี่ด 
(มหาชน)

3 ป็ี
1 พฤษัภาคม 2564 ถึง

31 ธุันวาคม 2565

ทรพัยส์นิที�เช�า
พื�นที�คลังสูินค�า (รัชนีกี่ร)
อัตำราคุ�าเช�า
อัีตราค่าเชา่คงที� 19,663 บาท ต่อีเดือีน (1 พฤษัภาคม 2564 ถึง 31 พฤษัภาคม 2564)
อัีตราค่าเชา่คงที�  16,854 บาท ต่อีเดือีน (1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564)
อัีตราค่าเชา่คงที�  39,326 บาท ต่อีเดือีน (1 กี่รกี่ฎีาคม 2564 ถึง 31 กี่รกี่ฎีาคม 2564) 
อัีตราค่าเชา่คงที�  42,135 บาท ต่อีเดือีน (1 สูิงหาคม 2564 ถึง 31 ธุันวาคม 2565)
การตำ�อสญัญา
แจ�งเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรก่ี่อีนครบกี่ำาหนดระยะเวลากี่ารเชา่ไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน
การเลิุ่กสญัญา
แจ�งเป็น็ลายลักี่ษัณอั์ีกี่ษัรล่วงหน�าอียา่งน�อีย 30 วัน โดยต�อีงชำาระค่าเชา่จำานวน 1 เดือีน 
นับจากี่วันที�ผู้้�ให�เชา่ทราบความป็ระสูงค์ยกี่เลิกี่สูัญญากี่ารเชา่ 

2) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่กี่ารไฟฟ้าฝ่่ายุผู้ลิติแห่งปีระเทศไทยุข้องบัริษััทยุ่อยุ

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

รวุมข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่. พัฒนาพลังงานลม EGAT 1 50.0 MW นครราชสูีมา ป็ี 2559 ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่. กี่รีโนเวชั�น เพาเวอีร์ EGAT 1 67.5 MW นครราชสูีมา ป็ี 2561 ตามกี่ำาหนด

3 บจกี่ โคราชวินด์เอ็ีนเนอีร์ยี� EGAT 1 50.0 MW นครราชสูีมา ป็ี 2561 ตามกี่ำาหนด

EGAT:  กี่ารไฟิฟิ้าฝ่ายผู้ลิตแหง่ป็ระเทศไทย   MW: เมกี่ะวัตต์ 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า   

รายลุ่ะเอยีดสญัญา          : กี่ารไฟิฟิ้าฝ่ายผู้ลิตแหง่ป็ระเทศไทย และบริษััทยอ่ียทั�ง 3 บริษััท ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิ้าที�ระดับแรงดัน 115 กิี่โลโวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อีไฟิฟิ้าจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าสูำาหรับกี่ารผู้ลิต
  ไฟิฟิ้าจากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�นขอีงที�ตั�งโครงกี่าร
เง่�อนไข้ในการซ็่�อข้าย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�กี่ารไฟิฟิ้าฝ่ายผู้ลิตแหง่ป็ระเทศไทย ภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา (วันที�กี่ำาหนดจะขายไฟิฟิ้าให�กัี่บกี่ารไฟิฟิ้าฝ่ายผู้ลิตแหง่ป็ระเทศไทย) 
ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 5 ป็ี นับจากี่วันที�ลงนามสูัญญา และต่อีเนื�อีงครั�งละ 5 ป็ี โดยค้่สูัญญาฝ่ายที�ป็ระสูงค์จะต่อีอีายุสูัญญาอีอีกี่ไป็ แจ�งหนังสูือีเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรให�ค้่สูัญญาอีีกี่ฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน�า
  เป็็นเวลาไมน่�อียกี่ว่า 30 วัน ก่ี่อีนครบกี่ำาหนดอีายุสูัญญา
การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : หากี่ค้่สูัญญาไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง ให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งทำาหนังสูือีแจ�งให�   ฝ่ายนั�นดำาเนินกี่ารแกี่�ไข หากี่ไมแ่กี่�ไขให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งมีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
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3) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่กี่ารไฟฟ้าส่วนภู้มิภูาคุข้องบัริษััทยุ่อยุ

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

รวุมข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่. พัฒนาพลังงานลม PEA 2 10.0 MW นครราชสูีมา ป็ี 2559 ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่. รางเงิน โซล้ชั�น PEA 11 87.0 MW กี่าญจนบุรี
เพชรบุรี
ป็ระจวบคีรีขันธุ์
ลำาป็าง แพร่

ป็ี 2558
ป็ี 2559

ตามกี่ำาหนด
ตามกี่ำาหนด

3 บจกี่. เอ็ีนเค เพาวเวอีร์โซล่า PEA 1 1.0 MW กี่าญจนบุรี ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

4 บจกี่. กัี่นกีุ่ล โซลาร์ พาวเวอีร์ 2 PEA 1 538.56 kW ชลบุรี ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

PEA: กี่ารไฟิฟิ้าสูว่นภ้มิภาค MW: เมกี่ะวัตต์ kW: กิี่โลวัตต์ 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า   

รายลุ่ะเอยีดสญัญา          : กี่ารไฟิฟิ้าสู่วนภ้มิภาคและบริษััทยอ่ียทั�ง 4 บริษััท ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิ้าที�ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อีไฟิฟิ้าจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าขนาดเล็กี่มากี่ สูำาหรับกี่ารผู้ลิต 
 ไฟิฟิ้าจากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�น

เง่�อนไข้ในการซ็่�อข้าย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�กี่ารไฟิฟิ้า ภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา (วันที�กี่ำาหนดจะขายไฟิฟิ้าให�กัี่บกี่ารไฟิฟิ้าสูว่นภ้มิภาค)
ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 5 ป็ี นับจากี่วันที�ลงนามสูัญญา และต่อีเนื�อีงครั�งละ 5 ป็ี โดยอัีตโนมัติ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญา
การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : 1.  ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้ายื�นหนังสูือีเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรถึงกี่ารไฟิฟิ้าแสูดงความป็ระสูงค์ที�จะยุติกี่ารซื�อีขายไฟิฟิ้าโดยกี่ารยกี่เลิกี่สูัญญา
  2.  หากี่ค้่สูัญญาไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง ให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งทำาหนังสูือีแจ�งให�ฝ่ายนั�นดำาเนินกี่ารแกี่�ไข หากี่ไมแ่กี่�ไขให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งมีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
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ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

รวุมข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่. อีีโค่ ไทยเอ็ีนเนอีร์ยี� PEA 1 5.0 MW สูมุทรสูาคร ป็ี 2559 ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่. บีเอ็ีมพี โซลาร์ PEA 1 8.0 MW สูระแกี่�ว ป็ี 2559 ตามกี่ำาหนด

3 บจกี่. กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ PEA 2 0.8748 kW ป็ทุมธุานี สูมุทรป็รากี่าร ป็ี 2563 ตามกี่ำาหนด

PEA: กี่ารไฟิฟิ้าสูว่นภ้มิภาค MW: เมกี่ะวัตต์ kW: กิี่โลวัตต์ 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า   

รายลุ่ะเอยีดสญัญา     : กี่ารไฟิฟิา้สูว่นภม้ภิาคและบริษััทยอ่ียทั�ง 3 บริษััท ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟ้ิาที�ระดับแรงดัน 22 กิี่โลโวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรบัซื�อีไฟิฟิา้จากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิา้ขนาดเล็กี่มากี่ สูำาหรบักี่ารผู้ลิตไฟิฟิา้ 
 จากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�น

เง่�อนไข้ในการซ็่�อข้าย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�กี่ารไฟิฟิ้า ภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา (วันที�กี่ำาหนดจะขายไฟิฟิ้าให�กัี่บกี่ารไฟิฟิ้าสูว่นภ้มิภาค)
ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 25 ป็ี นับจากี่วันที�ลงนามสูัญญา สูำาหรับ บริษััท อีีโค่ ไทยเอ็ีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด และ บริษััท บีเอ็ีมพี โซลาร์ จำากัี่ด และ เริ�มนับตั�งแต่วันเริ�มต�นซื�อีขายไฟิฟิ้าและสูิ�นสูุดในวันเดียวกัี่นกัี่บ  

 กี่ารเชา่ตามสูัญญาเชา่ชว่งที�ดินและเชา่อีาคาร สูำาหรับ บริษััท กัี่นกีุ่ล อิีนฟิินิท กี่รุ�ป็ จำากัี่ด 
การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : 1.  เมื�อีผู้้�รับซื�อีไฟิฟิ้าได�รับแจ�งบอีกี่เลิกี่สูัญญาเป็็นหนังสูือีจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้า
  2.  เมื�อีค้่สูัญญาฝ่ายหนึ�งบอีกี่เลิกี่สูัญญาเนื�อีงจากี่ค้่สูัญญาอีีกี่ฝ่ายหนึ�งไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง
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4) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่กี่ารไฟฟ้าส่วนภู้มิภูาคุข้องบัริษััทร่วม 

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

รวุมข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่. กัี่นกีุ่ล ช้บุ พาวเวอีร์เจน PEA 6 24.4 MW เพชรบ้รณ์ นครนายกี่
พิจิตร

ป็ี 2554 
ป็ี 2556

ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่ จี-พาวเวอีร์ ซอีร์ซ PEA 4 26.0 MW นครสูวรรค์ ชัยนาท 
เพชรบ้รณ์

ป็ี 2555
ป็ี 2556

ตามกี่ำาหนด

PEA: กี่ารไฟิฟิ้าสูว่นภ้มิภาค  MW: เมกี่ะวัตต์ 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า   

รายลุ่ะเอยีดสญัญา          : กี่ารไฟิฟิ้าสู่วนภ้มิภาคและบริษััทย่อียทั�ง 2 บริษััท ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิ้าที�ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อีไฟิฟิ้าจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าขนาดเล็กี่มากี่  
 สูำาหรับกี่ารผู้ลิตไฟิฟิ้าจากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�น

เง่�อนไข้ในการซ็่�อข้าย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�กี่ารไฟิฟิ้า ภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา (วันที�กี่ำาหนดจะขายไฟิฟิ้าให�กัี่บกี่ารไฟิฟิ้าสูว่นภ้มิภาค)
ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 5 ป็ี นับจากี่วันที�ลงนามสูัญญา และต่อีเนื�อีงครั�งละ 5 ป็ี โดยอัีตโนมัติ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญาถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญา
การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : 1.  ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้ายื�นหนังสูือีเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรถึงกี่ารไฟิฟิ้าแสูดงความป็ระสูงค์ที�จะยุติกี่ารซื�อีขายไฟิฟิ้าโดยกี่ารยกี่เลิกี่สูัญญา
  2.  หากี่ค้่สูัญญาไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง ให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งทำาหนังสูือีแจ�งให�ฝ่ายนั�นดำาเนินกี่ารแกี่�ไข หากี่ไมแ่กี่�ไขให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งมีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
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5) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่กี่ารไฟฟ้านคุรหลวงข้องบัริษััทยุ่อยุ

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

รวุมข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่ โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� MEA 1 499.2 kW กี่รุงเทพฯ ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่. สูยาม กัี่นกีุ่ล โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� MEA 1 873.6 kW กี่รุงเทพฯ ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

3 บจกี่. กัี่นกีุ่ล โซลาร์ ร้ฟิ 1 MEA 2 264.32 kW กี่รุงเทพฯ ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

4 บจกี่. กัี่นกีุ่ล โซลาร์ ร้ฟิ 2 MEA 1 538.56 kW ชลบุรี ป็ี 2557 ตามกี่ำาหนด

MEA: กี่ารไฟิฟิ้านครหลวง  kW: กิี่โลวัตต์ 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า  

รายลุ่ะเอยีดสญัญา     : กี่ารไฟิฟิา้นครหลวงและบรษัิัทยอ่ีย บริษััท โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� จำากัี่ด บรษัิัท สูยาม กัี่นกี่ลุ โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� จำากัี่ด และ บรษัิัท กัี่นกี่ลุ โซลาร ์ร้ฟิ 1 จำากัี่ด ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิา้ที�ระดับแรงดัน  
 24 กิี่โลโวลต์ และ บริษััท กัี่นกีุ่ล โซลาร์ ร้ฟิ 2 จำากัี่ด ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิ้าที�ระดับแรงดัน 22 กิี่โลโวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อีไฟิฟิ้าจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าขนาดเล็กี่มากี่ สูำาหรับกี่ารผู้ลิต 
 ไฟิฟิ้าจากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�น

เง่�อนไข้ในการซ็่�อข้าย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�กี่ารไฟิฟิ้า ภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา (วันที�กี่ำาหนดจะขายไฟิฟิ้าให�กัี่บกี่ารไฟิฟิ้านครหลวง)
ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 5 ป็ี นับจากี่วันที�ลงนามสูัญญา และต่อีเนื�อีงครั�งละ 5 ป็ี โดยอัีตโนมัติ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญา
การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : 1.  ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้ายื�นหนังสูือีเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรถึงกี่ารไฟิฟิ้าแสูดงความป็ระสูงค์ที�จะยุติกี่ารซื�อีขายไฟิฟิ้าโดยกี่ารยกี่เลิกี่สูัญญา
  2.  หากี่ค้่สูัญญาไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง ให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งทำาหนังสูือีแจ�งให�ฝ่ายนั�นดำาเนินกี่ารแกี่�ไข หากี่ไมแ่กี่�ไขให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งมีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
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6) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่กี่ารไฟฟ้านคุรหลวงข้องบัริษััทร่วม

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

รวุมข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่. ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 1 MEA 1 636.48 kW สูมุทรป็รากี่าร ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่. ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 3 MEA 1 832.32 kW สูมุทรป็รากี่าร ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

3 บจกี่. ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 6 MEA 1 832.32 kW สูมุทรป็รากี่าร ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

4 บจกี่. ดับบลิวเอีชเอี กัี่นกีุ่ล กี่รีนโซล่าร์ร้ฟิ 17 MEA 1 997.56 kW พระนครศรีอียุธุยา ป็ี 2556 ตามกี่ำาหนด

MEA: กี่ารไฟิฟิ้านครหลวง  kW: กิี่โลวัตต์ 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า 

รายละเอีียดสูัญญา     : กี่ารไฟิฟ้ิานครหลวงและบริษััทยอ่ีย 4 บริษััท ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟ้ิาที�ระดับแรงดัน 24 กิี่โลโวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อีไฟิฟิา้จากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟ้ิาขนาดเล็กี่มากี่ สูำาหรบักี่ารผู้ลิตไฟิฟ้ิาจากี่ 
 พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�น

เงื�อีนไขในกี่ารซื�อีขาย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�กี่ารไฟิฟิ้า ภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา (วันที�กี่ำาหนดจะขายไฟิฟิ้าให�กัี่บกี่ารไฟิฟิ้านครหลวง)
ระยะเวลาขอีงสูัญญา       : ระยะเวลา 5 ป็ี นับจากี่วันที�ลงนามสูัญญา และต่อีเนื�อีงครั�งละ 5 ป็ี โดยอัีตโนมัติ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญา
กี่ารสูิ�นสูุดขอีงสูัญญา        : 1.  ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้ายื�นหนังสูือีเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรถึงกี่ารไฟิฟิ้าแสูดงความป็ระสูงค์ที�จะยุติกี่ารซื�อีขายไฟิฟิ้าโดยกี่ารยกี่เลิกี่สูัญญา
  2.  หากี่ค้่สูัญญาไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง ให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งทำาหนังสูือีแจ�งให�ฝ่ายนั�นดำาเนินกี่ารแกี่�ไข หากี่ไมแ่กี่�ไขให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งมีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
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7) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่หน่วยุงานกี่ารไฟฟ้าในติ่างปีระเทศข้องบัริษััทยุ่อยุ

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

ข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha 
ป็ระเทศญี�ปุ็่น

Tohoku 1 31.75 MW Miyagi 
ป็ระเทศญี�ปุ็่น

ป็ี 2561 ตามกี่ำาหนด

2 Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha 
ป็ระเทศญี�ปุ็่น

TEPCO 1 33.5 MW Chiba
ป็ระเทศญี�ปุ็่น

ป็ี 2562 ตามกี่ำาหนด

3 Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company 
ป็ระเทศเวียดนาม

EVN 1 30.0 MW Tay Ninh 
ป็ระเทศเวียดนาม

ป็ี 2562 ตามกี่ำาหนด

4 Bach Khoa A Chau Tay Ninh Joint Stock 
Company ป็ระเทศเวียดนาม

EVN 1 30.0 MW Tay Ninh 
ป็ระเทศเวียดนาม

ป็ี 2562 ตามกี่ำาหนด

5 Tan Chau Energy Joint Stock Company 
ป็ระเทศเวียดนาม

EVN 1 50.0 MW Tay Ninh 
ป็ระเทศเวียดนาม

ป็ี 2563 ตามกี่ำาหนด

6 Doan Son Thuy Investment Joint Stock 
Company ป็ระเทศเวียดนาม

EVN 1 50.0 MW Tay Ninh 
ป็ระเทศเวียดนาม

ป็ี 2563 ตามกี่ำาหนด

Tohoku: Tohoku Electric Power Co., Inc. ป็ระเทศญี�ปุ็่น  MW: เมกี่ะวัตต์
TEPCO:  TEPCO Energy Partner Co., Inc. ป็ระเทศญี�ปุ็่น
EVN:  Vietnam Electricity Group 

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า 

รายลุ่ะเอยีดสญัญา          : Tohoku Electric Power Co., Inc. และ Sendai Okura GD Daiichi Godo Kaisha รวมทั�ง TEPCO Energy Partner Co., Inc.และ Kimitsu Mega Solar Godo Kaisha ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิ้าที� 
 ระดับแรงดัน 66 กิี่โลโวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อีไฟิฟิ้าจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าสูำาหรับกี่ารผู้ลิตไฟิฟิ้าจากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�นขอีงที�ตั�งโครงกี่าร

  Vietnam Electricity Group และบริษััทยอ่ีย 3 บริษััท ได�แก่ี่ Tri Viet Tay Ninh Joint Stock Company ตกี่ลงซื�อีขายไฟิฟิ้าที�ระดับแรงดัน 110 กิี่โลโวลต์ ตามเงื�อีนไขขอีงระเบียบกี่ารรับซื�อี 
 ไฟิฟิ้าจากี่ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าสูำาหรับกี่ารผู้ลิตไฟิฟิ้าจากี่พลังงานหมุนเวียน โดยมีจุดรับซื�อีตามรายละเอีียดข�างต�นขอีงที�ตั�งโครงกี่าร  

เง่�อนไข้ในการซ็่�อข้าย         : ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้าจะต�อีงขายไฟิฟิ้าให�หนว่ยงานกี่ารไฟิฟิ้าในต่างป็ระเทศภายในวันที�ได�ระบุไว�ในสูัญญา 
ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 20 ป็ี นับจากี่วันที�เริ�มขายไฟิฟิ้า 
การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : 20 ป็ีหลังจากี่วันที�เริ�มขายไฟิฟิ้า
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8) สัญญาซื้ื�อข้ายุไฟฟ้าจากี่หน่วยุงานเอกี่ช่นข้องบัริษััทยุ่อยุ

ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

ข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

1 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บจกี่. แซด. ค้โรดา
(ไทยแลนด์)

1 594 kW พระนครศรีอียุธุยา ป็ี 2563 ตามกี่ำาหนด

2 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บมจ. ซีพีเอีฟิ 
(ป็ระเทศไทย)

26 22,969.01 kW กี่รุงเทพฯ ป็ราจีนบุรี สูระบุรี 
นครนายกี่ นครราชสูีมา 
ฉีะเชิงเทราสูมุทรสูาคร 
พระนครศรีอียุธุยา ชลบุรี 
สูงขลา สูมุทรสูาคร ระยอีง 
ชุมพร ขอีนแก่ี่น ราชบุรี 
ลำาพ้น

ป็ี 2563
ป็ี 2564
ป็ี 2565

- ป็ี 2563-ป็ี 2564 จำานวน 
13 โครงกี่าร ขนาดรวม 
11,868.78 MW: ตาม
กี่ำาหนด

- ป็ี 2565 จำานวน  
13 โครงกี่าร ขนาดรวม 
11,100.23 MW:  
ระหว่างดำาเนินกี่าร

3 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บมจ. โฮม โป็รดักี่สู์ 
เซ็นเตอีร์

18 8,286.3 kW กี่รุงเทพฯ ป็ทุมธุานี สูระบุรี 
ฉีะเชิงเทรา ราชบุรี 
ป็ราจีนบุรี นครราชสูีมา 
เพชรบ้รณ์ ร�อียเอ็ีด สูกี่ลนคร 
ภ้เก็ี่ต จันทบุรี เลย ชัยภ้มิ 
พิษัณุโลกี่ เชียงราย 
ป็ระจวบคีรีขันธุ์ กี่าญจนบุรี 

ป็ี 2563
ป็ี 2564

ตามกี่ำาหนด

4 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บมจ. โกี่ลเด�น ฟิาร์ม
โคราช

1 362.88 kW นครราชสูีมา ป็ี 2563 ตามกี่ำาหนด

5 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บจกี่. ม้ระตะ 
อิีเล็กี่ทรอีนิกี่สู์ 
(ป็ระเทศไทย)

2 4,450.84 kW ลำาพ้น ป็ี 2563
ป็ี 2564

ตามกี่ำาหนด

6 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บมจ. บรรจุภัณฑ์ิเพื�อีสูิ�ง
แวดล�อีม 

1 998.76 kW ชัยนาท ป็ี 2564 ตามกี่ำาหนด

7 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� มหาวิทยาลัยหัวเฉีียว
เฉีลิมพระเกีี่ยรติ

1 829.44 kW สูมุทรป็รากี่าร ป็ี 2565 ระหว่างดำาเนินกี่าร

8 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บจกี่. ซี.เจ. 
เอ็ีกี่ซ์เพรสู กี่รุ�ป็

3 96.0 kW นครป็ฐม ราชบุรี สูมุทรสูาคร ป็ี 2564 ตามกี่ำาหนด
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ที� บรษัิัทย�อย คุู�สญัญา จำานวุนโคุรงการ 
(โครงกี่าร)

ข้นาดจำาหน�ายไฟฟ้า จังหวัุดที�ต้ัำง
โคุรงการ

กำาหนดจ�ายไฟฟ้า
เข้้าระบบ

การดำาเนินการ

9 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บมจ. ห�างสูรรพสูินค�า 
โรบินสูัน  

1 999.58 kW เพชรบุรี ป็ี 2560 ตามกี่ำาหนด

10 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บจกี่. เอีเชีย โกี่ลเด�น ไรซ์ 1 1,506.6 kW ฉีะเชิงเทรา ป็ี 2565 ระหว่างดำาเนินกี่าร

11 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บจกี่ เอ็ีมเอ็ีมพี 
คอีร์ป็อีเรชั�น

1 1,863.08 kW นครราชสูีมา ป็ี 2565 ระหว่างดำาเนินกี่าร

12 บจกี่. โซลาร์ เอีนเนอีร์ยี� โซไซตี� บจกี่. วัฒนเวช 1 482.4 kW จันทบุรี ป็ี 2563 ตามกี่ำาหนด

kW: กิี่โลวัตต์

รายละเอียดูสัญญาซื้ื�อขายไฟฟ้า 

ระยะเวุลุ่าข้องสญัญา       : ระยะเวลา 10 ป็ี นับจากี่วันที�จ่ายไฟิฟิ้าเข�าระบบ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญาสูำาหรับ บริษััท แซด. ค้โรดา (ไทยแลนด์) จำากัี่ด

  ระยะเวลา 15 ป็ี นับจากี่วันที�จ่ายไฟิฟิ้าเข�าระบบ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญาสูำาหรับ บริษััท ซีพีเอีฟิ (ป็ระเทศไทย) จำากัี่ด (มหาชน) บริษััท โฮม โป็รดักี่สู์  
 เซ็นเตอีร์ จำากัี่ด (มหาชน) บริษััท โกี่ลเด�น ฟิาร์มโคราช จำากัี่ด (มหาชน) บริษััท ม้ระตะ อิีเล็กี่ทรอีนิกี่สู์ (ป็ระเทศไทย) จำากัี่ด บริษััท บรรจุภัณฑ์ิเพื�อีสูิ�งแวดล�อีม จำากัี่ด (มหาชน) มหาวิทยาลัย 
 หัวเฉีียวเฉีลิมพระเกีี่ยรติ และ บริษััท ซี.เจ. เอ็ีกี่ซ์เพรสู กี่รุ�ป็ จำากัี่ด

  ระยะเวลา 20 ป็ี นับจากี่วันที�จ่ายไฟิฟิ้าเข�าระบบ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญาสูำาหรับ บริษััท ห�างสูรรพสูินค�า โรบินสูัน จำากัี่ด (มหาชน)  
 บริษััท เอีเชีย โกี่ลเด�น ไรซ์ จำากัี่ด บริษััท เอ็ีมเอ็ีมพี คอีร์ป็อีเรชั�น จำากัี่ด

  ระยะเวลา 24 ป็ี นับจากี่วันที�จ่ายไฟิฟิ้าเข�าระบบ และให�มีผู้ลบังคับใช�จนกี่ว่าจะมีกี่ารยุติสูัญญา ถือีว่าสูิ�นสูุดสูัญญาสูำาหรับ บริษััท วัฒนเวช จำากัี่ด

การสิ�นสด่ข้องสญัญา        : 1.  ผู้้�ผู้ลิตไฟิฟิ้ายื�นหนังสูือีเป็็นลายลักี่ษัณ์อัีกี่ษัรถึงกี่ารไฟิฟิ้าแสูดงความป็ระสูงค์ที�จะยุติกี่ารซื�อีขายไฟิฟิ้าโดยกี่ารยกี่เลิกี่สูัญญา
  2.  หากี่ค้่สูัญญาไมป่็ฏิิบัติตามสูัญญาข�อีใดข�อีหนึ�ง ให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งทำาหนังสูือีแจ�งให�ฝ่ายนั�นดำาเนินกี่ารแกี่�ไข หากี่ไมแ่กี่�ไขให�อีีกี่ฝ่ายหนึ�งมีสูิทธุิบอีกี่เลิกี่สูัญญาได�
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เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดููแลกิจการ 
และจริยธุรรมทางธุุรกิจ
นโยบายและแนวป็ฏิิบติักี่ารกี่ำากัี่บดแ้ลกิี่จกี่าร และจรยิธุรรมทางธุุรกิี่จ รวมถึงกี่ฎีบตัร นโยบายที�เกีี่�ยวข�อีง และอืี�น ๆ  
เป็ิดเผู้ยอีย้บ่นเว็บไซต์บริษััท มีรายกี่ารดังต่อีไป็นี�

กฎบัตร
(https://www.gunkul.com/th/corporate- 
governance/charters)

• กี่ฎีบัตรคณะกี่รรมกี่ารบริษััท

• กี่ฎีบัตรคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

• กี่ฎีบัตรคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยง

• กี่ฎีบัตรคณะกี่รรมกี่ารสูรรหา 
และพิจารณาผู้ลตอีบแทน

• กี่ฎีบัตรคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี

• กี่ฎีบัตรคณะกี่รรมกี่ารบริหาร

• กี่ฎีบัตรเลขานุกี่ารบริษััท

• กี่ฎีบัตรฝ่ายตรวจสูอีบภายใน

นโยบาย
(https://www.gunkul.com/th/corporate- 
governance/policy-and-procedures)

• นโยบายเรื�อีง กี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี

• นโยบายเรื�อีง จริยธุรรมทางธุุรกิี่จ

• นโยบายเรื�อีง กี่ารต่อีต�านทุจริตคอีร์รัป็ชัน 
และกี่ารแจ�งเบาะแสูหรือีข�อีร�อีงเรียน

• นโยบายเรื�อีง บทบาท อีำานาจหน�าที�  
ความรับผู้ิดชอีบ ขอีงป็ระธุานกี่รรมกี่ารบริษััท
และป็ระธุานเจ�าหน�าที�บริหาร

• นโยบายเรื�อีง มาตรกี่ารกี่ารทำารายกี่ารกัี่บบุคคล 
ที�ไม่เกีี่�ยวโยงกัี่น และกัี่บบุคคลที�เกีี่�ยวโยงกัี่น  
และตารางอีำานาจอีนุมัติ

• นโยบายเรื�อีง กี่ารบริหารความเสูี�ยงขอีงอีงค์กี่ร

• นโนบายเรื�อีง กี่ารสูรรหาและแต่งตั�งกี่รรมกี่าร 
และผู้้�บริหารสู้งสูุด

• นโยบายเรื�อีง กี่ารกี่ำาหนดค่าตอีบแทน 
และคณะกี่รรมกี่ารทุกี่ชุด

• นโยบายเรื�อีง แผู้นกี่ารสูืบทอีดตำาแหน่ง 
และกี่ารบริหารคนเก่ี่ง

• นโยบายเรื�อีง จรรยาบรรณนักี่ลงทุนสูัมพันธุ์

• นโยบายเรื�อีง กี่ารจ่ายป็ันผู้ล

• นโยบายเรื� อีง ค่าตอีบแทนและผู้ลป็ระโยชน์ 
ขอีงผู้้�บริหารและพนักี่งาน

• นโยบายเรื�อีง สูิทธุิมนุษัยชน

• นโยบายเรื�อีง กี่ารบริหารจัดกี่ารด�านภาษีั

• นโยบายเรื�อีง กี่ารพัฒนาอียา่งยั�งยืน

• นโยบายเรื�อีง กี่ารจัดซื�อีจัดจ�าง

• นโยบายเรื�อีง กี่ารบริหารจัดกี่ารด�านสูิ�งแวดล�อีม
และกี่ารเป็ลี�ยนแป็ลงสูภาพภ้มิอีากี่าศ

• จรรยาบรรณทางธุุรกิี่จขอีงค้่ค�า

ทั�งนี� บริษััทได�มีกี่ารทบทวนนโยบายและกี่ฎีบัตรเป็็นป็ระจำาอียา่งน�อียป็ีละ 1 ครั�ง

อื่น ๆ
• แนวรว่มต่อีต�านคอีรร์ปั็ชนัขอีงภาคเอีกี่ชนไทย (CAC)  

(https://www.gunkul.com/th/corporate- 
governance/member-of-thai-private-sector- 
collective-action-against-corruption)

• ป็ระกี่าศกี่ารคุ�มครอีงข�อีมล้สูว่นบุคคล (Privacy notice)  
(https://www.gunkul.com/th/personal-data- 
protection/privacy-notice)

https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/charters
https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/charters
https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/policy-and-procedures
https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/policy-and-procedures
https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/member-of-thai-private-sector-collective-action-against-corruption
https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/member-of-thai-private-sector-collective-action-against-corruption
https://www.gunkul.com/th/corporate-governance/member-of-thai-private-sector-collective-action-against-corruption
https://www.gunkul.com/th/personal-data-protection/privacy-notice
https://www.gunkul.com/th/personal-data-protection/privacy-notice
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ ป็ระกี่อีบด�วยกี่รรมกี่ารอิีสูระซึ�งเป็็นผู้้�ทรงคุณวุฒิ และมีความร้� ความสูามารถ รวมทั�ง
ป็ระสูบกี่ารณ์ ด�านบัญชี กี่ารเงิน กี่ฎีหมาย กี่ารบริหาร และธุุรกิี่จพลังงาน พร�อีมทั�งคุณสูมบัติที�เป็็นไป็ตาม 
ข�อีกี่ำาหนดขอีงสูำานกัี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บหลักี่ทรพัยแ์ละตลาดหลักี่ทรพัย ์และตลาดหลักี่ทรัพยแ์หง่ป็ระเทศไทย 
จำานวน 3 ท่าน โดยมี ดร.จงรักี่ ระรวยทรง เป็็นป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ รศ.ดร. พนารัตน์ ป็านมณี และ 
นายธุรากี่ร อัีงภ้เบศวร์ เป็็นกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�ป็ฏิิบัติหน�าที�ตามขอีบเขต และความรับผู้ิดชอีบที�ได�รับมอีบหมายจากี่คณะกี่รรมกี่าร
บรษัิัทอียา่งครบถ�วนตามที�กี่ำาหนดในกี่ฎีบตัรคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ (รายละเอีียดเพิ�มเติมตามเว็บไซต์ขอีงบรษัิัท 
(https://www.gunkul.com/storage/download/cg/2021/2021-gunkul-charter-audit-th.pdf)) ซึ�งสูอีดคล�อีง
กัี่บข�อีกี่ำาหนดและแนวทางป็ฏิิบัติที�ดีสูำาหรับคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบขอีงตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย และ
ได�รายงานผู้ลกี่ารป็ฏิิบัติงานต่อีคณะกี่รรมกี่ารบริษััทเป็็นป็ระจำา

ในป็ี 2564 คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�จัดให�มีกี่ารป็ระชุมรวม 5 ครั�ง กี่รรมกี่ารตรวจสูอีบทุกี่ท่านเข�ารว่มป็ระชุม
ครบถ�วนทุกี่ครั�ง ในกี่ารป็ระชุมดังกี่ล่าวคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�เชิญคณะผู้้�บริหารด�านกี่ารเงินขอีงบริษััท  
ผู้้�สูอีบบัญชี และหัวหน�าหน่วยงานตรวจสูอีบภายใน เข�าร่วมป็ระชุมในวาระต่าง ๆ รวมทั�งได�เชิญผู้้�บริหารอืี�น 
เข�าร่วมป็ระชุมตามความเหมาะสูมที�สูอีดคล�อีงกัี่บหัวข�อีกี่ารป็ระชุม เพื�อีร่วมเสูนอีข�อีม้ล รับฟิังความคิดเห็น 
และข�อีเสูนอีแนะที�เป็็นป็ระโยชน์ต่อีกี่ารบริหารงาน นอีกี่จากี่นี�คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบยังได�ป็ระชุมร่วมกัี่บ 
ผู้้�สูอีบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจัดกี่ารเข�ารว่มป็ระชุมด�วย 1 ครั�ง ผู้ลจากี่กี่ารป็ระชุมแต่ละครั�งได�นำาเสูนอีต่อีคณะกี่รรมกี่าร
ขอีงบริษััทเพื�อีทราบทุกี่ครั�ง โดยในรอีบปี็ที�ผู้า่นมาคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�ดำาเนินกิี่จกี่รรมที�สูำาคัญ สูรุป็ได�ดังนี�

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�สูอีบทานและพิจารณางบกี่ารเงินรวมรายไตรมาสู 
งบกี่ารเงินรวมป็ระจำาป็ี และรายงานทางกี่ารเงินที�เกีี่�ยวข�อีง ร่วมกัี่บผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาต และฝ่ายจัดกี่าร
ขอีงบริษััท ในป็ระเด็นที�มีสูาระสูำาคัญ กี่ารป็รับป็รุงรายกี่ารบัญชีที�สูำาคัญ กี่ารป็ระมาณกี่ารทางบัญชีที�สู่งผู้ล
ต่อีข�อีม้ลทางกี่ารเงินและรายงานทางกี่ารเงิน เรื�อีงสูำาคัญในกี่ารตรวจสูอีบ (Key Audit Matters: KAM) รวม
ถึงความเป็น็อิีสูระขอีงผู้้�สูอีบบญัช ีเพื�อีให�มั�นใจว่ารายงานทางกี่ารเงินขอีงบรษัิัทได�จัดทำาขึ�นอียา่งถก้ี่ต�อีงตาม
มาตรฐานกี่ารบัญชีที�รับรอีงทั�วไป็ มีกี่ารเป็ิดเผู้ยข�อีม้ลอีย่างเพียงพอี ครบถ�วน และเชื�อีถือีได� สูอีดคล�อีงกัี่บ
กี่ฎีหมายและป็ระกี่าศที�เกีี่�ยวข�อีง ก่ี่อีนที�จะมีกี่ารนำาเสูนอีงบกี่ารเงินเพื�อีขอีอีนุมัติต่อีที�ป็ระชุมคณะกี่รรมกี่าร
บริษััทหรือีที�ป็ระชุมผู้้�ถือีหุ�นต่อีไป็

2. การสอบทานคุวุามเพยีงพอแลุ่ะเหมาะสมข้องระบบการคุวุบคุม่ภายใน คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�สูอีบทาน
ความเพียงพอี ความเหมาะสูม และป็ระสูิทธุิผู้ลขอีงระบบกี่ารควบคุมภายในขอีงบริษััท และบริษััทยอ่ีย โดย
พจิารณาจากี่รายงานขอีงผู้้�ตรวจสูอีบภายในขอีงบรษัิัท และผู้้�สูอีบบญัช ีรวมถึงกี่ารป็ระเมนิระบบกี่ารควบคมุ
ภายในตามแนวทางที�กี่ำาหนดโดยสูำานกัี่งานคณะกี่รรมกี่ารกี่ำากัี่บหลักี่ทรพัยแ์ละตลาดหลักี่ทรพัย ์คณะกี่รรมกี่าร
ตรวจสูอีบเห็นว่าบริษััทมีระบบกี่ารควบคุมภายในที�เหมาะสูมเพียงพอี สูามารถสูร�างความมั�นใจได�อีย่าง 
สูมเหตุสูมผู้ลว่าบริษััทมีระบบกี่ารควบคุมภายในที�เพียงพอีและมีป็ระสูิทธุิผู้ล

3. การกำากับดูแลุ่งานตำรวุจสอบภายใน คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบกี่ำากัี่บด้แลให�ฝ่ายตรวจสูอีบภายในมีความ 
เป็น็อิีสูระ ตามที�ระบุไว�ในกี่ฎีบตัรฝา่ยตรวจสูอีบภายใน เพื�อีให�มั�นใจว่ากี่ารดำาเนนิงานตรวจสูอีบภายในเป็น็ไป็
อีย่างมีป็ระสิูทธุิภาพและป็ระสิูทธุิผู้ล ถ้กี่ต�อีงและสูอีดคล�อีงกัี่บหลักี่เกี่ณฑ์ิและข�อีกี่ำาหนดขอีงคณะกี่รรมกี่าร
กี่ำากัี่บหลักี่ทรัพย์และตลาดหลักี่ทรัพย์ และมาตรฐานสูากี่ลในกี่ารป็ฏิิบัติงานวิชาชีพตรวจสูอีบภายใน  
คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�สูอีบทานความเหมาะสูมและให�ความเหน็ชอีบต่อีแผู้นงานตรวจสูอีบภายในป็ระจำาปี็
ที�จัดทำาขึ�นโดยมุ่งเน�นพิจารณาจากี่ความเสูี�ยงเป็็นสูำาคัญ (Risk-based Approach) พิจารณาและสูอีบทาน
รายงานผู้ลกี่ารตรวจสูอีบขอีงฝา่ยตรวจสูอีบภายใน รวมทั�งให�ความเหน็ คำาแนะนำาเพื�อีกี่ารป็รบัป็รุงกี่ารควบคมุ
ภายในให�เหมาะสูม รวมถึงพิจารณาทบทวนแผู้นกี่ารตรวจสูอีบภายในป็ระจำาป็ี เพื�อีให�มั�นใจว่าแผู้นกี่าร 
ตรวจสูอีบมีกี่ารป็รับป็รุงแกี่�ไขให�สูอีดคล�อีงกัี่บสูถานกี่ารณ์ที�เป็ลี�ยนแป็ลงอีย่างมีป็ระสิูทธุภิาพและป็ระสิูทธุผิู้ล

4. การสอบทานการบรหิารคุวุามเสี�ยง คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�สูอีบทานระบบกี่ารบรหิารความเสูี�ยง เพื�อีให�
เกิี่ดความมั�นใจว่า บริษััทได�มีระบบกี่ารบริหารความเสูี�ยงที�เหมาะสูมและมีป็ระสูิทธุิภาพให�ความเสูี�ยงลดลง 
อีย้่ในระดับที�ยอีมรับได� ซึ�งบริษััทได�ให�ความสูำาคัญและดำาเนินกี่ารพัฒนาระบบกี่ารบริหารความเสูี�ยง โดย 
คณะกี่รรมกี่ารบริษััทได�แต่งตั�งคณะกี่รรมกี่ารบริหารความเสูี�ยงเพื�อีทำาหน�าที�กี่ำาหนดกี่รอีบนโยบายกี่ารบริหาร
ความเสูี�ยงและกี่ารกี่ำากัี่บดแ้ลทั�วทั�งบรษัิัทและบรษัิัทยอ่ีย ให�เป็น็ไป็อียา่งมปี็ระสูทิธุผิู้ลสูอีดคล�อีงกัี่บเป็า้หมาย
อีงค์กี่ร
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5. การสอบทานรายการเกี�ยวุโยงหรอ่รายการที�อาจมคีุวุามข้ดัแยง้ทางผลุ่ประโยชน์ คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ
ได�ให�ความสูำาคัญในกี่ารพิจารณารายกี่ารที�เกีี่�ยวโยงกัี่น และรายกี่ารที�อีาจมีความขัดแย�งทางผู้ลป็ระโยชน์ให�
เป็็นไป็ตามกี่ฎีหมายและข�อีบังคับขอีงตลาดหลักี่ทรพัยแ์หง่ป็ระเทศไทยเป็น็ป็ระจำาทกุี่ไตรมาสู โดยมอีบหมาย
ให�ฝ่ายตรวจสูอีบภายในติดตามสูอีบทานความถ้กี่ต�อีงในเบื�อีงต�น รวมทั�งให�ผู้้�สูอีบบัญชีสูอีบทานรายกี่าร 
ดังกี่ล่าวเป็น็ป็ระจำาทุกี่ป็ ีซึ�งคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบมคีวามเหน็ว่ารายกี่ารที�เกีี่�ยวโยงกัี่นที�ได�พจิารณานั�น เป็น็
รายกี่ารที�มีกี่ารดำาเนินกี่ารตามเงื�อีนไขทางกี่ารค�าทั�วไป็ มีความสูมเหตุสูมผู้ล เป็็นป็ระโยชน์สู้งสูุดต่อีบริษััท
และไม่เอืี�อีป็ระโยชน์ต่อีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง มีกี่ารเปิ็ดเผู้ยรายกี่ารเกีี่�ยวโยงกัี่นโดยได�ป็ฏิิบัติตามกี่ระบวนกี่าร 
ที�กี่ำาหนดและทำาตามข�อีบังคับที�ถ้กี่ต�อีงตามกี่ฏิหมายและเกี่ณฑ์ิที�เกีี่�ยวข�อีง

6. การปฏิิบัติำตำามกฎหมายวุ�าด้วุยหลัุ่กทรัพย์แลุ่ะตำลุ่าดหลัุ่กทรัพย์ คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�สูอีบทาน 
กี่ารป็ฏิิบัติงาน และกี่ำากัี่บให�บริษััทดำาเนินกี่ารต่าง ๆ อีย่างถ้กี่ต�อีงตามกี่ฎีหมายว่าด�วยหลักี่ทรัพย์และ
ตลาดหลักี่ทรัพย์ ป็ระกี่าศและข�อีบังคับขอีงตลาดหลักี่ทรัพย์แหง่ป็ระเทศไทย ตลอีดจนกี่ฎีหมายเฉีพาะอืี�น ๆ
ที�เกีี่�ยวข�อีงกัี่บธุุรกิี่จขอีงบริษััท นอีกี่จากี่นี� คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�กี่ำาชับให�บริษััทติดตามกี่ฎีหมายที�อีย้่
ระหว่างกี่ารพิจารณาและอีาจสูง่ผู้ลกี่ระทบต่อีบรษัิัทเพื�อีเตรียมความพร�อีมก่ี่อีนกี่ารป็ระกี่าศใช� เพื�อีให�สูอีดคล�อีง
กัี่บหลักี่กี่ารกี่ำากัี่บดแ้ลกิี่จกี่ารที�ดี คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�อีนมุติัจัดตั�งฝา่ยกี่ำากัี่บดแ้ลกี่ารป็ฏิิบติังานภายใต�
สูายงานตรวจสูอีบภายใน เพื�อีกี่ำากัี่บ ดแ้ลและติดตามกี่ารดำาเนนิงานให�สูอีดคล�อีงกัี่บกี่ฎีหมายที�เกีี่�ยวข�อีงทั�งหมด

รวมทั�งได�มีกี่ารสูอีบทานกี่ารป็ฏิิบัติงานและกี่ำากัี่บให�บริษััทดำาเนินกี่ารให�เป็็นไป็ตามกี่ฎี ระเบียบ และนโยบาย
ขอีงบริษััท

7. การสนับสน่นการกำากับดูแลุ่กิจการที�ดีแลุ่ะพิจารณาข้้อรอ้งเรยีนเกี�ยวุกับเร่�องการท่จรติำหรอ่คุอรร์ปัชัน  
คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�เน�นให�บริษััทมีกี่ารดำาเนินงานที�เป็็นไป็ตามกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี กี่ารจัดให� 
มีระบบกี่ารรับเรื�อีงร�อีงเรียน รวมถึงกี่ารจัดให�มีชอ่ีงทางให�พนักี่งาน ผู้้�ถือีหุ�น และผู้้�ที�เกีี่�ยวข�อีง สูามารถติดต่อี
กัี่บคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�โดยตรง เพื�อีให�สูามารถแจ�งข�อีม้ลต่าง ๆ ต่อีคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบภายใน
เรื�อีงเกีี่�ยวกัี่บข�อีร�อีงเรียน กี่ารกี่ระทำาผู้ิดกี่ฎีหมายหรือีไม่เป็็นไป็ตามจรรยาบรรณทางธุุรกิี่จ หรือีข�อีสูงสูัยใน
รายงานทางกี่ารเงินหรือีระบบกี่ารควบคุมภายในได�โดยสูะดวกี่ทั�งทางอีีเมล เว็บไซต์ ไป็รษัณีย ์และทางกี่ล่อีง 
รบัแจ�งเบาะแสูและข�อีร�อีงเรียน ตลอีดจนมีมาตรกี่ารคุ�มครอีงโดยไมเ่ป็ิดเผู้ยผู้้�แจ�งข�อีม้ลและถือีเป็็นความลับ

ดร.จงรกั ระรวุยทรง
ป็ระธุานคณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบ

23 กีุ่มภาพันธุ์ 2565

8. การพิจารณา เสนอแตำ�งตัำ�งแลุ่ะกำาหนดคุ�าตำอบแทน ผู้สอบบัญชขี้องบรษัิัท คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�
พิจารณาคัดเลือีกี่ผู้้�สูอีบบัญชีโดยพิจารณาความเป็็นอิีสูระในกี่ารป็ฏิิบัติงาน ทักี่ษัะความร้�ความสูามารถใน 
ด�านธุุรกิี่จ รวมถึงค่าตอีบแทนกี่ารสูอีบบัญชี คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบได�ให�ความเห็นต่อีคณะกี่รรมกี่ารบริษััท 
เพื� อีพิจารณานำาเสูนอีต่อีที�ป็ระชุมสูามัญผู้้�ถือีหุ�นป็ระจำาป็ี 2565 เพื� อีพิจารณาแต่งตั�งผู้้�สูอีบบัญชี 
จากี่บริษััท เคพีเอ็ีมจี ภ้มิไชย สูอีบบัญชี จำากัี่ด เป็็นผู้้�สูอีบบัญชีขอีงบริษััท ป็ระจำาป็ี 2565 โดย 
นายวัยวัฒน์ กี่อีสูมานชัยกิี่จ ผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาตเลขที� 6333 และหรือี นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์  
ผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาตเลขที� 8829 และ/หรือี นางสูาวโศภิษัฐ์ พรหมพล ผู้้�สูอีบบัญชีรับอีนุญาตเลขที� 10042 
ทั�งนี�ผู้้�สูอีบบัญชีดังกี่ล่าวเป็็นผู้้�สูอีบบัญชีที�ได�รับความเห็นชอีบจากี่ กี่.ล.ต.

โดยสูรุป็ คณะกี่รรมกี่ารตรวจสูอีบมีความเห็นว่า บริษััทจัดให�มีรายงานทางกี่ารเงินที�ถ้กี่ต�อีง ครบถ�วน เชื�อีถือีได� 
มีระบบกี่ารควบคุมภายในที�เหมาะสูมเพียงพอีและมีกี่ารกี่ำากัี่บด้แลกิี่จกี่ารที�ดี มีกี่ารป็ฏิิบัติตามกี่ฎีหมายว่าด�วย
หลักี่ทรัพย์และตลาดหลักี่ทรัพย์ ป็ระกี่าศและข�อีบังคับขอีงตลาดหลักี่ทรัพย์แห่งป็ระเทศไทย และกี่ฎีหมายอืี�น 
ที�เกีี่�ยวข�อีง รวมถึงกี่ารเป็ดิเผู้ยข�อีมล้รายกี่ารที�เกีี่�ยวโยงกัี่น หรอืีรายกี่ารที�อีาจมีความขดัแย�งทางผู้ลป็ระโยชนอ์ียา่ง
ครบถ�วน
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 สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

กว่า 40 ปีีในการดูำาเนินธุุรกิจ บริษััที่ กันกุลเอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัดู (มหาชน) (“บริษััที่”) มุ่งมั�นพััฒนาดูำาเนินธุุรกิจ
ให้เติิบโติอย่างติ่อเน่�องภายใต้ิกรอบแนวคิดูดู้านการขัับเคล่�อนองค์กรสู่่ความยั�งย่น โดูยการดูำาเนินธุุรกิจอย่าง
ม่ความรับผิิดูชอบติามกรอบนโยบาย “We care” มุ่งเน้นการส่ร้างมูลค่าเพัิ�มที่ั�ง 3 มิติิ ไดู้แก่ เศรษัฐกิจ ส่ังคม 
และส่ิ�งแวดูล้อมภายใติ้การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ 

มุ่งสิู่่การเป็นผู้ินำาด้านธุิรกิจพลังงานทุดแทุน	 อุปกรณ์์และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	 ด้วยเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมทีุ�	
ทัุนสิ่มัย	 เพ่�อพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่�นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั�งย่น	 และเป็นผิู้นำาด้านธุิรกิจกัญชังกัญชัาในระดับสิ่ากล		
เพ่�อเสิ่ริมสิ่ร้างคุณ์ภาพชัีวิต่และสิุ่ขภาพทีุ�ดี	ภายใต้่พันธิสิ่ัญญา	“not only the energy, we care”

We care Business We care People We care Social
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ด้้านเศรษฐกิิจ

ในป	ี2564	ผิลประกอบการจากการดำาเนนิงานปกติ่ของกลุม่บรษัิีทุยงัสิ่ามารถเติ่บโต่อยา่งต่่อเน่�อง	เปน็ปีทีุ�	7	ติ่ดต่่อกัน		
สิ่ร้างมูลค่าให้กับผิู้ถ่อหุ้นอยา่งมั�นคง	และบริษัีทุยังคงกำาหนดเป้าหมายการเติ่บโต่ของธุิรกิจในชัว่งระยะเวลา	3	ปี	
ไมน่้อยกว่าร้อยละ	20	ต่่อปี

ด้้านสังัคม

สิ่่งเสิ่ริมการพัฒนาให้ความรู้เกี�ยวกับพลังงานทุดแทุนแก่สิ่ถานศึกษีา	องค์กร	และชุัมชันโดยรอบโรงไฟฟ้า	และ
รว่มเป็นสิ่ว่นหนึ�งในการพัฒนาคุณ์ภาพชัีวิต่ของชุัมชันในโครงการต่่าง	ๆ	อาทิุ	สิ่นับสิ่นุนอุปกรณ์์การแพทุย์ให้กับ
โรงพยาบาล	สิ่นับสิ่นุนชุัด	PPE	สิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์เพ่�อรองรับการแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	เป็นต้่น

ด้้านสัิ�งแวด้ล้้อม

ธุิรกิจผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุนเป็นสิ่่วนสิ่ำาคัญต่่อการควบคุมปัญหาการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ	
(Climate	Change)	และการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	 โดยชั่วยลดการปล่อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์	ซ่ึ�งปัจจุบัน	
บริษัีทุมีกำาลังการผิลิต่ต่ามสิ่ัดสิ่ว่นการถ่อหุ้นด้านพลังงานทุดแทุนจำานวน	642	เมกะวัต่ต์่	และมีแผินในการขยาย
เป็น	 1,000	 เมกะวัต่ต์่ในปี	 2566	 และสิ่นับสิ่นุนเจต่นารมณ์์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซ่ด์สิุ่ทุธิิเป็นศูนย์ต่ามนโยบายภาครัฐ

ด้้านพนักิงาน

ในสิ่ถานการณ์์โรคระบาด	บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญกับการดูแลสิุ่ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำาดับ
แรก	 เพ่�อลดโอกาสิ่การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 โดยจัดกลุ่มให้พนักงานสิ่ามารถปฎิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย		
(Work	from	Home)	พรอ้มอำานวยความสิ่ะดวกเกี�ยวกับอุปกรณ์ด้์านเทุคโนโลยเีพ่�อรองรบัการปฏิิบติั่งานจากทีุ�พกั
อาศัย	 จัดให้พนักงานมีการฉีีดวัคซ่ีน	ทุำาประกันภัย	COVID-19	และแจกถุงหว่งใยกันกุลให้กับพนักงาน	(Gunkul	
Care	Bag)	เป็นต้่น

ปี	 2564	 เป็นปีแห่งการปรับเปลี�ยนโครงสิ่ร้างองค์กรครั�งสิ่ำาคัญ	 เพ่�อให้สิ่ามารถรองรับต่่อพลวัต่การปรับเปลี�ยน	
ทีุ�สิ่ำาคัญในธุิรกิจพลังงานและธุิรกิจทีุ�เกี�ยวข้อง	 และสิ่อดคล้องต่ามวิสิ่ัยทัุศน์และพันธิกิจ	 ในการดำาเนินธุิรกิจ	
อยา่งยั�งย่นต่่อไป	โดยจัดกลุ่มธุิรกิจ	ดังนี�

•	 กลุ่มธุิรกิจพลังงานทุดแทุน

•	 กลุ่มธุิรกิจวิศวกรรม	และ	Turnkey	แบบครบวงจร

•	 กลุ่มธุิรกิจอุปกรณ์์ไฟฟ้าแรงสิู่ง

•	 กลุ่มธุิรกิจ	Ecosystem	Business	Platform	&	Innovation

•	 กลุ่มธุิรกิจกัญชังและกัญชัา

สิ่ำาหรบักัญชังและกัญชัา	ภายใต้่ขอ้ผิอ่นปรนของกฎิหมายยาเสิ่พติ่ดให้โทุษีประเภทุ	5	นั�น	ได้สิ่รา้งโอกาสิ่ครั�งสิ่ำาคัญ
ให้กับบริษัีทุ	ในการขยายธุิรกิจสิู่ก่ารพัฒนาผิลิต่ภัณ์ฑ์์ทีุ�มีสิ่ว่นประกอบของสิ่าร	CBD	ทีุ�สิ่กัดได้จากชัอ่ดอกกัญชัง	
เพ่�อนำามาใชั้ประโยชัน์ในการรักษีาผิู้ป่วย	และใชั้เป็นสิ่ว่นผิสิ่มในผิลิต่ภัณ์ฑ์์เคร่�องด่�มและเคร่�องสิ่ำาอาง	ต่ลอดจน
แนวโน้มการต่่�นตั่วในการดูแลสิุ่ขภาพของคนไทุยเป็นเง่�อนไขสิ่ำาคัญ	ทีุ�ผิลักดันให้บริษัีทุเข้าสิู่ธุ่ิรกิจนี�

การปรับโครงสิ่ร้างธุิรกิจของบริษัีทุจะเป็นการสิ่ร้าง	New	 S-Curve	 อันถ่อเป็นภารกิจสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องขับเคล่�อน	
เพ่�อสิ่ง่มอบใหเ้ปน็ไปต่ามทีุ�ได้คาดการณ์ไ์ว้	โดยกลยุทุธิส์ิ่ำาคัญสิ่ำาหรบัป	ี2565	บรษัิีทุจะมุง่สิ่รา้งการเติ่บโต่	โดยรว่ม
ม่อกับพันธิมิต่รทุางธุิรกิจ	และสิ่่งเสิ่ริมซ่ึ�งกันและกัน	 เชั่น	 กลุ่มบริษัีทุ	ออริจิ�น	พร็อพเพอร์ตี่�	 จำากัด	 (มหาชัน)		
กลุ่มบรษัิีทุ	เจมารท์ุ	จำากัด	(มหาชัน)	และบรษัิีทุ	เอสิ่ซ่บี	ีเท็ุนเอกซ่	์จำากัด	(SCB10X)	โดยธินาคารไทุยพาณ์ชิัย	์จำากัด	
(มหาชัน)	เป็นต้่น

บรษัิีทุต่ระหนักดีว่าการดำาเนนิธุิรกิจ	บนพ่�นฐานการกำากับดแูลกิจการทีุ�ดี	ด้วยกรอบแนวคิดการพัฒนาธุิรกิจอยา่ง
ยั�งย่น	สิ่ง่เสิ่ริมให้การบริหารจัดการมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โปรง่ใสิ่	ต่รวจสิ่อบได้	โดยคำานึงถึงผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทุุกภาคสิ่ว่น	
และความรับผิิดชัอบต่่อสิิ่�งแวดล้อม	สัิ่งคม	และชุัมชัน	จะพัฒนาให้บริษัีทุสิ่ามารถบรรลุเป้าหมายในการสิ่ร้างมูลค่า
เชัิงเศรษีฐกิจ	 เติ่บโต่ไปกับสัิ่งคมไทุยได้อย่างยั�งย่น	ซ่ึ�งบริษัีทุต่ระหนักในความสิ่ำาคัญกับเป้าหมายการพัฒนา	
ทีุ�ยั�งย่นขององค์กรสิ่หประชัาชัาติ่	หร่อ	Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	17	 เป้าหมาย	 โดยบริษัีทุ	
ให้ความสิ่ำาคัญใน	7	 เป้าหมาย	 ได้แก่	 SDG4	การศึกษีาทีุ�มีคุณ์ภาพ	SDG7	พลังงานสิ่ะอาดทีุ�เข้าถึงได้	 SDG8		
งานทีุ�มีคุณ์ค่าและการเติ่บโต่ทุางเศรษีฐกิจ	 SDG9	 โครงสิ่ร้างพ่�นฐาน	 นวัต่กรรม	 และอุต่สิ่าหกรรม	 SDG12		
การผิลิต่และการบริโภคทีุ�ยั�งย่น	 SDG13	การรับม่อกับการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ	SDG16	ความสิ่งบสิุ่ข
ยุติ่ธิรรมและสิ่ถาบันเข้มแข็ง

ในนามของคณ์ะกรรมการ	ผิูบ้ริหาร	และพนกังาน	บรษัิีทุ	กันกลุเอ็นจิเนยีริ�ง	จำากัด	(มหาชัน)	ขอขอบคณุ์ทุ่านผิูถ่้อหุน้	
ลูกค้า	คู่ค้า	พันธิมิต่รทุางธุิรกิจ	สิ่ถาบันทุางการเงิน	หน่วยงานราชัการ	 รัฐวิสิ่าหกิจชุัมชัน	และผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ย	
ทุกุทุ่านทีุ�มสีิ่ว่นสิ่ำาคัญในการสิ่รา้งความสิ่ำาเรจ็	และความภาคภมูใิจแก่บริษัีทุ	รวมทัุ�งใหค้วามเชั่�อมั�น	และไว้วางใจ
เสิ่มอมา	บรษัิีทุจะยดึมั�นต่ามหลักธิรรมาภิบาล	และการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	ในการดำาเนินธุิรกิจด้วยความรบัผิดิชัอบ
ต่่อเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อมเชัน่นี�ต่ลอดไป

(ดร.สิ่มบูรณ์์	เอ่�ออัชัฌาสิ่ัย)
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 ภาพรวมองค์์กร

วิส่ัยที่ัศน์

เปีน็ผู้ินำาดู้านธุรุกจิพัลังงานที่ดูแที่น อปุีกรณ์ ์และระบบไฟฟา้แบบครบวงจร  ดูว้ยเที่คโนโลยแ่ละนวตัิกรรม
ที่่�ที่ันส่มัย เพั่�อพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานให้แขั็งแกร่งอย่างยั�งย่น และเปี็นผิู้นำาดู้านธุุรกิจกัญชงกัญชาใน
ระดูับส่ากล เพั่�อเส่ริมส่ร้างคุณ์ภาพัช่วิติและสุ่ขัภาพัที่่�ดู่

Goal 
มุ่งมั�นสู่่เปี้าหมาย ไม่หวั�น ไม่ถอดูใจG

R Reliability 
ที่ำางานแบบม่ออาช่พัไว้ใจไดู้

O Ownership 
ดููแล ใส่่ใจ เปี็นหน่�งเดู่ยว

W Wisdom Learning 
เร่ยนรู้ติลอดูเวลา ก่อให้เกิดูปีัญญาและการปีรับติัว

T Technology and Innovation
เปีิดูรับเที่คโนโลย่ และติ่อยอดูนวัติกรรม

H Honesty and Governance
ซื่่�อส่ัติย์ โปีร่งใส่ และทีุ่่มเที่ติ่อความรับผิิดูชอบที่่�ม่

วัฒนธุรรมองค์กร

We GROWTH together

ดานพลังงานทดแทน
มุงสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนที่ไดมาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ

ดานกัญชงกัญชา
ผลิตกัญชงกัญชาใหไดตามมาตรฐาน 

GAP และ GMP เพื่อตอยอดสูผลิตภัณฑ
ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตในทุกรูปแบบ 

เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค

ดานการขาย
 

จัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
ทั้งดานระบบไฟฟาผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน 

ผลิตภัณฑกัญชงกัญชา และชองทางการ
จำหนายรวมถึงการใหบริการที่ตรงตาม

ความตองการของลูกคา 

ดานเทคโนโลย ี
พัฒนาระบบสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัย มาเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ การผลิต การบริการ และ

สรางสรรคสินคาและบริการที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของพันธมิตร

ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ

ดานผลตอบแทน  
สรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนอยาง

สมดุลและเปนธรรม

ดานบุคลากร   
 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรูความสามารถของ

บุคลากรใหอยูในระดับสากล สอดคลองกับ
สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) 
พรอมใสใจดูแลบุคลากรอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

ภายใตหลักสิทธิมนุษยชน

ดานการจัดการ  
จัดโครงสรางธุรกิจและบริหารจัดการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดวย
ความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม

พันธกิจ
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บริษััที่ กันกุลเอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัดู (มหาชน) (“บริษััที่”) ปีระกอบธุุรกิจดู้านพัลังงานที่ดูแที่น อุปีกรณ์์และ
ธุุรกิจระบบไฟฟ้า แบบครบวงจร และขัยายไปีสู่่ธุุรกิจดู้านกัญชงกัญชา ดู้วยเที่คโนโลย่และนวัติกรรม 
ที่่�ที่ันส่มัย เพั่�อการพััฒนาคุณ์ภาพัช่วิติ สุ่ขัภาพัที่่�ดู่ขั่�น และโครงส่ร้างพั่�นฐานให้แขั็งแกร่งอย่างยั�งย่น 

คนไทุย	 อันเป็นพ่�นฐานสิ่ำาคัญในการดำารงชัีวิต่	 โดยบริษัีทุมีแผินการปลูกกัญชังในระบบโรงเร่อนเพ่�อการควบคุม
คุณ์ภาพในระดับสิู่งสิุ่ด	ซ่ึ�งคาดว่าจะสิ่ามารถได้ผิลผิลิต่และทุยอยรับรู้รายได้ตั่�งแต่่ปี	2565	เป็นต้่นไป

ทัุ�งนี�	บรษัิีทุมุง่มั�นในการดำาเนนิธุิรกิจ	ควบคู่กับการรักษีาสิ่มดุลทัุ�งด้านเศรษีฐกิจ	สิ่งัคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	ขบัเคล่�อน
องค์กรให้พฒันาอย่างยั�งย่น	และมเีปา้หมายในการดำาเนนิงานเพ่�อใหผู้้ิมสีิ่ว่นได้เสิ่ยีทุกุภาคสิ่ว่นสิ่ามารถเข้าถึงและ
เข้าใจในเร่�องการใชั้พลังงาน	ให้ความรู้ความเข้าใจว่าพลังงานเป็นเร่�องทีุ�จับต้่องได้	และสิ่ามารถใชั้ประโยชัน์จาก
พลังงานได้อย่างเต็่มศักยภาพ	ดู้วยแนวคิดู “not only the energy, we care” ซื่่�งปีระกอบธุุรกิจหลัก  
5 กลุ่ม ไดู้แก่ 

ประเทุศไทุย	(ต่ลทุ.)	ในวันทีุ�	19	ตุ่ลาคม	2553	ภายใต้่
ชั่�อ	GUNKUL	 สิ่่งผิลให้บริษัีทุมีการเติ่บโต่ขึ�นอย่างมี
นัยสิ่ำาคัญ	 อีกทัุ�งด้วยฐานะทุางการเงินทีุ�แข็งแกร่ง	
ประสิ่บการณ์แ์ละความเชัี�ยวชัาญของบรษัิีทุ	การรว่ม
ม่อกับพันธิมิต่รชัั�นนำา	 รวมไปถึงการไม่หยุดแสิ่วงหา
โอกาสิ่ทุางธุิรกิจเพ่�อเพิ�มศักยภาพในการดำาเนินงาน
และเพิ�มมลูค่าทุางธุิรกิจเพ่�อผิลต่อบแทุนทีุ�มั�นคงและ
ยั�งย่น	 บริษัีทุจึงมีการขยายธุิรกิจอย่างต่่อเน่�องให้
ครอบคลุมความต้่องการของผิู้บริโภค	โดยด้านธุิรกิจ
พลังงานทุดแทุน	ได้มกีารต่่อยอดไปสิู่โ่รงไฟฟ้าพลังงาน
ลมและขยายการลงทุุนไปยังต่่างประเทุศ	อาทิุ	ญี�ปุ่น	
มาเลเซ่ีย	และเวียดนาม	การขยายจากโรงงานทีุ�ผิลิต่
อุปกรณ์ไ์ฟฟา้แรงดันต่ำาเปน็แรงดันสิ่งู	และการขยาย
ฐานลูกค้าสิู่่ภาคเอกชัน	 (Private	 PPA)	 ให้มากขึ�น	
นอกจากนี�	การเปลี�ยนแปลงเทุคโนโลยดิีจิทัุล	(Digital	
Disruption)	 เป็นสิ่่วนสิ่ำาคัญในการผิลักดันให้บริษัีทุ
พฒันานวัต่กรรมและแพลต่ฟอรม์ดิจิทัุลด้านพลังงาน
แบบครบวงจร	เพ่�อสิ่ร้างความแต่กต่่างในการพัฒนา
โครงสิ่ร้างพ่�นฐานของประเทุศและความยั�งย่นทุาง
พลังงาน	โดยมุง่เนน้และศกึษีาเร่�องธุิรกิจ	E-Commerce	
Platform	ด้านอุปกรณ์ไ์ฟฟ้า,	Energy	Trading	Platform,	
EV	Charging	Station,	Energy	as	a	Service	และ	
Virtual	Power	Plat	(VPP)	ภายใต้่แนวคิดว่า	Energy	
is	Human	Right	ล่าสิุ่ด	ในปี	2564	บริษัีทุเริ�มขยาย
ธุิรกิจไปสิู่่ธุิรกิจกัญชังและกัญชัา	ซ่ึ�งเป็นโอกาสิ่ทุาง
ธุิรกิจจากพ่ชัเศรษีฐกิจใหม่	 เป็นการสิ่ร้างมูลค่าเพิ�ม	
และเต่รียมพร้อมสิ่ำาหรับ	New	S-Curve	ของธุิรกิจ		
โดยใชั้ศักยภาพเดิมของบริษัีทุทีุ�มีพ่�นทีุ�จากโรงไฟฟ้า
พลังงานทุดแทุน	ทัุ�งนี�บริษัีทุมแีผินในการดำาเนนิธุิรกิจ
กัญชังและกัญชัาอย่างครบวงจร	 เพ่�อสุิ่ขภาพของ	

บริษัีทุเริ�มต้่นก่อตั่�งเม่�อปี	2525	จากการดำาเนินธุิรกิจ
นำาเข้าและจำาหน่ายอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์์อ่�น	 ๆ	 ทีุ�เกี�ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่่าง	 ๆ		
ทัุ�งภาครัฐและเอกชัน	 จากนั�นบริษัีทุได้มีการขยาย
ธุิรกิจเกี�ยวกับอุปกรณ์ส์ิ่ำาหรบัระบบไฟฟา้อยา่งครบวงจร	
โดยครอบคลมุตั่�งแต่่	การผิลิต่	จัดหา	และจัดจำาหนา่ย	
รวมทัุ�งยงัเริ�มต่่อยอดไปสิู่ธุ่ิรกิจอ่�นครอบคลมุไปถึงการ
ให้บริการงานด้านวิศวกรรม	 จัดหา	 ก่อสิ่ร้าง	 (อีพีซี่)	
ของทัุ�งสิ่ถานไีฟฟา้	ระบบไฟฟา้และโรงไฟฟา้พลังงาน
ทุดแทุน	 รวมถึงงานบำารุงรักษีาโรงไฟฟ้าของทัุ�ง	
ภาครัฐและเอกชัน	และด้วยบริษัีทุเล็งเห็นแนวโน้ม
ความต้่องการผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุนทีุ�	
เพิ�มขึ�น	บริษัีทุจึงได้ขยายขอบเขต่ธุิรกิจเข้าสูิ่่ธุิรกิจ
พลังงานทุดแทุน	 โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน	
แสิ่งอาทิุต่ยแ์หง่แรกของบริษัีทุได้เริ�มจำาหนา่ยกระแสิ่
ไฟฟา้เชิังพาณิ์ชัย์ในปี	2554	ทัุ�งนี�บรษัิีทุมุง่มั�นพฒันา
ธุิรกิจด้านพลังงานบนกรอบแนวคิดการดำาเนินธุิรกิจ
อย่างยั�งย่น	 โดยคำานึงถึงสิ่ิ�งแวดล้อม	สิ่ังคม	และผู้ิมี
สิ่ว่นได้เสิ่ยีเปน็สิ่ำาคัญ	ภายใต้่หลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีุ�ดี	และสิ่อดคล้องกับแผินพัฒนากำาลังการผิลิต่ไฟฟา้
และแผินพัฒนาพลังงานทุดแทุนและพลังงานทุาง
เล่อก	รวมไปถึงกระแสิ่ของโลกในการก้าวไปสิู่่สิ่ังคม	
Net	Zero	Carbon	บริษัีทุจึงตั่�งเป้าในการพัฒนาทัุ�ง
คุณ์ภาพ	มาต่รฐาน	และความปลอดภัย	 เพ่�อให้เป็น
หนึ�งในผิู้นำาด้านพลังงานทุดแทุน	 นวัต่กรรมและ
แพลต่ฟอร์มดิจิทัุลด้านพลังงาน	

ต่ลอดระยะเวลา	 40	ปีทีุ�ผิ่านมา	 ตั่�งแต่่ก่อตั่�งบริษัีทุ		
จนกระทัุ�งบริษัีทุดำาเนินการแปรสิ่ภาพเป็นบริษัีทุ
มหาชันจำากัด	 ในปี	2552	และหลักทุรัพย์ของบริษัีทุ
ได้ เข้ าทุำาการซ่่� อขายในต่ลาดหลักทุรัพย์แห่ ง

กลุมธุรกิจ Ecosystem Business 
Platform & Innovation 

กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังงานลม และ
ใหบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟา

กลุมธุรกิจวิศวกรรม และ
Turnkey แบบครบวงจร

การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน สถานีไฟฟา
 ระบบสายสง ระบบไฟฟาลงดิน เคเบิ้ลใตน้ำ 
ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน

กลุมธุรกิจ
อุปกรณไฟฟาแรงสูง

ผลิต จัดหา และจำหนายอุปกรณ
ระบบไฟฟา ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน 

และพลังงานทางเลือก

ระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรม
ที่สงเสริมการทำธุรกิจของบริษัทรวมกับพันธมิตร

กลุมธุรกิจกัญชงและกัญชา
ธุรกิจกัญชงกัญชาแบบครบวงจร

 ภาพรวมธุรกิจ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี� 5รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



เปรยีบเทยีบผล้คะแนนภาพรวมแล้ะรายหมวด้ยอ้นหลั้ง 3 ปี (รอ้ยล้ะ)

หมวด้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.	 สิ่ิทุธิิของผิู้ถ่อหุ้น 93 100 100

2.	 การปฏิิบัติ่ต่่อผิู้ถ่อหุ้นอยา่งเทุ่าเทีุยมกัน 98 95 95

3.	 การคำานึงถึงบทุบาทุผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย 94 94 94

4.	 การเปิดเผิยข้อมูลและความโปรง่ใสิ่ 97 99 99

5.	 ความรับผิิดชัอบของคณ์ะกรรมการ 91 93 93

คะแนนเฉล้ีย่ 94 95 95

 รางว่ลและความสำาเร็จั

จากสิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริมสิ่ถาบันกรรมการบริษัีทุไทุย	(IOD)	ให้เป็นบริษัีทุจดทุะเบียนทีุ�ได้รับคะแนนอยู่ในเกณ์ฑ์์	
“ดีเลิศ”	(Excellent	CG	Scoring)	โดยมีคะแนนเฉีลี�ยเทุ่ากับ	95	คะแนน	และคะแนนรายหมวดทุุกหมวด
อยู่ในเกณ์ฑ์์	“ดีเลิศ”	ติ่ดต่่อกันเป็นปีทีุ�	5	โดยมีคะแนนเฉีลี�ยรายหมวดแต่่ละหมวด	ดังนี�

บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง	จำากัด	(มหาชัน)	บริษัีทุ	กันกุลพาวเวอร์	ดีเวลลอป
เม้นท์ุ	จำากัด	บริษัีทุฟิวเจอร์	อิเล็กทุริคอล	คอนโทุรล	จำากัด	บริษัีทุ	จี.เค.แอสิ่
เซ่็มบลี�	จำากัด	และบริษัีทุ	จี.เค.พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด	รวมทัุ�งสิ่ิ�น	5	บริษัีทุ	

จากกรมสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทุรวงแรงงาน

จากสิ่ถาบันไทุยพัฒน์

นางสิ่าวโศภชัา	ดำารงปิยวุฒิ�	ประธิานกรรมการบริหาร	รับมอบรางวัล

นางสิ่าวนฤชัล	ดำารงปยิวุฒิ�	ประธิานเจ้าหนา้ทีุ�ปฏิิบติั่การ	สิ่ายงานกลยุทุธิก์าร
ลงทุุนและธุิรกิจนวัต่กรรมพลังงาน	รับมอบ

จากกรมสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทุรวงแรงงาน	ภายใต้่แนวคิด	
“แรงงานสิ่ต่รี	รวมพลังฝ่่าวิกฤต่	ขับเคล่�อนเศรษีฐกิจไทุยให้ยั�งย่น”

ถูกจัดขึ�นโดย	MORS	Group	องค์กรขนาดใหญใ่นเอเชัียทีุ�ชัว่ยสิ่ง่เสิ่ริม	และ
ชัว่ยเหล่อองค์กรต่่าง	ๆ	เพ่�อการพัฒนาอยา่งยั�งย่น

ได้รั้บรางวลัสถานประกอบกจิการด้เ่ด้น่ ด้า้นแรงงานสมัพนัธ์
และสวสัด้กิารแรงงาน ระด้บัประเที่ศ ประจำาป ี2564 (Thailand 
Labor Management Excellence Award 2021)

Sustainability Rising Star Award 2021 จาก Asia 
Corporate Excellence and Sustainability Award 
(ACES)

รางวลัสตร่นกับริหารภาค์เอกชนด่้เด่้น (สถานประกอบ
กจิการขนาด้ใหญ่่) ประจำาปี 2564

ได้้รบัการค์ดั้เลอืกเป็นหน่�งในรายชื�อหุน้ยั�งยนื (Thailand  
Sustainability Investment: THSI) ประจำาปี 2564 เป็นปีแรก 

ได้้รับรางวัลประกาศเก่ยรติค์ุณ Sustainability 
Disclosure Recognition รางวัลการเปิด้เผยข้อมูล
ค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2564 

ได้้รับการประเมินการกำากับดู้แลกิจการ (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies: CGR) ประจำาปี 2564

โดยต่ลาดหลักทุรัพยแ์หง่ประเทุศไทุย	ซ่ึ�งจัดทุำาหุน้ยั�งยน่ตั่�งแต่่ป	ี2558	และเป็น
หุน้ของบริษัีทุจดทุะเบียนทีุ�มคีวามมุง่มั�นในการดำาเนนิธุิรกิจอยา่งยั�งยน่โดยคำานงึ
ถึงสิ่ิ�งแวดล้อม	 มีความรับผิิดชัอบต่่อสิ่ังคม	 และมีการบริหารงานต่ามหลัก	
บรรษัีทุภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)
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ส่่วนที่่� 1 

การจั่ดำการดำ้านิความย่�งยืนิ นโยบายดู้านความยั�งย่น

โครงส่ร้างการดูำาเนินงานดู้านความยั�งย่น

แนวปีฏิิบัติิและความร่วมม่อในระดูับปีระเที่ศ 
และระดูับมาติรฐานส่ากล

08

14

11
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 นิโยบัายดำ้านิความย่�งยืนิ
บริษัีทุเชั่�อมั�นว่าการพัฒนาอยา่งยั�งย่นและการมีสิ่ว่นรว่มและเติ่บโต่ไปพร้อมกับผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทุุกกลุ่ม	ค่อหนทุางในการสิ่ร้างสิ่รรค์คุณ์ค่าในระยะยาวสิ่ำาหรับองค์กร	โดยในปี	2564	บริษัีทุได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาอยา่งยั�งย่นและ
ถ่ายทุอดไปสิู่่พนักงานทุุกฝ่่ายทัุ�วทัุ�งองค์กร	และเปิดเผิยสิู่่สิ่าธิารณ์ะบนเว็บไซ่ต์่บริษัีทุ	 เพ่�อใช้ัเป็นกรอบแนวทุางการดำาเนินงานต่ามหลักการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	 การบริหารจัดการและต่อบสิ่นองผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ยทุุกกลุ่ม	 รวมทัุ�งสิ่ร้าง
ความต่ระหนักถึงผิลกระทุบต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	มุง่สิู่ก่ารเป็นผิู้นำาด้านธุิรกิจพลังงานทุดแทุน	อุปกรณ์์	และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร		ด้วยเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมทีุ�ทัุนสิ่มัย	เพ่�อพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่�นฐานให้แข็งแกรง่อยา่งยั�งย่น	
และเป็นผิู้นำาด้านธุิรกิจกัญชังกัญชัาในระดับสิ่ากล	เพ่�อเสิ่ริมสิ่ร้างคุณ์ภาพชัีวิต่และสิุ่ขภาพทีุ�ดีภายใต้่แนวคิด	“not only the energy, we care”	ทัุ�งนี�บริษัีทุทุบทุวนกลยุทุธิ์การบริหารจัดการด้านความยั�งย่นเป็นประจำา	ดังนี�

We care Business

We are People

We care Social

not only the energy,
we care.

เราใสใจไมเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงงานสะอาด 
แตเราใสใจการดํารงอยูของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายกิารพัฒนาอยา่งยั�งยนื
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ควบคู่ไปกับการดำาเนนิธุิรกิจภายใต้่หลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีุ�ดีด้วยความรับผิิดชัอบ	รวมไปถึงไมห่ยุดทีุ�จะพฒันาเทุคโนโลยี
และสิ่ร้างสิ่รรค์นวัต่กรรมเพ่�อปรับปรุงการทุำางาน	สิ่ง่มอบสิิ่นค้า
และบรกิารทีุ�ดีทีุ�สิ่ดุให้กับผิูบ้ริโภค	โดยคำานึงถึงคุณ์ภาพ	มาต่รฐาน	
ความปลอดภัย	และเป็นมิต่รกับสิ่ิ�งแวดล้อม	สิ่ร้างความมั�นใจ
ใหแ้ก่ผิูม้สีิ่ว่นได้เสิ่ยี	และสิ่รา้งเสิ่ถียรภาพด้านพลังงานทุดแทุน
ให้กับประเทุศในอนาคต่แบบครบวงจร

เพ่�อนำาพาองค์กรสิู่ค่วามเปน็เลิศ	เพราะเราเช่ั�อว่าบุคลากรเป็น
ทุรัพยากรสิ่ำาคัญขององค์กร	 และเป็นกลไกสิ่ำาคัญในการ	
ขบัเคล่�อนธุิรกิจใหป้ระสิ่บความสิ่ำาเรจ็อยา่งยั�งยน่	ดังนั�นเราจึง
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร	ผิ่านการจัดระบบการทุำางานแบบ
เนน้การมสีิ่ว่นรว่ม	สิ่ร้างวัฒนธิรรมการทุำางานเป็นทีุมด้วยความ
สิ่ามัคคี	ต่ลอดจนส่ิ่งเสิ่ริมทัุกษีะและการเรียนรูต้่ลอดระยะเวลา
การทุำางาน	เพ่�อสิ่ง่เสิ่รมิให้บุคลากรมทัีุกษีะและความสิ่ามารถ
ในการปฏิิบติั่งานอย่างรอบด้าน	รวมทัุ�งสิ่ง่เสิ่ริมให้เกิดวัฒนธิรรม
การทุำางานภายในองค์กร	โดยยึดต่ามหลักธิรรมาภิบาล	ความ
เทุ่าเทีุยมต่ามหลักสิิ่ทุธิิมนุษียชัน	 และความปลอดภัยและ	
อาชัีวอนามัยในการปฏิิบัติ่งาน	 ในการนำาพาองค์กรสิู่่ความ	
เป็นเลิศ

โดยการสิ่ง่เสิ่รมิการอยูร่ว่มกันกับชุัมชัน	และให้ความชัว่ยเหล่อ
เก่�อกลูกันในฐานะ	“เพ่�อนบา้นทีุ�ดี”	โดยเนน้การบรหิารจัดการ
ทุรัพยากรธิรรมชัาติ่ให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	 รวมทัุ�งพัฒนา
เทุคโนโลยแีละนวัต่กรรมเพ่�อสิ่รา้งสิ่รรค์สิ่งัคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	
เพ่�อจัดการผิลกระทุบทีุ�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของ
บริษัีทุ	รวมถึงให้ความสิ่ำาคัญในการแลกเปลี�ยนถ่ายทุอดองค์
ความรู้และประสิ่บการณ์์ระหว่างบุคคล	องค์กร	ชุัมชัน	และผิู้
มสีิ่ว่นได้เสิ่ยี	 อีกทัุ�งยังสิ่นับสิ่นุนการเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงาน
ทุดแทุน	เพราะบรษัิีทุเชั่�อว่าไฟฟา้และพลังงานเปน็เสิ่มอ่นหนึ�ง
ในปัจจัยพ่�นฐานซ่ึ�งทุุกคนควรเข้าถึงได้อยา่งเทุ่าเทีุยม

We care Business
พัฒนาธุุรกิิจแบบครบวงจรเพื�อตอบสันองต่อ 

ผ้ม้สีัว่นได้้เสัยีอยา่งคุ้มค่า 

We care People
พฒันาบุคล้ากิรให ้เก่ิงงาน เก่ิงตน เก่ิงคน แล้ะเก่ิงบรหิารทมี

We care Social
รบัผดิ้ชอบต่อสังัคม แล้ะเป็นมิตรกัิบสัิ�งแวด้ล้้อม ใหเ้ติบโต

รว่มกัินอยา่งยั�งยนื

ทัุ�งนี�บริษัีทุได้สิ่่�อสิ่ารและถ่ายทุอดนโยบายการพัฒนาอยา่งยั�งยน่	ให้แก่บุคลากรรับทุราบทัุ�วทัุ�งองค์กร	เพ่�อสิ่ร้างวัฒนธิรรมความรับผิดิชัอบอย่างยั�งยน่ให้กับผิูบ้ริหาร	และพนักงานทุกุระดับ	เข้าใจในบทุบาทุหน้าทีุ�และความรับผิดิชัอบ
ของต่นเองในการดำาเนินงานต่ามนโยบาย	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งสิ่ถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	ในปัจจุบันนั�นถ่อเป็นบทุทุดสิ่อบสิ่ำาคัญในการวางแผินกลยุทุธิ์	การพัฒนาและการก้าวทัุนต่ามเทุคโนโลยี	รวมทัุ�งการสิ่ร้าง
รากฐานการพัฒนาทีุ�ยั�งย่นต่่อชุัมชันและสิ่ังคม	ในทุุก	ๆ	กิจกรรมของบริษัีทุ	เพ่�อสิ่ร้างคุณ์ค่าให้แก่ผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียในระยะยาวอยา่งยั�งย่น
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เปี้าหมายและกลยุที่ธุ์การจัดูการดู้านความยั�งย่น
บรษัิีทุกำาหนดเป้าหมายและกลยุทุธิก์ารพฒันาอยา่งยั�งยน่	อ้างอิงต่ามแนวทุางการดำาเนนิงานในระดับสิ่ากล	ได้แก่	เปา้หมายการพฒันาทีุ�ยั�งยน่	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	มาต่รฐานการวัดคณุ์ภาพองค์กร	(International	
Organization	for	Standardization	:	ISO)	และการติ่ดต่ามและรายงานผิล	ต่ามกรอบรายงานสิ่ากล	(Global	Reporting	Initiative:	GRI)	ซ่ึ�งครอบคลุมประเด็นทัุ�งในด้านเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	และการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	
เพ่�อให้เกิดการดำาเนินงานทีุ�สิ่อดคล้องกันในทุุกกลุ่มธุิรกิจของบริษัีทุ	ดังนี�

We care Business
พฒันาธุุรกิิจแบบครบวงจรตอบสันองต่อผ้ม้สีัว่นได้้เสัยีอยา่งคุม้ค่า

•	 พัฒนา	ปรับปรุง	จัดหาผิลิต่ภัณ์ฑ์์ระบบไฟฟ้าครบวงจร

•	 ต่่อยอดความแข็งแกร่งด้านเงินทุุน	 ด้วยการขยายธุิรกิจพลังงาน	
ทัุ�งในและต่่างประเทุศมากยิ�งขึ�น

•	 จัดหาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมพลังงานทีุ�ทัุนสิ่มัย	ต่อบสิ่นองการใชั้
พลังงานทุดแทุนได้อยา่งทัุ�วถึงและมีประสิ่ิทุธิิภาพ

•	 มุง่เนน้ขยายธุิรกิจก่อสิ่รา้ง	ทัุ�งระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ที์ุ�เกี�ยวขอ้งต่่าง	ๆ 	
รวมถึงสิ่ายสิ่่งบนดินและใต้่ดิน	 และเข้ารับงานประเภทุเคเบิ�ลใต้่นำา	
มากยิ�งขึ�น	เพ่�อสิ่ร้างรายได้ให้เติ่บโต่อยา่งยั�งย่น	

•	 มุง่มั�นพฒันาสิ่นิค้าและบรกิาร	เพ่�อต่อบสิ่นองความต้่องการและพฒันา
คุณ์ภาพชัีวิต่อยา่งยั�งย่น	ด้วยเทุคโนโลยีและนวัต่กรรม

•	 จัดหาระบบเทุคโนโลยีทีุ�ทัุนสิ่มัยเพ่�อเพิ�มประสิิ่ทุธิิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร	ต่อบโจทุยก์ารทุำางานวิถีใหม	่(New	normal)	เพ่�อใหม้ั�นใจ
ว่าธุิรกิจสิ่ามารถดำาเนินไปได้อยา่งมั�นคง	และไมเ่กิดผิลกระทุบใด	ๆ	

•	 ต่่อยอดธุิรกิจ	และมุ่งมั�นทีุ�จะแสิ่วงหาโอกาสิ่เพิ�มมูลค่าทุางธุิรกิจ	 เพ่�อ
ผิลต่อบแทุนทีุ�มั�นคงและยั�งย่น

We care People
พัฒนาบุคล้ากิรใหเ้ก่ิงงาน เก่ิงตน เก่ิงคน แล้ะเก่ิงบรหิารทมี

We care Social
สัรา้งโอกิาสัใหส้ังัคมแล้ะสัิ�งแวด้ล้้อมที�เป็นมติรต่อชุมชนอยา่งยั�งยนื

•	 สิ่ร้างต้่นแบบวัฒนธิรรม	 “GROWTH”	 ทีุ�เหมาะสิ่ม	 เพ่�อสิ่นับสิ่นุน	
ต่่อกลยุทุธิ์ของหนว่ยงาน	และองค์กร

•	 เสิ่ริมสิ่ร้างทัุกษีะให้แก่ผิู้บังคับบัญชัา	 ให้มีบทุบาทุหลักในการผิลักดัน	
และเสิ่ริมสิ่ร้างพฤติ่กรรมทีุ�เหมาะสิ่มให้แก่ผิู้ใต้่บังคับบัญชัา	“เก่ิงงาน 
เก่ิงตน เก่ิงคน แล้ะเก่ิงบรหิารทมี”

•	 พัฒนาพฤติ่กรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี�ยนไปสิู่่วัฒนธิรรม	
องค์กรใหมใ่นการทุำางานเป็นทีุม	และนำาพาองค์กรสิู่ค่วามเป็นเลิศ

•	 ปรับปรุงระบบบริหารทุรัพยากรบุคคลให้เอ่�อต่่อการสิ่ร้างพฤติ่กรรม	
ทีุ�ดีให้แก่บุคลากร

•	 สิ่ง่เสิ่ริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสิ่ายอาชัีพ

•	 ปรับเปลี�ยนวิถีการทุำางานในสิ่ภาวะหร่อสิ่ถานการณ์์ทีุ�ไม่ปกติ่	 เพ่�อให้
มั�นใจว่าบุคลากรขององค์กรสิ่ามารถปฏิิบติั่งานได้ทุกุ	ๆ 	ทีุ�อยา่งปลอดภัย
และเต็่มประสิ่ิทุธิิภาพ

•	 พฒันาโรงไฟฟา้พลังงานทุดแทุน	ใหเ้ปน็แหล่งการเรยีนรูข้องชุัมชันและ
สิ่ังคม

•	 สิ่ร้างการมสีิ่ว่นรว่มของพนกังานกับเครอ่ขา่ยชุัมชัน	ในการพฒันาและ
สิ่บ่สิ่าน	วัฒนธิรรมประเพณี์ทุ้องถิ�น	รวมทัุ�งให้การสิ่นับสิ่นนุกิจกรรมต่่าง	ๆ 		
ของชุัมชัน	เพ่�อสิ่ร้างสิ่ังคมทีุ�เข้มแข็งและอยูร่ว่มกันอยา่งสิ่มดุล

•	 สิ่รา้งเครอ่ขา่ยรว่มกับสิ่ถาบนัการศกึษีาเพ่�อเปน็แหล่งเรยีนรู	้และพฒันา
อาชัีพให้กับนักศึกษีา	 ให้สิ่ามารถนำาทัุกษีะ	ความรู้	และความสิ่ามารถ	
ไปประกอบอาชัีพได้อยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพในอนาคต่

•	 สิ่่งเสิ่ริมการสิ่ร้างอาชีัพในชุัมชันรอบพ่�นทีุ�โรงไฟฟ้าพลังงานทุดแทุน
ของบริษัีทุ	เพ่�อยกระดับคณุ์ภาพชีัวิต่ในชุัมชัน	จากการจ้างงานบุคลากร
ในพ่�นทีุ�	และสิ่ง่เสิ่ริมการสิ่ร้างอาชัีพด้านอ่�น	ๆ

•	 สิ่ร้างสิ่มดุลระหว่างการเติ่บโต่ของธุิรกิจ	ควบคู่ไปกับการสิ่ร้างสิ่รรค์
นวัต่กรรมพลังงานทุางเล่อก	ทีุ�เปน็มติ่รต่่อสิิ่�งแวดล้อม	และบริหารจัดการ
สิ่ิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งย่นและมีประสิ่ิทุธิิภาพ

•	 ยึดมั�นในการมีสิ่่วนร่วมกับภาครัฐและในการปฏิิบัติ่ต่ามกฎิระเบียบ		
แนวปฎิิบัติ่อย่างเคร่งครัด	 โดยเฉีพาะในสิ่ถานการณ์์ทีุ�ไม่ปกติ่	 เชั่น		
การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19

•	 สิ่นับสิ่นุนการลดการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกของประเทุศ

•	 สิ่นับสิ่นุนการเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงานทุดแทุน	 ซึ่�งเป็นหนึ�งในสิ่ิทุธิิ	
พ่�นฐานทีุ�ทุุกคนควรเข้าถึงได้อยา่งเทุ่าเทีุยม
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 แนิวป้ฎิิบั่ต่ิและความร่วมมือในิระดำ่บัป้ระเทศและระดำ่บัมาต่รฐานิสากล 

แผนปฏิิบติักิารระดั้บชาติว่าด้้วยธุุรกิิจกัิบ 
สัทิธิุมนุษยชน

โดยแผินปฏิิบติั่การดังกล่าว	จัดทุำาขึ�นภายใต้่กรอบหลัก
การชัี�แนะของสิ่หประชัาชัาติ่ว่าด้วยธุิรกิจกับ	
สิ่ทิุธิมินษุียชัน	(United	Nations	Guiding	Principles	
on	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	ซ่ึ�งให้
ความสิ่ำาคัญกับ	3	เสิ่าหลักด้านการคุม้ครอง	การเคารพ	
และการเยียวยา	 โดยสิ่าระสิ่ำาคัญประกอบด้วย		
4	ประเด็นหลักทีุ�ต้่องเร่งแก้ไขค่อ	 เร่�อง	 1)	 แรงงาน		
2)	ชุัมชัน	ทีุ�ดิน	ทุรัพยากรธิรรมชัาติ่	และสิ่ิ�งแวดล้อม	
3)	นกัปกปอ้งสิ่ทิุธิมินษุียชัน	และ	4)	การลงทุนุระหว่าง
ประเทุศ	และบรรษัีทุข้ามชัาติ่

กิรอบกิารรายงานสัากิล้  
(Global Reporting Initiative: GRI)

ค่อ	องค์การแห่งความริเริ�มว่าด้วยการรายงานสิ่ากล	
ซ่ึ�งเป็นองค์กรอิสิ่ระทีุ�ก่อตั่�งโดยสิ่ำานักงานโครงการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมแหง่สิ่หประชัาชัาติ่	(UNEP)	และเคร่อขา่ย	
Ceres	 และได้ร่วมกันพัฒนากรอบการรายงาน	
ความยั�งย่น	 ทีุ�เปิดเผิยข้อมูลในการวิเคราะห์และ	
คัดเล่อกประเด็นสิ่ำาคัญของธุิรกิจและความสิ่ามารถ
ในการต่อบสิ่นองต่่อความสิ่นใจของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียได้		
ด้วยมาต่รฐานการรายงานแบบเดียวกันและมตัี่วชัี�วัด
ทีุ�ชััดเจน

มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ  
(ISO 9001:2015)

ค่อ	ระบบบริหารงานเพ่�อการประกันคณุ์ภาพ	ควบคุม
กระบวนการทุำางานให้สิ่ามารถต่รวจสิ่อบ	และมีการ
แก้ไขข้อผิิดพลาดรวมทัุ�งมีแนวทุางในการป้องกัน	
ข้อผิิดพลาด	นอกจากนี�ยังครอบคลุมไปถึงเร่�องการ
ทุำาความเข้าใจต่่อองค์กรและบริบทุองค์กร	เข้าใจต่่อ
ความต้่องการและความคาดหวังของผิู้มีสิ่่วนได้เสิ่ีย
เพ่� อใชั้สิ่ำาหรับการดำาเนินการประเมินความเสิ่ี�ยง	
สิ่ามารถจัดลำาดับความเสิ่ี�ยงและจัดทุำาแผินการดำาเนนิ
การเพ่�อปิดความเสิ่ี�ยงซ่ึ�งเปน็พ่�นฐานหนึ�งทีุ�จะชัว่ยให้
องค์กรสิ่ามารถมุง่สิู่ก่ารพัฒนาอยา่งยั�งย่นได้ต่่อไป

มาตรฐานระบบกิารจัด้กิารอาชีวอนามัยแล้ะ 
ความปล้อด้ภัย (TIS18001 แล้ะ BS OHSAS18001)

มเีปา้หมายเพ่�อลดและควบคุมความเสิ่ี�ยงอันต่รายของ
พนกังานและผิูเ้กี�ยวข้อง	เพิ�มประสิิ่ทุธิภิาพการดำาเนนิ
งานของธุิรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่ิ่งเสิ่ริม
วัฒนธิรรมด้านความรับผิิดชัอบขององค์กรทีุ�มีต่่อ
พนักงานและสิ่ังคม
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มาตรฐานระบบกิารบรหิารจัด้กิารสัิ�งแวด้ล้้อม 
(ISO14001:2015)

ค่อ	มาต่รฐานสิ่ากลสิ่ำาหรับระบบการบริหารจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมขององค์กร	เป็นมาต่รฐานการดำาเนินงาน
ซ่ึ�งเป็นทีุ�ยอมรับในระดับสิ่ากล	 โดยบริษัีทุสิ่่งเสิ่ริม	
ให้นำามาใชั้ในการดำาเนินงาน	 ด้านสิ่ิ�งแวดล้อมของ	
โรงไฟฟ้าทัุ�งพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย	์และพลังงานลม	เพ่�อ
เป็นแนวทุางในการดำาเนินงานและการจัดการด้าน	
สิ่ิ�งแวดล้อม	ลดผิลกระทุบจากการดำาเนินงาน	รวมไปถึง	
สิ่่ ง เสิ่ ริมให้มี กิจกรรมเพ่� ออนุรักษ์ี สิิ่� งแวดล้อม	
ภายในองค์กร

มาตรฐานผลิ้ตภัณฑ์์อุตสัาหกิรรม 
(ISO/IEC 17025:2007)

ค่อ	มาต่รฐานการประเมินห้องปฏิิบัติ่การ	ครอบคลุม
ตั่�งแต่่การเต่รยีมตั่วอยา่ง	ความชัำานาญในการวิเคราะห์
ทุดสิ่อบ	การเก็บบันทึุกและการรายงานผิล	รวมไปถึง
การควบคุมเอกสิ่าร	การปฏิิบัติ่การแก้ไขและป้องกัน	
สิ่ถานทีุ�และภาวะแวดล้อม	เคร่�องมอ่	การประมาณ์ค่า
ความไม่แน่นอน	หลักฐานความสิ่อบกลับได้	การสิุ่่ม
ตั่วอย่าง	และอ่�น	ๆ	ซ่ึ�งชั่วยให้ห้องปฏิิบัติ่การมีความ
ได้เปรยีบในการแขง่ขัน	สิ่รา้งความเชั่�อถ่อใหกั้บลูกค้า/
ผิู้บริโภคและพัฒนาประสิ่ิทุธิิภาพ	ทัุ�งในด้านคุณ์ภาพ
และความสิ่ามารถทุางวิชัาการของหอ้งปฏิิบติั่การและ
บุคลากร

มาตรฐานกิารทวนสัอบกิารวัด้ปรมิาณแล้ะกิารรายงาน
ผล้กิารปล้ด้ปล่้อยแล้ะล้ด้ปรมิาณก๊ิาซเรอืนกิระจกิใน
ระดั้บองค์กิร (ISO 14064-1)

เป็น	 ค่อ	 มาต่รฐานทีุ�ครอบคลุมข้อกำาหนดเร่� อง		
การออกแบบ	การพฒันา	การจัดการ	การรายงาน	และ
การทุวนสิ่อบบัญชีัรายการปลดปล่อยและการลด
ปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กร

หุน้ยั�งยนื 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) 

โดยบริษัีทุทีุ�อยู่ใน	 THSI	 ต้่องมีผิลคะแนนจากการ	
ต่อบแบบประเมินความยั�งย่นอย่างน้อยร้อยละ	 50		
ในแต่่ละมิติ่	 ได้แก่	 มิติ่เศรษีฐกิจ	มิติ่สิ่ังคม	และมิติ่	
สิ่ิ�งแวดล้อม	หร่อเป็นบริษัีทุจดทุะเบียนทีุ�ได้รับการ	
คัดเล่อกให้เป็นสิ่มาชิักของ	Dow	Jones	Sustainability	
Indices	(DJSI)	และต้่องมคีณุ์สิ่มบติั่ต่ามเกณ์ฑ์์ทีุ�กำาหนด	
เชัน่	ผิลการประเมินคณุ์ภาพรายงานด้านบรรษัีทุภิบาล	
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	 Listed	
Companies:	CGR)	ผิลประกอบการด้านกำาไรสุิ่ทุธิแิละ
สิ่่วนของผิู้ถ่อหุ้น	 และผิลการกำากับดูแลในประเด็น	
ทีุ�เกี�ยวข้องกับคุณ์สิ่มบัติ่ของบริษัีทุจดทุะเบียนและ
การไมส่ิ่รา้งผิลกระทุบด้าน	ESG	โดยมคีณ์ะทุำางานเพ่�อ
การลงทุุนอย่างยั�งย่นทีุ�ประกอบด้วยผู้ิทุรงคุณ์วุฒิ	
ด้านบรรษัีทุภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งย่น	 และ
หน่วยงานในต่ลาดทุุน	 เป็นผิู้กลั�นกรองและคัดเล่อก
อยา่งโปรง่ใสิ่
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https://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-index-family.html
https://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-index-family.html
http://www.thai-iod.com/en/publications.asp?type=4


เปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งย่นติามแนวที่างขัององค์การส่หปีระชาชาติิ  
(Sustainable Development Goals: SDGs)
บริษัีทุต่ระหนักถึงการรับผิิดชัอบในการขับเคล่�อนธุิรกิจต่ามเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งย่น	ต่ามแนวทุางขององค์การสิ่หประชัาชัาติ่	 (Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	 ซึ่�งเป็นองค์กรใหญ่ทีุ�ริเริ�มพัฒนาธุิรกิจอย่างยั�งย่น		
โดยบรษัิีทุมคีวามมุง่มั�นทีุ�จะดำาเนนิงานต่ามหลักสิ่ากล	10	ประการ	ทีุ�ครอบคลุมด้านสิ่ทิุธิมินษุียชัน	มาต่รฐานแรงงาน	การปกป้องสิ่ิ�งแวดล้อม	และการต่่อต้่านทุจุริต่	บรษัิีทุจึงได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งยน่สิ่อดคล้องกับกลยุทุธิ์
ของธุิรกิจ	 พร้อมทัุ�งสิ่ร้างความสิ่มดุลทัุ�งด้านเศรษีฐกิจ	 สิ่ังคม	 และสิิ่�งแวดล้อม	 และต่อบสิ่นองต่่อเป้าหมายขององค์กรและผิู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียอย่างสิ่มดุล	 โดยปัจจุบันบริษัีทุบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งย่นทัุ�งสิ่ิ�น	 7	 เป้าหมาย		
โดยมีรายละเอียดสิ่รุปได้ดังนี�	

สัรา้งกิารศกึิษาที�เท่าเทยีมแล้ะทั�วถึึง สัง่เสัรมิกิารเรยีนร้ต้ล้อด้ชวิีตแก่ิทกุิคน

บรษัิีทุต่ระหนักถึงความสิ่ำาคัญของการศึกษีา	จึงให้การสิ่นับสิ่นุนการศึกษีากับพนักงานและ
ครอบครัวพนักงานให้ได้รับการเข้าถึงการศึกษีาอย่างเทุ่าเทีุยมผิ่านการสิ่นับสิ่นุนทุุนการ
ศึกษีาประจำาปี	และยงัมกีารสิ่รา้งเครอ่ขา่ยด้านการศกึษีาใหค้รอบคลมุกับสิ่ถาบนัการศกึษีา
ต่่าง	ๆ	เพ่�อรว่มกันพัฒนาทัุกษีะสิ่ายอาชัีพให้กับนักเรียน	นักศึกษีา	โดยเปิดโอกาสิ่ให้มีการ
ฝ่กึงาน	เพ่�อสิ่นบัสิ่นนุให้เกิดประสิ่บการณ์์ในการทุำางานจริง	เพ่�อนำาไปพฒันา	ปรับปรุง	และ
ประยุกต์่ใชั้ในการทุำางานในอนาคต่อยา่งยั�งย่น	ซ่ึ�งเป็นการเพิ�มจำานวนเยาวชันและผิู้ใหญทีุ่�
มีทัุกษีะทีุ�จำาเป็นรวมถึงทัุกษีะทุางเทุคนิคและอาชัีพสิ่ำาหรับการจ้างงาน	การมีงานทีุ�ดี	(4.4)

จัด้ใหม้พีลั้งงานที�ทันสัมัย ยั�งยนื เสัถึยีร แล้ะราคาไม่แพงสัำาหรบัทกุิคน

บรษัิีทุดำาเนินธุิรกิจทีุ�เกี�ยวข้องกับพลังงานสิ่ะอาด	บริษัีทุจึงมุง่มั�นลงทุนุเพ่�อพฒันาธุิรกิจต่าม
วิสิ่ัยทัุศน์ของบริษัีทุ	 เพ่�อผิลักดันให้พลังงานสิ่ะอาดเป็นสิ่ิ�งทีุ�ทุุกคนสิ่ามารถเข้าถึงได้อยา่งมี
ประสิ่ทิุธิภิาพและทัุ�วถึง	(7.1)	อีกทัุ�งยงัมกีารจัดหาเทุคโนโลยีใหม	่ๆ 	มาปรบัใชัใ้นกระบวนการ
ผิลิต่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ	(7.3)	เพ่�อเพิ�มสิ่ดัสิ่ว่นของการใชัพ้ลังงานทุดแทุนใหม้ากขึ�น	(7.2)

สัง่เสัรมิกิารเติบโตทางเศรษฐกิิจที�ต่อเนื�อง ครอบคล้มุ แล้ะยั�งยนื กิารจ้างงานที�มคีณุค่า

บริษัีทุยังให้ความสิ่ำาคัญกับการเติ่บโต่ทุางเศรษีฐกิจให้สิ่อดคล้องต่่อความคาดหวังของ	
ผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ย	 จึงมีการดำาเนินงานทีุ�มุ่งมั�นจะเป็นผิู้จ้างทีุ�เคารพสิิ่ทุธิิมนุษียชันและ	
รับผิิดชัอบต่่อผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ย	 ไม่ว่าจะเป็นการสิ่นับสิ่นุนการจ้างงานพนักงานหร่อ	
ผิู้มีภาวะทุุพลภาพในพ่�นทีุ�โดยรอบกิจการเพ่�อการสิ่ร้างอาชีัพให้กับชุัมชัน	การคัดเล่อก	
ผิู้รับเหมาทีุ�ปฏิิบัติ่ต่ามกฏิหมาย	 ไมม่ีการใชั้แรงงานเด็ก	และสิ่ง่เสิ่ริมสิ่ภาพแวดล้อมในการ
ทุำางานให้ปลอดภัยอยา่งเทุ่าเทีุยม	(8.5,	8.7,	8.8)

พฒันาโครงสัรา้งพื�นฐานที�พรอ้มรบักิารเปล้ี�ยนแปล้ง สัง่เสัรมิกิารปรบัตัวใหเ้ป็นอุตสัาหกิรรม
อยา่งยั�งยนืแล้ะทั�วถึึง แล้ะสันับสันุนนวัตกิรรม

บริษัีทุได้ดำาเนินธุิรกิจเกี�ยวข้องกับพลังงานสิ่ะอาดและเทุคโนโลยี	 รวมถึงนวัต่กรรม	
ด้านพลังงานต่่าง	 ๆ	 จึงมุ่งลงทุุนและสิ่นับสิ่นุนการพัฒนาปรับปรุงเทุคโนโลยีทีุ�เป็นมิต่ร	
ต่่อสิ่ิ�งแวดล้อมเพ่�อเสิ่ริมสิ่ร้างความยั�งย่นในอุต่สิ่าหกรรมต่่าง	 ๆ	 และสิ่นับสิ่นุนให้เกิด	
การพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่�นฐานทีุ�พึ�งพาพลังงานสิ่ะอาด	 อีกทัุ�งยังมีการสิ่นับสิ่นุนสิ่ถาบัน	
การศึกษีาให้เกิดการพัฒนาด้านนวัต่กรรมอยา่งยั�งย่นอีกด้วย	(9.4,	9.5)

รบัรองแผนกิารบรโิภค แล้ะกิารผลิ้ตที�ยั�งยนื

บริษัีทุดำาเนินธุิรกิจเกี�ยวข้องกับพลังงานสิ่ะอาด	 ทัุ�งพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์และพลังงานลม	
จึงเป็นการดำาเนินกิจการภายใต้่การบริโภคทีุ�ยั�งย่น	 ใชั้ทุรัพยากรทีุ�มีให้เกิดประสิิ่ทุธิิภาพ	
สิู่งสิุ่ด	(12.2)

ด้ำาเนินมาตรกิารเรง่ด่้วนเพื�อรบัมือกัิบกิารเปล้ี�ยนแปล้งสัภาพภม้ิอากิาศ แล้ะผล้กิระทบ

บริษัีทุเล็งเห็นความสิ่ำาคัญของภาวะโลกร้อนทีุ�ทุำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ		
(Climate	Change)	อยา่งรวดเร็ว	จึงมีความมุง่มั�นในการจัดทุำารายงานการปล่อยก๊าซ่เร่อน
กระจกขององค์กร	 (Greenhouse	Gas	 Inventory	Report)	ซ่ึ�งเป็นการรวบรวมการปล่อย	
ก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กรทัุ�งทุางต่รงและทุางอ้อม	 โดยจะนำาผิลมาปรับใชั้และวางแผิน
เพ่�อบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจกขององค์กรต่ามการประกาศเปา้หมาย
ของประเทุศไทุยในทีุ�ประชุัม	COP26	(13.2,	13.3)

สัง่เสัรมิสังัคมสังบสัขุยุติธุรรม ไม่แบง่แยกิเพื�อกิารพัฒนาอยา่งยั�งยนื

บริษัีทุต่ระหนักถึงความสิ่ำาคัญต่่อการสิ่่งเสิ่ริมสิ่ังคมทีุ�สิ่งบสุิ่ขและการพัฒนาอย่างยั�งย่น		
การดำาเนินการของบริษัีทุจะตั่�งอยู่บนพ่�นฐานของความโปร่งใสิ่	ต่รวจสิ่อบได้	 และมีการ	
เข้าร่วมกับเคร่อข่ายแนวร่วมต่่อต้่านคอร์รัปชัันของภาคเอกชันไทุย	 (Private	 Sector		
Collective	Action	 against	Corruption:	CAC)	 อีกทัุ�งยังมีการสิ่นับสิ่นุนให้คู่ค้าเข้าร่วม	
เคร่อขา่ยเพ่�อการดำาเนินกิจการรว่มกันอยา่งโปรง่ใสิ่	(16.5,	16.6,	16.7)
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เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�



 โครงสร้างการดำำาเนิินิงานิดำ้านิความย่�งยืนิ
บริษัีทุได้จัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อการพัฒนาองค์กรสิู่ค่วามยั�งย่นขึ�น	เพ่�อให้กระบวนการทุำางานและเป้าหมายการดำาเนินธุิรกิจอยา่งยั�งย่นเกิดขึ�นอยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โดยคณ์ะทุำางานจะพิจารณ์าจากความเสิ่ี�ยง	โอกาสิ่	และความทุ้าทุาย
รวมถึงความคาดหวังของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทุุกกลุ่ม	เพ่�อใชั้เป็นแนวทุางในการกำาหนดกลยุทุธิ์และทิุศทุางขององค์กร	และสิ่ง่เสิ่ริมศักยภาพของชุัมชัน	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อมอยา่งสิ่มดุล	บริษัีทุมีโครงสิ่ร้างการดำาเนินงานเพ่�อพัฒนาองค์กร
สิู่ค่วามยั�งย่น	ดังนี�

คณะทํางานชุดยอย
ดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะทํางานชุดยอย
ดานสิทธิมนุษยชน 

คณะทํางานชุดยอย
การปฏิบัติดานแรงงาน 

คณะทํางานชุดยอย
ดานสิ่งแวดลอม 

คณะทํางานชุดยอย
การปฏิบัติดาน
การดําเนินงาน
อยางเปนธรรม 

คณะทํางานชุดยอย
การปฏิบัติ

ดานผูบริโภค 

คณะทํางานชุดยอย
การรวมพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

สายงานธุรกิจพลังงานและ
กัญชงกัญชา

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ 
Turnkey

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานกลุม
การเงินและบัญชี

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานกลยุทธการลงทุน และ
ธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

คณะทำงานเพื่อการพัฒนา
องคกรสูความยั่งยืน

สายงานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
การเงินและการลงทุน 
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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ส่่วนที่่� 2 

การจั่ดำการผลกระทบัต่่อผ้้มี
ส่วนิไดำ้เสียในิห่วงโซ่่คุณค่า
ของธุุรกิจั

ห่วงโซื่่คุณ์ค่าขัองธุุรกิจ

การวิเคราะห์ปีระเดู็นส่ำาคัญที่างธุุรกิจ

การวิเคราะห์ผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยในห่วงโซื่่คุณ์ค่าธุุรกิจ

16

25

17

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
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 ห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

We care Business

We are People

We care Social

not only the energy,
we care.

เราใสใจไมเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงงานสะอาด 
แตเราใสใจการดํารงอยูของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษััที่มุ่งมั�นที่่�จะเปี็นผิู้ปีระกอบการธุุรกิจดู้านพัลังงานที่ดูแที่น อุปีกรณ์์ ระบบไฟฟ้าและกัญชงกัญชาแบบครบวงจร ดู้วยเที่คโนโลย่และนวัติกรรมที่่�ที่ันส่มัย เพั่�อพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานให้แขั็งแกร่งอย่างยั�งย่น  
เส่ริมส่ร้างคุณ์ภาพัช่วิติและสุ่ขัภาพัที่่�ดู่ โดูยม่ผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยที่่�ส่ำาคัญที่่�เก่�ยวขั้องติั�งแติ่ติ้นนำ�าถ่งปีลายนำ�า 

บริษัีทุต่ระหนักดีว่า	ผิู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียทีุ�เป็นห่วงโซ่่คุณ์ค่าของธุิรกิจนั�น	 ร่วมสิ่ร้างคุณ์ค่าให้กับธุิรกิจในระยะยาว	และเพ่�อให้การดำาเนินธุิรกิจเป็นไปอย่างมีประสิ่ิทุธิิภาพและลดความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ�น	การสิ่ร้างความสัิ่มพันธ์ิอันดีกับผิู้มี
สิ่ว่นได้เสิ่ียจึงเป็นหนึ�งในปัจจัยสิ่ำาคัญในการดำาเนินธุิรกิจสิู่ค่วามยั�งย่น	ซ่ึ�งผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	ได้แก่	พนักงาน	คู่ค้าธุิรกิจ	ลูกค้า	คู่แขง่	เจ้าหนี�	ผิู้ถ่อหุ้นและนักลงทุุน	ชุัมชัน	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	ภาครัฐ	สิ่่�อและองค์กรอ่�น	ๆ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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 การวิเคราะห์ผ้้มีส่วนิไดำ้เสียในิห่วงโซ่่คุณค่าธุุรกิจั
พันักงาน

ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ค่าต่อบแทุนทีุ�เป็นธิรรม	 และสิ่วัสิ่ดิการเพิ�มเติ่ม	
นอกเหน่อจากทีุ�กฎิหมายกำาหนด

•	 ได้รับการปฏิิบัติ่ทีุ�เทุ่าเทีุยมและเป็นธิรรมต่ามหลัก
สิ่ิทุธิิมนุษียชัน	โดยไมเ่ล่อกปฏิิบัติ่

•	 มโีอกาสิ่ในการพัฒนาทัุกษีะและความสิ่ามารถรวม
ไปถึงการสิ่่งเสิ่ริมความก้าวหน้าและความมั�นคง	
ในหน้าทีุ�การงาน

•	 มีสิ่ภาพแวดล้อมทีุ� ดีรวมไปถึงสุิ่ขอนามัยและ	
ความปลอดภัยในทีุ�ทุำางาน

•	 มีความสัิ่มพันธ์ิอันดีและอยู่ร่วมกันอย่างเก่�อกูล
ระหว่างพนักงานและองค์กร

เป้าหมาย :	

•	 มีจำานวนผิู้ เข้าร่วมทุำาแบบสิ่ำารวจความผูิกพัน	
ต่่อองค์กรมากกว่าปีก่อนหน้า

•	 อัต่ราการลาออกของพนกังานนอ้ยกว่าหรอ่เทุ่ากับ
ปีก่อนหน้า

•	 พนักงานมีความก้าวหน้าและความมั�นคงในหน้าทีุ�
การงาน

•	 อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหตุ่ในการทุำางานเป็นศูนย์

ตัวชี�วัด้ :	

•	 จำานวนผิู้เข้าร่วมทุำาแบบสิ่ำารวจความผูิกพันต่่อ
องค์กร

•	 อัต่ราการลาออกพนักงานเทีุยบกับปีก่อนหน้า

•	 จำานวนผิู้บริหารและพนักงานทีุ�ได้เล่�อนต่ำาแหนง่

•	 อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหตุ่และการบาดเจ็บถึงขั�น	
หยุดงาน	(LTIFR)

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ชัอ่งทุางการรบัขอ้รอ้งเรยีน	ข้อเสิ่นอแนะรวมไปถึง
การสิ่ำารวจความคิดของเห็นพนักงาน

•	 แบบสิ่ำารวจความผิูกพันต่่อองค์กร

•	 ประชัาสิ่ัมพันธิ์ข่าวสิ่ารและกิจกรรมผิ่านระบบ	
เคร่ อข่ ายคอมพิ ว เต่อร์ ทีุ� ใ ชั้ ภายในอง ค์กร		
ชัอ่งทุางการสิ่่�อสิ่ารออนไลน์	และออฟไลน์

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 จัดตั่�งคณ์ะกรรมการบริหารงานบุคคล		
(HR	Committee)	

•	 จัดตั่�งคณ์ะกรรมการสิ่วัสิ่ดิการ

•	 สิ่ำารวจความต้่องการในการฝึ่กอบรม	(Training	Needs	
S u r vey ) 	 พ ร้ อม ทัุ� ง จั ดห า / จั ดทุำา ห ลั กสิู่ ต่ ร	
ฝ่ึกอบรม	 เพ่� อพัฒนาทัุกษีะและความสิ่ามารถ	
ในการทุำางานต่ามสิ่ายอาชัีพ

•	 เพิ�มชั่องทุางรับความคิดเห็นและข้อเสิ่นอแนะ	
ทีุ�หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย

•	 ปฏิิบัติ่ต่่อพนักงานอย่างเป็นธิรรมและเทุ่าเทีุยม		
ไม่ เ ล่อกปฏิิบั ติ่โดยคำานึง ถึงหลักสิิ่ทุธิิมนุษียชัน	
เป็นพ่�นฐาน

•	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์การประเมินผิลงานอย่างเป็น	
รูปธิรรม	และวัดผิลได้

•	 พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดการด้านสิ่วัสิ่ดิการ	
ทีุ�เหมาะสิ่ม

•	 สิ่ง่เสิ่รมิและสิ่รา้งความผิกูพนัต่่อองค์กรให้กับพนักงาน
ผิา่นกิจกรรมและโครงการต่่าง	ๆ

•	 สิ่ำารวจความคิดเหน็พนกังานต่่อความผิกูพนัขององค์กร

•	 จัดทุำานโยบายการคุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล		
(Personal	Data	Protection	Act:	PDPA)

•	 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัย
และอาชัวีอนามยั	เพ่�อยกระดับมาต่รฐานการดำาเนนิงาน

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 การจัดซ่่�อจัดจ้าง	และประมูลงาน	ทีุ�เป็นธิรรมและ
โปรง่ใสิ่

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไขและข้อต่กลงต่ามสัิ่ญญา	
(ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	การบริการ	 คุณ์ภาพ	การสิ่่งมอบ	และ
การชัำาระเงิน	ครบถ้วนต่ามกำาหนดเวลา)

•	 การบริหารความสิ่ัมพันธิ์เชัิงธุิรกิจในระยะยาว

•	 การเติ่บโต่และก้าวหน้าอย่างยั�งยน่	ไปพร้อมกับบริษัีทุ

•	 การถ่ายทุอดและแลกเปลี�ยนองค์ความรู	้ประสิ่บการณ์	์
และเทุคโนโลยรีะหว่างกัน

•	 การเคารพในสิ่ิทุธิิและการไม่ละเมิดทุรัพย์สิ่ิน	
ทุางปัญญาซ่ึ�งกันและกัน

•	 การจัดซ่่�อจัดจ้างทีุ�มีความรับผิิดชัอบต่่อสัิ่งคมและ
สิ่ิ�งแวดล้อม

เป้าหมาย :

•	 กระบวนการจัดซ่่�อจัดจ้างมีความรวดเร็วมากขึ�นกว่า
ปีก่อนหน้า

•	 มีจำานวนคู่ค้ารายสิ่ำาคัญต่อบรับจรรยาบรรณ์คู่ค้า	
(Supplier	Code	of	Conduct)	ร้อยละ	100

ตัวชี�วัด้ :

•	 ระยะเวลาในกระบวนการจัดซ่่�อจัดจ้างเทีุยบกับปี	
ก่อนหน้า

•	 จำานวนคู่ค้ารายสิ่ำาคัญทีุ�ต่อบรับจรรยาบรรณ์คู่ค้า	
(Supplier	Code	of	Conduct)

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 แบบประเมินคู่ค้า

•	 การประชุัมหร่อสิ่ัมมนาทุางธุิรกิจ

•	 ชั่องทุางการรับข้อติ่ชัม	 รวมไปถึงข้อร้องเรียน		
ข้อเสิ่นอแนะ	และความคิดเห็น

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ประชุัม/ปรึกษีาหาร่อเพ่�อบรรลุต่ามข้อต่กลงและ
เป้าหมายรว่มกัน

•	 ให้ความรู้ด้านวิชัาการ	 โดยผิู้เชีั�ยวชัาญเฉีพาะด้าน
แก่คู่ค้า

•	 เยี�ยมเยียนคู่ค้าธุิรกิจ	พรอ้มรับฟงัความคิดเห็นและ
ข้อเสิ่นอแนะ	

•	 ปฏิิบัติ่ต่่อคู่ค้าทุางธุิรกิจ	 ด้วยความเสิ่มอภาคและ
ยุติ่ธิรรม

•	 ยดึมั�นต่ามข้อต่กลงในสัิ่ญญา	และจรรยาบรรณ์ทุาง
ธุิรกิจ

•	 สิ่ร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทุำางานทีุ�ชััดเจน	
เป็นรูปธิรรม	และมีมาต่รฐานเดียวกัน

•	 มมีาต่รการควบคมุดแูล	และรกัษีาความลับทุางธุิรกิจ

•	 การบริหารจัดการห่วงโซ่่อุปทุานทีุ�มีประสิ่ิทุธิิภาพ	
เพ่�อป้องกันและลดความเสิ่ี�ยงของผิลกระทุบทัุ�ง	
ด้านสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 จัดทุำาจรรยาบรรณ์คู่ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	
และประกาศใชัภ้ายในองค์กรอยา่งเปน็ทุางการ	และ
สิ่่�อสิ่ารให้คู่ค้าทุราบ

•	 จัดทุำาการประเมินคู่ ค้ารายสิ่ำาคัญและประเมิน	
ความเสีิ่�ยงคูค้่าเปน็ประจำาทุกุป	ีเพ่�อนำาไปจัดทุำาแผิน
พัฒนาความสิ่ัมพันธิ์กับคู่ค้า

•	 จัดทุำานโยบาย	 การคุ้มครองข้อมูลสิ่่วนบุคคล		
(Personal	Data	Protection	Act:	PDPA)

คู่ค้าธุุรกิจ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ผิลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการทีุ�มีคุณ์ภาพและมีความ
ปลอดภัยต่ามมาต่รฐาน

•	 การสิ่ง่มอบผิลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการภายใต้่เง่�อนไขและ
เวลาทีุ�กำาหนด

•	 การให้บรกิารก่อนการขาย	เชัน่	วิธิกีารหรอ่ขั�นต่อน
การใชั้ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	 รวมทัุ�งการบริการหลังการขาย	
เชัน่	การใหค้ำาปรกึษีาและชัว่ยเหล่ออยา่งเหมาะสิ่ม	

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไขและข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

เป้าหมาย :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจลูกค้า	
ทีุ�มต่ี่อสิ่นิค้าและบรกิารมากกว่าผิลคะแนนปก่ีอนหนา้

•	 ขอ้รอ้งเรียนเกี�ยวกับสิ่นิค้าและบริการได้รบัการแก้ไข
อยา่งรวดเร็ว

ตัวชี�วัด้ :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจลูกค้า	
ทีุ�มีต่่อสิ่ินค้าและบริการเทีุยบกับปีก่อนหน้า

•	 จำานวนข้อร้องเรยีนและระยะเวลาทีุ�ใชัใ้นการดำาเนิน
การแก้ไขสิ่ินค้าและบริการต่ามข้อร้องเรียน

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ชั่องทุางการรับข้อติ่ชัม	 รวมไปถึงข้อร้องเรียน		
ขอ้เสิ่นอแนะ	และความคิดเหน็ในการใชัสิ้ิ่นค้าและ
บริการ

•	 การเยี�ยมชัม,	การประชุัม,	การอบรม/สิ่ัมมนา

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 นำา เสิ่นอผิลิต่ ภัณ์ฑ์์และบริ การ ทีุ� มี คุณ์ภาพ		
ความปลอดภัย	สิ่ามารถต่รวจสิ่อบได้

•	 ตั่�งราคาสิิ่นค้าและบริการในราคาทีุ� เหมาะสิ่ม	
กับคุณ์ภาพ

•	 จัดทุำาระบบประกันคณุ์ภาพ	ต่ลอดทัุ�งหว่งโซ่อุ่ปทุาน	
ตั่�งแต่่วัต่ถุดิบต้่นทุางจนถึงม่อลูกค้า

•	 ต่รวจสิ่อบและควบคุมการผิลิต่สิ่ินค้าและการ	
ให้บริการ	ให้ได้ต่ามมาต่รฐานสิ่ากล

•	 วิ จัยและพัฒนาผิลิต่ภัณ์ฑ์์อย่างต่่อเน่� องด้วย
เทุคโนโลยีและนวัต่กรรมทีุ�เหมาะสิ่มและทัุนสิ่มัย

•	 ปฏิิบัติ่ต่ามข้อต่กลงทีุ�ให้ไว้กับลูกค้าอยา่งเครง่ครัด

•	 จัดให้มีการบริการทัุ�งก่อนและหลังการขายเพ่�อ	
ต่อบสิ่นองความต้่องการของลูกค้า	 รวมทัุ�งจัดให้มี
ชัอ่งทุางการประชัาสัิ่มพนัธิแ์ละติ่ดต่่อสิ่อบถามข้อมลู
ทีุ�หลากหลายและเข้าถึงง่าย

•	 เพิ�มชั่องทุางการรับข้อติ่ชัมรวมไปถึงข้อร้องเรียน	
ข้อเสิ่นอแนะและความคิดเห็นในการใช้ัสิ่ินค้าและ
บริการ

•	 ใชั้เทุคโนโลยีและนวัต่กรรม	ในการผิลิต่สิ่ินค้าและ
บรกิาร	เปน็สิิ่นค้าเพ่�อพัฒนาสิ่งัคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 ประเมนิแบบสิ่ำารวจความพงึพอใจของลกูค้าทีุ�มต่ี่อ
สิ่ินค้าและบริการ	เพ่�อนำาผิลการประเมินรวมไปถึง
ข้อเสิ่นอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

•	 จัดทุำานโยบาย	 การคุ้มครองข้อมูลสิ่่วนบุคคล		
(Personal	Data	Protection	Act;	PDPA)

ลูกค้า

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ดำาเนนิธุิรกิจด้วยความโปรง่ใสิ่	สิ่จุรติ่	และมจีรยิธิรรม
แขง่ขันอยา่งเป็นธิรรม	และเป็นไปต่ามกฎิหมาย

•	 ไมล่ะเมิดลิขสิ่ิทุธิิหร่อทุรัพย์สิ่ินทุางปัญญา

เป้าหมาย :

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี�ยวกับประเด็นเร่�องการละเมิด
ลิขสิ่ทิุธิิ�

ตัวชี�วัด้ :

•	 จำานวนข้อร้องเรียนเกี�ยวกับประเด็นเร่�องการละเมิด
ลิขสิ่ิทุธิิ�

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การสิ่ัมมนาทุางธุิรกิจ

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ปฏิิบติั่ต่่อคูแ่ขง่ด้วยความเปน็ธิรรม	คำานงึถึงจริยธิรรม		
และเป็นไปต่ามกฎิหมาย

คู่แขั่ง

ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ชัำาระหนี�สิ่ินต่รงต่ามทีุ�ได้กำาหนดไว้

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไข	และข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

•	 บรหิารจัดการความเสิ่ี�ยงทีุ�รดักมุเพ่�อความต่่อเน่�อง
ทุางธุิรกิจ

เป้าหมาย :

•	 มีการปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไข	และข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

ตัวชี�วัด้ :

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไข	และข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ประชุัมกันเพ่�อชัี�แจงเง่�อนไขและข้อต่กลงรว่มกัน

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 พูดคุย	 หาร่อหร่อประชุัม	 เพ่�อหาข้อสิ่รุปร่วมกัน	
ถึงข้อต่กลงและเง่�อนไข

•	 แลกเปลี�ยนองค์ความรู้เกี�ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสีิ่�ยงเพ่� อความต่่อเน่� องทุางธุิรกิจและ	
การบูรณ์าการความรู้รว่มกัน

เจ้าหน่�

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ผิลต่อบแทุน	 (เงินปันผิล	 และสิ่่วนต่่างราคาหุ้น)		
จากการดำาเนินงานทีุ�ดีและยั�งย่น

•	 การกำากับดแูลกิจการทีุ�ดีและการบรหิารความเสิ่ี�ยง

•	 การดำาเนนิกิจการประสิ่บความสิ่ำาเรจ็ต่ามวัต่ถุประสิ่งค์

•	 การได้รับการปฏิิบัติ่ทีุ�เทุ่าเทีุยมและเป็นธิรรม

•	 เปิดเผิยข้อมูลของบริษัีทุต่ามข้อเท็ุจจริง	 ถูกต้่อง	
ครบถ้วน	โปรง่ใสิ่	และทัุนต่่อการตั่ดสิ่ินใจ

เป้าหมาย :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจในการ	
จัดกิจกรรมสิ่ำาหรับนกัลงทุนุอยูใ่นระดับดี	ถึง	ดีมาก

ตัวชี�วัด้ :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจในการ	
จัดกิจกรรมสิ่ำาหรับนักลงทุุน

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การประชุัมหร่อการประกาศแผินธุิรกิจและ
เจต่นารมณ์์ในการดำาเนินธุิรกิจประจำาปี

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ดำาเนินธุิรกิจภายใต้่หลักการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	
และปฏิิบัติ่ต่ามแผินธุิรกิจประจำาปี

•	 เปิดเผิยผิลการดำาเนินธุิรกิจและการดำาเนินงาน	
ผิา่นแบบ	56-1	One	Report

•	 เปิดเผิยข้อมูลการดำาเนินธุิรกิจและการดำาเนินงาน
ต่่อสิ่าธิารณ์ชัน	เชัน่	เว็บไซ่ต์่

ผิู้ถ่อหุ้น และนักลงทีุ่น

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 การดำาเนินธุิรกิจอย่างมีความรับผิิดชัอบและ	
เปน็มติ่รต่่อสิ่งัคม	สิ่ิ�งแวดล้อม	และความหลากหลาย
ทุางชัีวภาพ

•	 การจัดการดูแลผิลกระทุบต่่อชุัมชัน	สิ่ิ�งแวดล้อม	
และความปลอดภัยของชุัมชัน

•	 การเข้ารว่มพัฒนาชุัมชัน	ด้านเศรษีฐกิจและสิ่ังคม
ภายในชุัมชัน

•	 การจ้างงานผิู้พิการและจ้างงานคนภายในพ่�นทีุ�

•	 การไมล่ะเมิดสิ่ิทุธิิมนุษียชัน

•	 กระบวนการผิลิต่ทีุ�เป็นมติ่รต่่อสัิ่งคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 การใชัทุ้รพัยากรในการดำาเนนิธุิรกิจใหเ้กิดประโยชัน์
สิู่งสิุ่ด

•	 การมีบทุบาทุในการพัฒนาชุัมชันและอนุรักษ์ีสิ่ิ�ง
แวดล้อม

เป้าหมาย :

•	 ผิลการประเมนิความรู้สิ่กึผิกูพนัของชุัมชันรอบบรษัิีทุ
ต่่อธุิรกิจและสิ่ถานประกอบการอยู่ในระดับดี	 ถึง	
ดีมาก

•	 จำานวนข้อร้องเรียนจากชุัมชันและสิ่ังคมแต่่ละปี	
เป็นร้อยละ	0

•	 การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกลดลงโดยเปรียบเทีุยบ
กับปีก่อนหน้า

•	 มกีารบำาบดันำาเสีิ่ยจากกระบวนการผิลิต่ร้อยละ	100	
ก่อนนำากลับมาใชั้ใหมห่ร่อปล่อยสิู่ภ่ายนอก

•	 การใช้ัพลังงงานไฟฟ้ามีปริมาณ์ลดลงเทีุยบกับ	
ปีก่อนหน้า

•	 มีการจัดการของเสิ่ียจากการผิลิต่มากขึ�นเทีุยบกับ
ปีก่อนหน้า

ตัวชี�วัด้ :

•	 ผิลการประเมินความรู้สึิ่กผูิกพันต่่อธุิรกิจและสิ่ถาน
ประกอบการ

•	 จำานวนข้อร้องเรียนจากชุัมชันและสิ่ังคม

•	 จำานวนตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทีุยบเทุ่า

•	 ปริมาณ์นำาทีุ�ได้รับการบำาบัด

•	 ค่าไฟฟ้าต่่อจำานวนพนักงาน

•	 ปริมาณ์การกำาจัดของเสิ่ียจากการผิลิต่

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ชัอ่งทุางการรับข้อติ่ชัม	รวมไปถึงข้อร้องเรียน		
ข้อเสิ่นอแนะ	และความคิดเห็น

•	 การประเมินความรู้สิ่ึกผิูกพันต่่อธุิร กิจและ	
สิ่ถานประกอบการ

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 จัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อการพัฒนาองค์กรสิู่ค่วามยั�งยน่
และคณ์ะทุำางานชุัดยอ่ย

•	 ประชัาสัิ่มพันธ์ิความรูค้วามเข้าใจเกี�ยวกับกระบวนการ	
ดำาเนินธุิรกิจ	 เทุคโนโลยี	และนวัต่กรรมรวมไปถึง
ความรู้อ่�น	ๆ	ทีุ�เป็นประโยชัน์ต่่อสิ่ังคมผิา่นเว็บไซ่ต์่	
การจัดกิจกรรมหร่อชัอ่งทุางอ่�น	ๆ

•	 จัดใหม้ชีัอ่งทุางการรบัขอ้ติ่ชัมรวมไปถึงข้อรอ้งเรียน	
ข้อเสิ่นอแนะและความคิดเห็น

•	 จัดใหม้กีารประเมินความรูสึ้ิ่กผิกูพนัของชุัมชันรอบ
บริษัีทุต่่อธุิรกิจและสิ่ถานประกอบการ

•	 จัดให้มีการประเมินผิลกระทุบต่่อชุัมชันก่อนและ
หลังการดำาเนินงานดำาเนนิธุิรกิจด้วยความรบัผิดิชัอบ	
ต่่อสิ่ิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทุางชัีวภาพ

•	 พัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรม	 ในการปรับปรุง
กระบวนการการผิลิต่ทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 สิ่่งเสิ่ริมการสิ่ร้างวัฒนธิรรมการดำาเนินงานทีุ�เป็น
มิต่รต่่อสิ่ิ�งแวดล้อมทัุ�วทัุ�งองค์กร

•	 รณ์รงค์การใชั้พลังงานไฟฟ้า	ให้มีการปิดแอร์	และ
เคร่�องใชั้ไฟฟ้าทุุกครั�งเม่�อไมม่ีการใชั้งาน

ชุมชน/ส่ังคม และส่ิ�งแวดูล้อม

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายและระเบียบปฏิิบัติ่ทีุ�
เกี�ยวข้อง

•	 การต่่อต้่านการเ รียกร้องผิลประโยชัน์และ	
การคอร์รัปชััน

•	 การชัำาระภาษีีและค่าธิรรมเนียมครบถ้วนต่ามกำาหนด

•	 การใหค้วามรว่มม่อและใหก้ารสิ่นบัสิ่นนุด้านต่่าง	ๆ

เป้าหมาย :

•	 ได้รบัการอนมุติั่จากหนว่ยงานราชัการใหด้ำาเนนิการ
ต่ามทีุ�ร้องขออยา่งต่่อเน่�อง

ตัวชี�วัด้ :

•	 จำานวนโครงการทีุ�ได้รับการอนุมัติ่จากหน่วยงาน
ราชัการให้ดำาเนินการต่ามทีุ�ร้องขอ

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การเย่�ยมชัม	การประชุัม	การอบรม/สิ่ัมมนา	

•	 การทุวนสิ่อบและการต่รวจสิ่อบมาต่รฐาน

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ดำาเนินธุิรกิจภายใต้่การกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	 และ
เปน็ไปต่ามกฎิหมายและระเบียบปฏิิบติั่ทีุ�เกี�ยวข้อง

•	 เข้ารว่มเคร่อขา่ยการต่่อต้่านการทุุจริต่	คอร์รัปชััน

•	 ดำาเนนิงานด้านภาษีีต่ามกฎิหมายและระเบียบปฏิิบติั่
ทีุ�เกี�ยวข้อง

•	 ร่วมม่อและให้การสิ่นับสิ่นุนกิจกรรมและการ	
ดำาเนินงานด้านต่่าง	ๆ	ในระดับประเทุศ

ภาครัฐ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ได้รับข้อมูลข่าวสิ่ารทีุ�ถูกต้่อง	 รวดเร็ว	 ทัุนต่่อ
เหต่กุารณ์	์มีความเป็นกลาง	และเป็นประโยชัน์
ต่่อสิ่ังคม

•	 ดำาเนินธุิรกิจด้วยความรับผิิดชัอบต่่อเศรษีฐกิจ	
สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 มีนโยบายและมาต่รการการจัดการผิลกระทุบ	
ทีุ�เกิดจากการดำาเนินธุิรกิจอยา่งเป็นรูปธิรรม

•	 ดำาเนินธุิรกิจให้อยูร่ว่มกับสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม
อยา่งยั�งย่น

เป้าหมาย :

•	 การนำาเสิ่นอขา่วสิ่ารภายในบริษัีทุ	มีความถกูต้่อง
รวดเร็วและทัุนต่่อเหตุ่การณ์์

•	 จำานวนกรณี์หรอ่ขอ้เรยีกรอ้งแต่่ละปีเปน็ร้อยละ	0

ตัวชี�วัด้ :

•	 จำานวนข่าวสิ่ารทีุ�ได้นำาเสิ่นอภายในบริษัีทุ	 ทีุ�มี
ความถูกต้่องรวดเร็วและทัุนต่่อเหตุ่การณ์์

•	 จำานวนกรณ์ีหร่อข้อร้องเรียนแต่่ละปี

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การประชุัมสิ่ามัญผู้ิถ่อหุ้น	 หร่อการประกาศ	
แผินธุิรกิจและเจต่นารมณ์์ในการดำาเนินธุิรกิจ	
และกิจกรรมวันบริษัีทุจดทุะเบียนพบผิู้ลงทุุน	
(Opportunity	Day)

•	 ชั่องทุางการรับข้อติ่ชัม	 รวมไปถึงข้อร้องเรียน	
ข้อเสิ่นอแนะ	และความคิดเห็น

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 สิ่่งมอบข้อมูลการดำาเนินงานต่ามความเป็นจริง	
และมีความเป็นกลางเป็นประจำา	หลังจากการ
ดำาเนินงานเสิ่ร็จสิ่ิ�น

•	 สิ่่งมอบข้อมูลทีุ�เป็นประโยชัน์ต่่อสัิ่งคมหร่อ
สิ่าธิารณ์ชันทัุ�วไป	รวมทัุ�งจัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อ
การพัฒนาองค์กรสิู่ค่วามยั�งยน่	และคณ์ะทุำางาน
ชุัดยอ่ย

•	 มุ่งมั�นในการดำาเนินธุิรกิจด้วยความรับผิิดชัอบ
ต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 ประชัาสิ่ัมพันธิ์ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการ
ดำาเนนิธุิรกิจ	เทุคโนโลย	ีและนวัต่กรรมรวมไปถึง
ความรูอ่้�น	ๆ 	ทีุ�เปน็ประโยชัน์ต่่อสิ่งัคมผิา่นเว็บไซ่ต์่
การจัดกิจกรรมหร่อชัอ่งทุางอ่�น	ๆ

ส่่�อและองค์กรอ่�น ๆ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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ผลการดำำาเนินิิงานิและ
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04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การวิเคราะห์ป้ระเดำ็นิสำาค่ญทางธุุรกิจั

 การระบุประเด็นสําคัญ
ของผูมีสวนไดเสีย
(Identification)

การจัดลําดับความสําคัญ
(Prioritization)

การตรวจสอบ
(Validation)

การติดตาม
และเปดเผยขอมูล

(Review and Disclosure)

การนำากระบวนการระบุประเด็นสิ่ำาคัญทัุ�งจากภายใน
และภายนอกทีุ�สิ่่งผิลกระทุบต่่อธุิรกิจในระดับต่่าง	ๆ	
มาใช้ัในการวางแผินการพัฒนาองค์กรสูิ่่ความยั�งย่น	
โดยพิจารณ์าจากความคาดหวังของผู้ิมีสิ่่วนได้เสิ่ีย	
เพ่�อให้องค์กรสิ่ามารถระบุประเด็นทีุ�สิ่ำาคัญของผิู้มี	
สิ่่วนได้เสีิ่ยทุุกกลุ่ม	 และสิ่ามารถนำาไปวิเคราะห์	
ผิลกระทุบ	ความเสิ่ี�ยง	และโอกาสิ่ทีุ�จะเกิดความเสิ่ี�ยง
ดังกล่าวได้	โดยแบง่เป็น	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่

•	 We	care	Business:	ประเด็นด้านเศรษีฐกิจ

•	 We	care	Social:	ประเด็นด้านสิ่งัคมและสิิ่�งแวดล้อม

•	 We	care	People:	ประเด็นด้านพนักงาน

การนำาประเด็นสิ่ำาคัญทีุ�ระบุได้	มาจัดลำาดับความสิ่ำาคัญ	
โดยเทีุยบเคียงกับประเด็นความสิ่ำาคัญทีุ�มีผิลกระทุบ
ต่่อการดำาเนินธุิรกิจของบริษัีทุ	สิ่อดคล้องกับตั่วชัี�วัด
ต่ามกรอบการรายงานสิ่ากลด้านความยั�งยน่	(Global	
Reporting	 Initiative:	GRI)	และนำามาจัดทุำาต่าราง
การวิเคราะห์ประเด็นสิ่ำาคัญ	(Materiality	Matrix)	โดย

แกินแนวตั�ง:	 พิจารณ์าจัดลำาดับความสิ่ำาคัญ	 จาก
ประเด็นทีุ�อาจเกิดผิลกระทุบของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย

แกินแนวนอน:	 พิจารณ์าจัดลำาดับความสิ่ำาคัญ		
จากประเด็นทีุ�อาจเกิดผิลกระทุบขององค์กร

บรษัิีทุมกีารต่รวจสิ่อบความครบถ้วนของประเด็นทีุ�มี
นยัสิ่ำาคัญ	เสิ่นอต่่อคณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	
และคณ์ะกรรมการบริษัีทุ	 เพ่�อพิจารณ์าอนุมัติ่	 และ	
จัดทุำาแผินดำาเนินงานด้านความยั�งย่นและแผินการ
บริหารความเสีิ่�ยงองค์กร	ผิา่นการเหน็ชัอบจากผิูบ้รหิาร
ระดับสูิ่ง	โดยมปีระธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหารเป็นประธิาน
ในการลงมติ่เห็นชัอบ

บริษัีทุได้มีการติ่ดต่ามผิลการดำาเนินงานทีุ�สิ่อดคล้อง
กับประเด็นทีุ�มีนัยสิ่ำาคัญทัุ�ง	 15	 ประเด็น	 มีการ	
รายงานผิล	ต่รวจสิ่อบโดยคณ์ะกรรมการ	และเปิดเผิย
ข้อมูลต่ามหลักเกณ์ฑ์์มาต่รฐานสิ่ากลในชั่องทุาง
สิ่าธิารณ์ะทัุ�งแบบ	 56-1	 One	 Report	 เว็บไซ่ต์่		
การประชุัมผิู้ถ่อหุ้น	และชัอ่งทุางอ่�น	ๆ
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ต่ารางการวิเคราะห์ป้ระเดำ็นิสำาค่ญ 
(Materiality Matrix)

ตารางการวิเคราะหประเด็นสําคัญ (Materiality Matrix)

ความสําคัญตอบริษัท

Tier 1

Tier 2

Tier 3

ตํ่า สูง

สูง

คว
าม

สํา
คัญ

ตอ
ผูม

ีสว
นไ
ดเ
สีย

We care Business We care People We care Social

14
15

12

11 2

3

1

4

6

5

9

7

8 13

10

We care Business 

We care People 

We care Social

1.	 การกำากับดูแลกิจการทีุ�ดีและจริยธิรรมในการดำาเนินธุิรกิจ
2.	 การบริหารความเสิ่ี�ยง	ในภาวะวิกฤต่	หร่อสิ่ภาวะทีุ�ไมป่กติ่
3.	 การบริหารจัดการหว่งโซ่อุ่ปทุานอยา่งยั�งย่น
4.	 การพัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรม

5.	 ความปลอดภัยและอาชัีวอนามัยในการทุำางาน
6.	 การบริหารแรงงานและสิ่ิทุธิิมนุษียชัน
7.	 การพัฒนาความรู้และทัุกษีะของบุคลากร
8.	 การกำาหนดค่าต่อบแทุน	และการรักษีาพนักงาน
9.	 การสิ่ร้างความผิูกพันของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียต่่อองค์กร

10.	การบริหารจัดการของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่
11.	การพัฒนาความสิ่ัมพันธิ์ต่่อชุัมชันและสิ่ังคม
12.	การบริหารจัดการความหลากหลายทุางชัีวภาพ
13.	การบริหารจัดการการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ
14.	การบริหารจัดการนำา
15.	การบริหารจัดการพลังงาน

สรุป้ป้ระเดำ็นิสำาค่ญดำ้านิความย่�งยืนิ
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ส่่วนที่่� 3 

ผลการดำำาเนิินิงานิและ 
เป้้าหมายดำ้านิความย่�งยืนิ การต่่อต้่านการทุุจริต่และคอร์รัปชััน

ความรับผิิดชัอบต่่อสิ่ิ�งแวดล้อม

การดำาเนินงานด้านแรงงานและสิ่ิทุธิิมนุษียชัน

การกำากับดููแลกิจการ

ส่ิ�งแวดูล้อม

ส่ังคม

การบริหารจัดการด้านภาษีี

การบริหารจัดการนำา

การจัดการด้านความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	และสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน

การบริหารจัดการเพ่�อลดปัญหาก๊าซ่เร่อนกระจก

ความรับผิิดชัอบต่่อชุัมชันและสิ่ังคม

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ่เกี�ยวกับ	COVID-19

การบริหารจัดการหว่งโซ่อุ่ปทุาน

การบริหารจัดการพลังงาน

การดูแลและรักษีาพนักงาน

การบริหารจัดการขยะและของเสิ่ีย

การบริหารความสิ่ัมพันธิ์และประสิ่บการณ์์ทีุ�ดีต่่อลูกค้า

นวัต่กรรมทุางธุิรกิจสิ่ร้างสิ่รรค์สิ่ังคม

29

38

48

36

41

70

44

78

91

31

40

51

42

72

88

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
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 การกำาก่บัดำ้แลกิจัการ
บริษััที่ม่เจตินารมณ์์ในการส่่งเส่ริมให้องค์กรดูำาเนินธุุรกิจอย่างม่ปีระสิ่ที่ธิุภาพั ควบคู่ไปีกับการ 
กำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ โดูยมุ่งมั�นในการดูำาเนินธุุรกิจดู้วยความเปี็นธุรรม โปีร่งใส่ และติรวจส่อบไดู้ 
ภายใติค้วามรบัผิดิูชอบติอ่ผิูม้ส่่ว่นไดูเ้ส่ย่ที่กุกลุม่ และไดูจ้ดัูที่ำา “นโยบายการกำากบัดูแูลกจิการที่่�ดู”่ 
เพั่�อเปี็นแนวที่างให้กับกรรมการ ผิู้บริหาร และพันักงาน รวมถ่งผิู้ที่่�ม่ส่่วนเก่�ยวขั้อง ใช้ปีฏิิบัติ ิ
ในการที่ำางาน และส่ามารถดูำาเนินธุุรกิจไดู้อย่างยั�งย่นในระยะยาว

นโยบายกิารกิำากัิบด้้แล้กิิจกิารที�ด้ี

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การต่่อต่้านิการทุจัริต่และ
คอร์ร่ป้ชั่นิ

นโยบายเร่�องติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปีชันและ 
การแจ้งเบาะแส่หร่อขั้อร้องเร่ยน

บรษิัทัี่ใหค้วามส่ำาคญัและยดู่มั�นในเร่�องจรยิธุรรม ความโปีร่งใส่ และ
การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ในการปีระกอบธุุรกิจ รวมที่ั�งติ่อติ้านการ
ที่จุรติิและคอร์รปัีชนัที่กุรปูีแบบ โดูยบริษัทัี่ไดู้จัดูที่ำานโยบายเร่�องต่ิอ
ติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปีชันและการแจ้งเบาะแส่หร่อขั้อร้องเร่ยนเปี็น
ลายลักษัณ์์อักษัร เพ่ั�อเปี็นแนวที่างในการปีฏิิบัติิส่ำาหรับกรรมการ 
ผิู้บริหาร พันักงาน และผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทีุ่กกลุ่ม 

นอกจากนั�นบริษัีทุยังได้เข้าร่วมเป็นสิ่มาชัิกแนวร่วมต่่อต้่านคอร์รับชััน
ของภาคเอกชันไทุย	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	Against		
Corruption:	CAC)	ตั่�งแต่่วันทีุ�	18	สิ่ิงหาคม	2560	และได้รับการต่่ออายุ
เปน็ครั�งทีุ�	2	เม่�อปี	2563	ทีุ�ผิา่นมา	สิ่ะทุ้อนถึงความพร้อมและประสิิ่ทุธิภิาพ
ของบรษัิีทุในการต่่อต้่านการทุุจริต่และคอรร์ปัชันั	โดยมรีะบบต่รวจสิ่อบ	
นโยบาย	การประเมินความเสิ่ี�ยง	และมาต่รการควบคุมด้านการทุุจริต่
และคอร์รัปชััน	 รวมถึงเปิดให้มีชั่องทุางร้องเรียนหร่อแจ้งเบาะแสิ่ด้าน
การทุจุริต่และคอร์รปัชันัอีกด้วย	นอกจากนี�บรษัิีทุยังได้มกีารส่ิ่�อสิ่ารและ
ประชัาสิ่ัมพันธิ์	เพ่�อสิ่ร้างความรู้ความเข้าใจ	และปลูกฝ่ังวัฒนธิรรมและ
ค่านยิมองค์กรในการต่่อต้่านการทุจุริต่และคอรร์ปัชันั	ใหแ้ก่กรรมการ	ผิู้
บริหาร	พนักงาน	และสิ่ามารถถ่ายทุอดสิ่าระสิ่ำาคัญของนโยบายนี�ไปยัง
ผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียได้

CAC Certified

ผล้คะแนนกิารทด้สัอบความร้ก้ิาร
ต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชัน

จำานวนพนักิงานใหม่ที�เข้ารบักิาร
ปฐมนิเทศหลั้กิสัต้รเกิี�ยวกัิบกิารต่อ
ต้านกิารทจุรติแล้ะคอรร์ปัชัน

ทบทวนนโยบายต่อต้านกิารทจุรติคอรร์ปัชันแล้ะกิารแจ้งเบาะแสัข้อรอ้งเรยีน ประจำาปี 2564

จำานวนข้อร้องเร่ยน ปี 2564

0 กรณี
จำานวนข้อร้องเร่ยนย้อนหลัง (กรณ่)

2562 0

2563 0

2564 0

0
ซื่่�งปีราศจาก

ขั้อร้องเร่ยนเปี็นปีีที่่� 

5
ติิดูติ่อกัน 

จำานวนพนักิงานที�ตอบรบันโยบายกิาร
ต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชัน

รอ้ยล้ะ

100

รอ้ยล้ะ

97

รอ้ยล้ะ

100

ทบทวนความเข้าใจแล้ะแนวทางในกิารปฏิิบติัของพนักิงานเกิี�ยวนโยบายต่อต้านกิารทจุรติคอรร์ปัชัน  
แล้ะแนวทางปฏิิบติักิารรบัของขวัญ ทรพัยส์ันิ หรอืประโยชน์อื�นใด้ช่วงเทศกิาล้

ประกิาศเจตนารมณ์ต่อต้านกิารทจุรติคอรร์ปัชันต่อค้่ค้าพรอ้มเชิญชวนเพื�อรว่มเป็นสัมาชิกิแนวรว่มต่อต้านคอรร์บัชัน 
ของภาคเอกิชนไทยผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น แผน่พับจรรยาบรรณธุุรกิิจของล้ก้ิค้า เว็บไซต์บรษัิท

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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เป้าหมายกิารด้ำาเนินงาน

เป้าหมายปี 2565 เป้าหมายระยะยาว

•	 ผิู้บริหารและพนักงานนำานโยบายเร่�องต่่อต้่านการ
ทุุจริต่คอร์รัปชััน	และการแจ้งเบาะแสิ่หร่อข้อร้อง
เรียนไปปรับใชั้ในกระบวนการทุำางานทัุ�วทัุ�งองค์กร

•	 สิ่นับสิ่นุนความเข้าใจด้านนโยบายเร่�องต่่อต้่านการ
ทุุจริต่และคอร์รัปชัันและการแจ้งเบาะแสิ่หร่อข้อร้อง
เรียน	ให้กลุ่มต่่างชัาติ่มากขึ�น

•	 สิ่นับสิ่นุนให้พนักงานเข้ารว่มโครงการหร่อกิจกรรม
ต่่าง	ๆ	ทีุ�จัดขึ�นโดยภาครัฐหร่อเอกชันเพ่�อแสิ่ดงให้
เห็นถึงความมุง่มั�นของบริษัีทุในการดำาเนินงานต่าม
แนวนโยบายการต่่อต้่านทุุจริต่คอร์รัปชััน

• สัรา้งวัฒนธุรรมองค์กิรใหเ้ป็นองค์กิรแหง่กิาร
ต่อต้านกิารทจุรติแล้ะคอรร์ปัชัน	
เพ่่อให้ผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียมั่นใจว่าบริษัีทุจะดำาเนินงาน
ด้วยความโปรง่ใสิ่สิู่งสิุ่ด

• สัง่เสัรมิค้่ค้าแล้ะผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี	
สิ่ง่เสิ่ริมคู่ค้าและผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียอ่่น	ๆ	เข้ารว่มเป็น	
เคร่อขา่ยการต่่อต้่านการทุุจริต่และคอร์รัปชััน
และเข้ารว่มเป็นสิ่มาชักิแนวรว่มต่่อต้่านคอร์รับชันั
ของภาคเอกชันไทุย	(CAC)	เพิม่ขึ้น

การเชิญชวนคู่ค้าเขั้าร่วมเคร่อขั่ายการติ่อติ้านการทีุ่จริติ

บรษัิีทุมกีารเชัญิชัวนใหคู้ค้่าเข้ารว่มเปน็	เครอ่ขา่ยการต่่อต้่านการทุจุริต่และมคีูค้่าหลัก	(Critical	Supplier	Tier	1)	
ต่อบรับและเข้าร่วมการประเมินผิลการดำาเนินงานต่ามจรรยาบรรณ์ธุิรกิจคู่ค้าทัุ�งสิ่ิ�น	 42	 ราย	 คิดเป็นสิ่ัดสิ่่วน	
ร้อยละ	100

กลยุที่ธุ์การดูำาเนินงานเพั่�อปี้องกันและติ่อติ้านการทีุ่จริติและคอร์รัปีชัน 
ภายในองค์กร

1.	 สิ่่�อสิ่ารแก่พนักงานในองค์กร	 เกี�ยวกับนโยบายการต่่อต้่านการทุุจริต่คอร์รัปชัันและการแจ้งเบาะแสิ่หร่อ	
ข้อร้องเรียน	และทุำาการทุบทุวนนโยบายอย่างสิ่มำาเสิ่มอ	 โดยจัดให้มีการทุำาแบบทุดสิ่อบวัดผิลความรู้และ
ความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบายเป็นประจำาทุุกปี

2.	 การนำาระบบโปรแกรมเทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศควบคุมการอนุมัติ่รายการ	 (Electronic	Document)	มาใช้ัใน	
การพิจารณ์าอนุมัติ่ต่ามลำาดับขั�น	โดยจะมีความแมน่ยำาในการติ่ดต่ามผิลการอนุมัติ่และต่รวจสิ่อบได้ง่าย

3.	 การต่รวจสิ่อบโดยพิจารณ์าต่ามความเสิ่ี�ยง	(Risk	Based	Audit)	ทีุ�อาจจะเกิดขึ�น

ช่องที่างการร้องเร่ยน และหร่อแจ้งเบาะแส่การทีุ่จริติและคอร์รัปีชัน

บรษัิัที่จัดูให้ม่ชอ่งที่างในการร้องเรย่นและการแจ้งเบาะแส่ หากมข้่ัอส่งสั่ยหรอ่พับเห็นการกระที่ำาผิดิู/ฝ่า่ฝื่น 
หลักปีฏิิบัติิที่่�ดู่ในเร่�องติ่อไปีน่�

1.	 การกระทุำาทุุจริต่หร่อคอร์รัปชัันทีุ�เกี�ยวข้องกับองค์กร	โดยทุางต่รง	หร่อทุางอ้อม	เชัน่	พบเห็นบุคคลในองค์กร
ติ่ดสิ่ินบนหร่อรับสิ่ินบน	เจ้าหน้าทีุ�ของหนว่ยงานรัฐวิสิ่าหกิจ	หร่อเอกชัน

2.	 การกระทุำาทีุ�ผิดิขั�นต่อนต่ามกฎิระเบียบ	ข้อบงัคับของบริษัีทุ	จนทุำาใหส้ิ่งสัิ่ยว่า	อาจจะเป็นชัอ่งทุางในการทุจุริต่
และคอร์รัปชััน

3.	 การกระทุำาทีุ�ทุำาให้บริษัีทุเสิ่ียผิลประโยชัน์	กระทุบต่่อชั่�อเสิ่ียงของบริษัีทุ

4.	 การกระทุำาทีุ�ผิิดกฎิหมาย	ผิิดศีลธิรรม	และจริยธิรรมทุางธุิรกิจ

5.	 การฝ่่าฝ่ืนการปฏิิบัติ่ต่ามหลักการและแนวปฏิิบัติ่ของนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี

6.	 การได้รับความไมเ่ป็นธิรรมในการปฏิิบัติ่งาน

ติดตอคณะกรรมการตรวจสอบ
01 02

03 04

audit_committee@gunkul.com

สงไปรษรณียปดผนึก
ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพริล์ แบงก์ค๊อก ชั้นท่ี 8 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กลองรับแจงเบาะแสและขอรองเรียน
การทุจริตคอรรัปชันภายในบริษัท
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ และหรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

เว็บไซต : www.gunkul.com
ในหัวขอ “ชองทางการรองเรียน ”

ชองทางการรองเรียน และหรือแจงเบาะแสการทุจริตและคอรรัปชัน

@ www.
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 การบัริหารจั่ดำการห่วงโซ่่อุป้ทานิ

ค้่ค้าที�ได้้รบักิารประเมินคัด้เลื้อกิค้่ค้ารายใหม่
รอ้ยล้ะ

100 จำานวนค้่ค้ารายสัำาคัญที�เป็นค้่ค้าหลั้กิ (Tier 1) แล้ะมผีล้กิระทบ
โด้ยตรงต่อบรษัิท

42
ราย

ค้่ค้าที�เข้ารว่มกิารประเมินผล้กิารด้ำาเนินงานตามจรรยาบรรณค้่ค้า
รอ้ยล้ะ

100
ค้่ค้าที�ได้้รบักิารประเมินด้้านความยั�งยนื ครอบคล้มุประเด็้น
ด้้านเศรษฐกิิจ สังัคม แล้ะสัิ�งแวด้ล้้อม

รอ้ยล้ะ

100

เพ่�อให้การคัดสิ่รรคุณ์ภาพสิ่ินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีคุณ์ภาพยั�งย่น	การบริหารจัดการห่วงโซ่่อุปทุานให้มีประสิ่ิทุธิิภาพและเกิดประสิ่ิทุธิิผิลสิู่งสิุ่ด	 ถ่อเป็นหนึ�งในกลยุทุธิ์การจัดซ่่�อจัดจ้างทีุ�บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญ	 เพ่�อให้เกิดความ	
คุ้มค่าทัุ�งด้านงบประมาณ์	ความคุ้มค่าในการจัดสิ่รรทุรัพยากรทีุ�ยั�งย่น	การบริหารความเสิ่ี�ยงคู่ค้า	การสิ่ง่เสิ่ริมนโยบายการต่่อต้่านการทุุจริต่คอร์รัปชััน	การสิ่นับสิ่นุนหลักธิรรมาภิบาล	การจ้างแรงงานทุ้องถิ�น	ต่ลอดจนการสิ่ร้างความ
เข้าใจต่่อคู่ค้าให้มีสิ่ว่นรว่มและต่ระหนักถึงความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	สิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	รวมถึงการพัฒนาคู่ค้าทุุกกลุ่มให้สิ่ามารถดำาเนินกิจการอยูบ่นหว่งโซ่อุ่ปทุานได้อยา่งยั�งย่น	โดยจัดให้มีการประเมินคู่ค้าด้านความยั�งย่นมา
ตั่�งแต่่ปี	2558	เพ่�อประเมินคู่ค้าก่อนการซ่่�อ-ขาย	หร่อทุำาสิ่ัญญาจ้าง	และกำาหนดให้มีเกณ์ฑ์์การประเมินและคัดเล่อกคู่ค้าทีุ�มีการเปิดเผิย	คาร์บอนฟุต่พริ�นท์ุ	ของผิลิต่ภัณ์ฑ์์	(Carbon	Footprint	for	Product)	ตั่�งแต่่ปี	2565	เป็นต้่นไป

สังคมและสิ่งแวดลอม อาชีวะอนามัยและ
ความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ

%
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จัรรยาบัรรณทางธุุรกิจัของค้่ค้า 
(Supplier Code of Conduct: SCC)
บริษัีทุได้จัดทุำาจรรยาบรรณ์ทุางธุิรกิจของคู่ค้า	โดยมีวัต่ถุประสิ่งค์เพ่�อสิ่ง่เสิ่ริมให้คู่ค้าของบริษัีทุ	และกลุ่มบริษัีทุ	
ดำาเนินธุิรกิจต่ามหลักจริยธิรรม	เคารพสิิ่ทุธิเิสิ่รีภาพและปฏิิบติั่ต่่อแรงงานอย่างเป็นธิรรมต่ามหลักสิิ่ทุธิมินุษียชัน	
ให้ความสิ่ำาคัญต่่อสิ่ภาพแวดล้อม	ความปลอดภัยและอาชัีวอนามัยในการทุำางาน	รวมถึงมีความรับผิิดชัอบต่่อ
ชุัมชันและสิ่ังคม	ซ่ึ�งมีรายละเอียดหัวข้อทีุ�เกี�ยวข้อง	ดังนี�

1. จริยธุรรมที่างธุุรกิจ (Business Ethics)

•	 การกำากับดูแลกิจการ

•	 การปฏิิบัติ่ทีุ�เสิ่มอภาคและเป็นธิรรม

•	 ทุรัพย์สิ่ินทุางปัญญา

•	 การเปิดเผิยข้อมูลและการรักษีาความลับ

•	 การสิ่ง่มอบและคุณ์ภาพของผิลิต่ภัณ์ฑ์์หร่อบริการ

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมาย

2. การปีฏิิบัติิดู้านแรงงานและส่ิที่ธุิมนุษัยชน (Human Rights and Labor)

•	 การไมเ่ล่อกปฏิิบัติ่

•	 การคุ้มครองแรงงาน

•	 การไมบ่ังคับใชั้แรงงาน

•	 การจ่ายค่าจ้างและผิลประโยชัน์	รวมถึงระยะเวลาการทุำางานทีุ�เป็นธิรรม

•	 การใชั้แรงงานทีุ�ถูกต้่องต่ามกฎิหมาย

3. ความปีลอดูภัยและอาช่วอนามัย (Occupational Health and Safety)

•	 ความปลอดภัยและสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน

•	 อุปกรณ์์ป้องกันอันต่รายสิ่ว่นบุคคล

•	 การเต่รียมความพร้อมในสิ่ถานการณ์์ฉีุกเฉีิน

4. ความรับผิิดูชอบติ่อชุมชนและส่ังคม (Social Responsibility)

•	 การเชัิญชัวนคู่ค้าเข้ารว่มเคร่อขา่ยต่่อต้่านการทุุจริต่

แนิวทางการดำำาเนิินิการดำ้านิความย่�งยืนิสำาหร่บัค้่ค้า
บริษัีทุเริ�มดำาเนินงานการประเมินด้านความยั�งย่นสิ่ำาหรับคู่ค้า	 และยึดถ่อเป็นแนวทุางในการประเมินคู่ค้า	
อย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี	 2558	 เพ่�อให้มั�นใจว่ากระบวนการจัดหาของบริษัีทุ	 เป็นไปอย่างยั�งย่น	 โดยบริษัีทุ	
จะพิจารณ์าปัจจัยความเสิ่ี�ยงครอบคลุมประเด็นด้านหลักธิรรมาภิบาล	สิ่ิ�งแวดล้อมและสิ่ังคม	 เริ�มตั่�งแต่่		
การคัดเล่อกคู่ค้ารายใหม	่การคัดกรองคู่ค้าก่อนการซ่่�อขาย	การประเมินผิลงานคู่ค้า	ไปจนถึงการติ่ดต่ามผิล
และพฒันาคู่ค้าอยา่งต่่อเน่�อง	เพ่�อพฒันาประสิิ่ทุธิภิาพในการบริหารจัดการหว่งโซ่อุ่ปทุานให้สิ่ามารถรองรับ
การเติ่บโต่ของธุิรกิจ	โดยในปี	2564	คู่ค้าทุุกรายของบริษัีทุได้รับการประเมินคู่ค้าด้านความยั�งย่น	โดยมีการ
เข้าเยี�ยมคู่ค้าเพ่�อสิ่ร้างความสิ่ัมพันธิ์ทีุ�ดีกับคู่ค้าจำานวน	2	รายต่ามเป้าหมายทีุ�วางไว้	นอกจากนั�น	ในปี	2565	
บริษัีทุได้ตั่�งเป้าหมายในการประเมินคู่ค้าหร่อคัดเล่อกคู่ค้าทีุ�สิ่่งเสิ่ริมการเปิดเผิยคาร์บอนฟุต่พริ�นท์ุ	
ของผิลิต่ภัณ์ฑ์์	 (Carbon	Footprint	 for	Product)	 คิดเป็นสิ่ัดสิ่่วนไม่ต่ำากว่าร้อยละ	2	ของคู่ค้าทัุ�งหมดใน	
Vendor	Data	List	 (VDL)	 รวมถึงได้จัดตั่�งโครงการจัดซ่่�อจัดจ้างสิ่ีเขียว	 (Green	Procurement)	ขึ�น	 เพ่�อ	
สิ่่งเสิ่ริมให้มีการจัดซ่่�อจัดจ้างผิลิต่ภัณ์ฑ์์ทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิิ่�งแวดล้อม	และตั่�งเป้าหมายสิ่ำาหรับปี	2565	 ไว้ทีุ�ร้อย
ละ	2	ของการจัดซ่่�อวัสิ่ดุอุปกรณ์์สิ่ำานักงานทัุ�งหมดของปี

2558 2564 2565
คู่ค้ารายใหมไ่ด้รับการประเมิน
ด้านความยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง

ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

คู่ค้ารายใหมไ่ด้รับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ร้อยละ 100

เข้าเยี่ยมกิจการคู่ค้าเพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า 2 ราย

ตามแผนท่ีวางไว้

ประเมินคู่ค้าหรือคัดเลือกคู่ค้า
สง่เสริมการใช้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของผลิตภัณฑ์ อยา่งน้อย
ร้อยละ 2 ของคู่ค้าใน VDL

จัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 2 ของการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
ท้ังหมดของปี

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของค้่ค้า
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เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

32รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



การป้ระเมินิค้่ค้ารายสำาค่ญ
บริษัีทุได้จำาแนกกลุ่มคู่ค้ารายสิ่ำาคัญ	(Critical	Supplier)	ไว้	 เพ่�อให้สิ่ามารถวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทุธิ์ในการ
ดำาเนินงานด้านการจัดซ่่�อจัดจ้าง	 ได้อย่างมีประสิิ่ทุธิิภาพและเป็นระบบ	 โดยมีหลักเกณ์ฑ์์การจัดกลุ่มคู่ค้า	ต่าม
ขนาดมูลค่าการสิ่ั�งซ่่�อ	ดังนี�

เกิณฑ์์กิารจำาแนกิกิลุ้่มค้่ค้า กิลุ้่มค้่ค้า วิธุกีิารทีใ่ช้ประเมิน

มูลค่าสิ่ั่งซ่่้อต้ั่งแต่่	10	ล้านบาทุ
ขึ้นไป

คู่ค้าหลัก	(Critical	Supplier	
Tier	1)

1)	Supplier	Evaluation	Form
2)	On	Site	Audit

มูลค่าสิ่ั่งซ่่้อต้ั่งแต่่	5-10	ล้านบาทุ คูค้่ารอง	(Non-Critical	Supplier	
Tire	1)

1)	Supplier	Evaluation	Form
2)	Supplier	Self-Assessment

มูลค่าสิ่ั่งซ่่้อต่ำากว่า	5	ล้านบาทุ คู่ค้าอ่่น	ๆ 1)	Supplier	Evaluation	Form

ในปี	 2564	บริษัีทุมีคู่ค้าหลัก	 (Critical	 Supplier	 Tier	 1)	 ทัุ�งสิ่ิ�น	 42	 ราย	 โดยเข้าร่วมการประเมินคู่ค้าด้าน	
ความยั�งยน่	และเขา้รว่มการประเมนิการดำาเนินงานต่ามจรรยาบรรณ์ทุางธุิรกิจของคูค้่า	คิดเปน็อัต่ราสิ่ว่นรอ้ยละ	100

กิลุ้่มค้่ค้า
จำานวน 
(ราย)

ม้ล้ค่า 
(ล้้านบาท)

วิธุกีิารทีใ่ช้
ประเมิน

แบบประเมิน 
ด้้านความยั่งยนื

แบบประเมิน 
จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของ

ค้่ค้า

Critical	
Supplier	
Tier	1

42 2,408 1.	Supplier	
Evaluation
2.	On-site	Audit

ต่อบแบบ
ประเมิน	

ร้อยละ	100

ต่อบแบบ
ประเมิน	

ร้อยละ	100

Non-Critical	
Supplier	
Tier	1

600 419 1.	Supplier	
Evaluation

ไมต้่่องสิ่ง่แบบ
ประเมิน

ไมต้่่องสิ่ง่แบบ
ประเมิน

รวมท้ังสัิน้ 642 2,827

การป้ระเมินิค้่ค้ารายใหม่
ในปี	2564	มีผิลการคัดเล่อกคู่ค้ารายใหมทีุ่�สิ่อดคล้องกับความยั�งย่น	ด้านเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อมทัุ�งสิ่ิ�น	
17	ราย	คิดเป็นมูลค่าการสิ่ั�งซ่่�อรวมทัุ�งสิ่ิ�น	7	ล้านบาทุ	โดยบริษัีทุจัดผิู้ขายรายใหมน่ี�ให้อยูใ่นกลุ่มอ่�น	ๆ	เน่�องจาก
มียอดจัดซ่่�อจัดหาไมเ่กิน	5	ล้านบาทุ

การชัำาระค่าสินิค้าและบัริการ
บริษัีทุมีการบริหารจัดการความเสิ่ี�ยงในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัีทุ	โดยกำาหนดนโยบายชัำาระค่าสิ่ินค้า
และบริการให้กับคู่ค้าของบริษัีทุภายใน	30	 วัน	 เพ่�อบริหารสิ่ภาพคล่องของบริษัีทุ	และคำานึงถึงความมั�นคงหร่อ
เสิ่ถียรภาพทุางการเงินของคู่ค้าเป็นสิ่ำาคัญ

การพิจัารณาจั่ดำจั้างผ้้ร่บัจั้างชั่วง
บริษัีทุกำาหนดเง่�อนไข	 ด้านความยั�งย่นในสิ่ัญญาทุุกฉีบับทีุ�จะทุำารว่มกับคู่ค้า	 เพ่�อป้องกันการล่วงละเมิดหร่อการ
ปฏิิบัติ่ทีุ�ผิิดหลักศีลธิรรมทุางธุิรกิจ	สิ่ิ�งแวดล้อม	และสิ่ิทุธิิมนุษียชัน

การป้ระเมินิผลงานิหรือการป้ระเมินิป้ระสิทธุิภาพการ
ทำางานิของค้่ค้า
บรษัิีทุดำาเนนิการประเมินคูค้่าภายหลังการส่ิ่งมอบสิิ่นค้าหรอ่บริการของคูค้่าเป็นประจำาทุกุปีภายใต้่	4	หัวขอ้	ได้แก่	
1)	คุณ์ภาพของสิ่ินค้าและบริการ	2)	ราคา	3)	การสิ่ง่มอบครบถ้วนต่รงเวลา	และ	4)	บริการหลังการขาย	โดยมี
เกณ์ฑ์์การให้คะแนนและผิลการประเมินในปี	2564	ดังนี�

เกิณฑ์์กิารใหค้ะแนน คะแนน (รอ้ยล้ะ) จำานวน (ราย)

A	=	ดีมาก มากกว่า	80 107

B	=	ดี 70-79 13

C	=	พอใชั้ 60-69 0

D	=	ต้่องปรับปรุง 50-59 0

F	=	ตั่ดจาก	Approved	Supplier	List	(ASL) ต่ำากว่า	50 0

ยังไมถึ่งกำาหนดสิ่ง่มอบ - 116

รวม 236
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ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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ในปี	 2565	บริษัีทุมีแผินทีุ�จะปรับปรุงแบบประเมินคู่ค้าใหม่	 ให้มีประสิ่ิทุธิิภาพมากยิ�งขึ�น	และครอบคลุมการ
ประเมินในด้านการเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	โดยแบง่ออกเป็น	4	หัวข้อ	ได้แก่

1.	 คุณ์ภาพสิ่ินค้าและบริการ

2.	 การสิ่ง่มอบครบถ้วนต่รงเวลา

3.	 การประสิ่านงานและประสิ่ิทุธิิภาพการบริการ

4.	 การรับผิิดชัอบต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

โดยมีรูปแบบการประเมินประสิ่ิทุธิิภาพการทุำางานของคู่ค้าในปี	2565	ดังนี�

การประเมินคู่ค้ารายปี
การประเมินผิลระหว่าง	

การปฏิิบัติ่งาน
การต่รวจประเมินพ่้นท่ีุ	

การปฏิิบัติ่งาน

คู่ค้าประเมินต่นเองด้วยแบบ
ฟอร์ม	Supplier	Self-Assessment	
ครอบคลุมด้าน	ESG

ด้านความปลอดภัย	
อาชัีวอนามัยและสิ่ิง่แวดล้อม

ต่รวจประเมินกระบวนการผิลิต่
ของคู่ค้าท่ีุมีผิลการประเมิน
ประจำาปีต่ำา

ผิู้ต่รวจประเมินผิลงานคู่ค้า
ครอบคลุมประเด็นประสิ่ิทุธิิภาพ
ในการทุำางาน	คุณ์ภาพสิ่ินค้าและ
ด้านความยั่งย่น

ด้านความรับผิิดชัอบต่่อสิ่ังคม
และการดูแลสิ่ิง่แวดล้อม

รว่มหาแนวทุางแก้ไขปัญหา	
และวางแผินการพัฒนา
ศักยภาพรว่มกัน

ทัุ�งนี�	บริษัีทุได้กำาหนดแนวปฏิิบัติ่ต่่อคู่ค้าทีุ�อาจสิ่ร้างผิลกระทุบต่่อองค์กร	ดังนี�

ระดับ
ผิลกระทุบ
ต่่อองค์กร

แนวทุางปฏิิบัติ่

A น้อย แจ้งผิลประเมินให้คู่ค้าทุราบ	โดยให้รักษีามาต่รฐานการดำาเนินงานให้สิ่อดคล้องกับ
จรรยาบรรณ์ของบริษัีทุต่่อไป

B ปานกลาง แจ้งผิลประเมินให้คู่ค้าทุราบ	และแจ้งหัวข้อท่ีุต้่องการให้คู่ค้าปรับปรุง

C สิู่ง แจ้งผิลประเมินให้คู่ค้าทุราบ	โดยแจ้งหัวข้อท่ีุต้่องการให้แก้ไขหร่อปรับปรุง	และ
ขอให้ดำาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสิ่ร็จภายในเวลา	30	วัน	และคู่ค้าต้่องแจ้งผิลการ
แก้ไขหร่อปรับปรุงกลับมายังบริษัีทุ	เพ่่อต่รวจประเมินอีกครั้ง	หากผิลประเมินครั้ง
ท่ีุ	2	ยังไมผ่ิา่น	ให้ขยายระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขเป็น	60	วัน	หากภายใน	60	วันยัง
ไมส่ิ่ามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	ให้ยกเลิกออกจาก	Approved	Supplier	List

D-F สิู่งมาก คู่ค้าท่ีุได้ผิลประเมินในระดับนี้	ทุางบริษัีทุจะแจ้งให้ทุราบถึงผิลการประเมินและ
กำาหนดให้แก้ไขให้แล้วเสิ่ร็จภายใน	30	วัน	บริษัีทุ	จะเข้าต่รวจประเมินด้วยวิธิี	
On	Site	Audit	โดยใชั้แบบประเมิน	On	Site	Audit	Checklist	เป็นเกณ์ฑ์์	หาก
ยังไมส่ิ่ามารถแก้ไขได้ต่ามท่ีุต่รวจสิ่อบ	ให้ดำาเนินการยกเลิกออกจาก	Approved	
Supplier	List

การป้ระเมินิความเสี�ยงของค้่ค้า (Supplier’s Risk 
Management)
บริษัีทุกำาหนดให้มีการประเมินความเสิ่ี�ยงคู่ค้าเพ่�อจัดลำาดับความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจจะส่ิ่งผิลกระทุบต่่อการดำาเนินงาน
ทุางธุิรกิจขององค์กร	ภายใต้่เกณ์ฑ์์การประเมินความเสิ่ี�ยงทีุ�บริษัีทุกำาหนดครอบคลุมด้านความยั�งย่นทัุ�งในด้าน
เศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	โดยกำาหนดระดับโอกาสิ่ทีุ�เกิดความเสิ่ี�ยง	(Likelihood)	และความรุนแรงของ
ผิลกระทุบ	(Impact)	ดังนี�

ระดั้บ ความเสัีย่ง โอกิาสัทีจ่ะเกิิด้ความเสัีย่ง ความรุนแรงของผล้กิระทบ

5 สิู่งมาก 1	เด่อนต่่อครั้ง มากกว่า	1	ล้านบาทุ

4 สิู่ง 1-6	เด่อนต่่อครั้งแต่่ไมเ่กิน	5	ครั้ง 500,000-1,000,000	บาทุ

3 ปานกลาง 1	ปีต่่อครั้ง 100,000	–	499,999	บาทุ

2 น้อย 2-4	ปีต่่อครั้ง 50,000	–	99,999	บาทุ

1 น้อยมาก 5	ปีต่่อครั้ง ไมเ่กิน	50,000	บาทุ

แนวทุางในการบริหารจัดการและควบคุมความเสิ่ี�ยงคู่ค้าสิ่ำาหรับปี	2565	(เรียงลำาดับต่ามความสิ่ำาคัญ)

ปัจจัยเสิ่ี่ยง แนวทุางบริหารจัดการและควบคุม

ด้านเศรษีฐกิจ

สัถึานะแล้ะความมั่นคง
ทางกิารเงินของค้่ค้า

1.	หลักทุรัพย์คำาประกัน
2.	ต่รวจสิ่อบงบการเงินย้อนหลัง

ค้่ค้าทีม่มี้ล้ค่ากิารซื้อขายสัง้ 1.	ต่รวจสิ่อบการปฏิิบัติ่ต่ามสิ่ัญญาและการสิ่ง่มอบงาน
2.	กำาหนดเง่่อนไขการชัำาระเงินเป็นงวดต่ามความก้าวหน้าของงาน
3.	หลักทุรัพย์คำาประกันงาน

ด้านสิ่ังคม

กิารใช้แรงงานเด็้กิ แรงงาน
ต่างด้้าวผดิ้กิฎหมาย  
แล้ะกิารล้ะเมิด้สัทิธิุมนุษยชน

1.	กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์ประเมินคุณ์สิ่มบัติ่คู่ค้า
2.	การลงพ่้นท่ีุเยี่ยมชัมกิจการ

ความปล้อด้ภัย 
แล้ะอาชวีอนามัย

1.	ประเมินความเสิ่ี่ยงด้านความปลอดภัยก่อนการทุำางาน
2.	กำาหนดให้มีอุปกรณ์์ความปลอดภัยท่ีุจำาเป็น

ด้านสิ่ิง่แวดล้อม

กิารด้้แล้สัิง่แวด้ล้้อม 
แล้ะกิารจัด้กิารของเสัยี

1.	ต่รวจสิ่อบใบประกอบกิจการ	(รง.4)	ต่ามประเภทุท่ีุได้รับอนุญาติ่จากกรม
โรงงานอุต่สิ่าหกรรม
2.	กำาหนดเง่่อนไขในสิ่ัญญาว่าจ้างและติ่ดต่ามต่รวจสิ่อบ

03 
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การเสริมสร้างความส่มพ่นิธุ์ก่บัค้่ค้า
บริษัีทุมุ่งมั�นให้มีความสัิ่มพันธิ์ทีุ�ดีกับคู่ค้าผิ่านโครงการอบรม	 สัิ่มมนา	และกิจกรรมทีุ�หลากหลายเพ่�อสิ่่�อสิ่ารแนวทุางการดำาเนินธุิรกิจขององค์กร	ต่ลอดจนนโยบายและแนวปฏิิบัติ่ต่่าง	ๆ	 ให้คู่ค้าทุราบ	รวมถึงการเข้าเยี�ยมชัมโรงงาน	
คู่ค้า	เพ่�อแลกเปลี�ยนองค์ความรู้	การวางแผิน	การ	Modify	ตู่้	DB	และการวางแผินการผิลิต่และสิ่ง่มอบผิลิต่ภัณ์ฑ์์	Auto	Reclose	สิ่ำาหรับโครงการ	CPF	เพ่�อสิ่ง่มอบงานครั�งสิุ่ดทุ้ายให้กับลูกค้า
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 การบัริหารจั่ดำการดำ้านิภาษีี
บัริษี่ทดำำาเนิินิธุุรกิจัและบัริหารจั่ดำการภาษีี ดำ้วยความ
โป้รง่ใสและต่ระหนิก่ในิหนิา้ที�และความรบ่ัผดิำชัอบัเกี�ยว
กบ่ัการดำำาเนินิิการด้ำานิภาษีีเพื�อสรา้งความไว้วางใจัให้
ก่บัผ้้มีส่วนิไดำ้เสียทุกภาคส่วนิ โดำยในิป้ัจัจัุบั่นิบัริษี่ทไดำ้
ป้ร่บัป้รุงมาต่รการและระเบัียบัป้ฏิิบั่ต่ิให้ท่นิสม่ยเป้็นิที�
ยอมร่บัของสากล และเป้็นิไป้ในิทิศทางเดำียวก่นิเพื�อให้ 
บัุคลากรทางบั่ญชีัและพนิ่กงานิที�เกี�ยวข้อง มีความร้้ 
ความเข้าใจัในิข้อกำาหนิดำ และหล่กการป้ฏิิบั่ต่ิเกี�ยวก่บั
การจัด่ำทำารายงานิทางการเงินิ และการวางแผนิภาษี ี

เพ่�อให้สิ่ามารถปฏิิบัติ่และดำาเนินงานได้อย่างถูกต้่อง	สิ่อดคล้องกับ
กิจกรรมขององค์กร	ซ่ึ�งชัว่ยให้ชัำาระภาษีีได้อยา่งถูกต้่องครบถ้วน	ต่าม
หลักกฎิหมาย	หลีกเลี�ยงค่าปรับเงินเพิ�ม	ลดข้อผิิดพลาดในการคำานว
นภาษีี	และเป็นการวางแผินอย่างรัดกุมเพ่�อป้องกันปัญหาทุางภาษีี
อากรทีุ�อาจเกิดขึ�นในอนาคต่	ซ่ึ�งทุางบริษัีทุได้จัดหลักสิู่ต่รอบรมเพิ�ม
ความรู้ใหกั้บพนกังานทีุ�เกี�ยวขอ้ง	ได้รบัทุราบถึงวิธิกีารปฏิิบติั่เกี�ยวกับ
ด้านภาษีีอากร	และสิ่ามารถนำาความรูม้าประยุกต์่ใชักั้บธุิรกิจได้อยา่ง
มปีระสิิ่ทุธิผิิล	โดยการจัดอบรมให้ความรูพ้นักงานอย่างต่่อเน่�องทุุกปี

การบริหารจัดูการดู้านภาษั่

บริษัีทุยึดถ่อและปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายและระเบียบข้อบังคับ	 ด้วยความรอบคอบและโปร่งใสิ่ในกรณ์ีทีุ�กฎิหมายภาษีีไม่มี
แนวทุางการดำาเนินการทีุ�ชััดเจน	พร้อมทัุ�งมุ่งจัดการความเสิ่ี�ยงด้านภาษีี	 ได้แก่	ผิลจากภาษีีทีุ�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายด้านภาษีีหร่อแนวทุางการบริหารภาษีีของภาครัฐ	การสิ่นับสิ่นุนนโยบายและกระบวนการเกี�ยวกับการบริหาร
ความเสิ่ี�ยงด้านภาษีีทีุ�กำาหนดไว้เป็นลายลักษีณ์์อักษีร	และการประเมินความเสิ่ี�ยงในกิจกรรมทีุ�เกี�ยวกับภาษีีทัุ�งหมด	 ซึ่�ง
ครอบคลุมถึงความเสิ่ี�ยงในการกำากับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมาย	ความเสิ่ี�ยงด้านปฏิิบัติ่การ	และความเสิ่ี�ยงในการรายงาน
ทุางการเงินของผิู้ต่รวจสิ่อบอิสิ่ระจากภายนอก

ความโปีร่งใส่ดู้านภาษั่

บริษัีทุมีการรายงานผิลการดำาเนินงานด้านภาษีีต่่อภาครัฐอยา่งโปรง่ใสิ่	และสิ่อดคล้องกับข้อกำาหนดเกี�ยวกับการเปิดเผิย
ขอ้มลูภาระผิกูพนัด้านภาษีีทัุ�งหมด	พรอ้มทัุ�งสิ่นบัสิ่นนุนโยบายใหมทีุ่�ระบุให้บรษัิีทุต่่าง	ๆ 	มีการเปิดเผิยขอ้มลูต่่อสิ่าธิารณ์ะ
เกี�ยวกับสิิ่ทุธิิประโยชัน์ด้านภาษีี	และรายงานการดำาเนินการทีุ�สิ่นับสิ่นุนการพัฒนาเศรษีฐกิจของประเทุศโดยรวม	 ทัุ�งนี�	
บริษัีทุมุง่มั�นในการเป็นองค์กรทีุ�เป็นพลเม่องทีุ�ดีของสิ่ังคม	โดยสิ่ร้างความเป็นเลิศทุางด้าน	ความรับผิิดชัอบ	และมีความ
โปรง่ใสิ่ทุางภาษีี	เพ่�อสิ่ร้างความไว้วางใจให้กับสิ่ังคมและผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทัุ�งหมด

การปีฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ์ขัองพันักงาน

พนักงานต้่องปฏิิบัติ่ต่ามกฎิระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัีทุอยา่งเครง่ครัด	เพ่�อป้องกันความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจสิ่ร้างผิลกระทุบ
ด้านภาษีี	และก่อใหเ้กิดความเสิ่ยีหายต่่อบรษัิีทุ	ซ่ึ�งบริษัีทุได้จัดใหม้กีารสิ่่�อสิ่ารและการจัดอบรมพฒันาความรูอ้ยา่งสิ่มำาเสิ่มอ	
เพ่�อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิิบัติ่งาน	ให้ถูกต้่องต่ามหลักเกณ์ฑ์์กฎิระเบียบข้อบังคับรวมถึงก่อให้เกิดการปฏิิบัติ่
ต่ามจรรยาบรรณ์ทีุ�ถูกต้่อง

ติารางอัติราภาษั่ที่่�แที่้จริง (Effective Tax Rate)

ข้อม้ล้ หน่วย 2562 2563 2564

กิำาไรสัทุธิุก่ิอนหกัิภาษีเงินได้้ ล้านบาทุ 893,653.78 2,247,223,814 2,199,865,646

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้้ ล้านบาทุ - 50,072,144 12,458,498

อัตราภาษีเงินได้้นิติบุคคล้ ร้อยละ 20 20 20

นโยบายกิารบรหิารจัด้กิารด้้านภาษี
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 สิ�งแวดำล้อม
บริษััที่ม่ความมุ่งมั�นในการบริหารจัดูการและลดูผิลกระที่บดู้านส่ิ�งแวดูล้อมที่่�เก่�ยวข้ัองกับการปีระกอบ
ธุุรกิจเพั่�อเพัิ�มขั่ดูความส่ามารถในการดูำาเนินธุุรกิจอย่างยั�นย่นตัิ�งแต่ิต้ินนำ�าถ่งปีลายนำ�า โดูยบริษััที่ 
ไดู้กำาหนดูหลักเกณ์ฑ์์การปีฎิิบัติิงานเพ่ั�อบริหารจัดูการคุณ์ภาพัดู้านสิ่�งแวดูล้อมและความหลากหลาย 
ที่างชว่ภาพั พัรอ้มทัี่�งส่นบัส่นนุการลงที่นุเพั่�อพัฒันา ปีรบัปีรงุ รวมที่ั�งแส่วงหาแนวที่างการใช้ที่รพััยากร
และพัลังงาน ติลอดูจนการบริหารการลดูการปีล่อยขัองเส่่ยและก๊าซื่เร่อนกระจก เพ่ั�อให้บริษััที่ส่ามารถ
ติอบส่นองต่ิอการเปีล่�ยนแปีลงขัองส่ภาพัภูมอิากาศไดู้อย่างยั�งยน่ ที่ั�งน่� บริษัทัี่ไดู้จดัูที่ำานโยบายการพัฒันา
อย่างยั�งย่น โดูยเปีิดูเผิยไว้ในเว็บไซื่ติ์บริษััที่
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 ความร่บัผิดำชัอบัต่่อสิ�งแวดำล้อม
บริษััที่ไดู้จัดูที่ำานโยบายการบริหารจัดูการดู้านส่ิ�งแวดูล้อมและการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพัภูมิอากาศ เพั่�อแส่ดูงเจตินารมณ์์ในความรับผิิดูชอบ 
ติ่อส่ิ�งแวดูล้อม รวมทัี่�งเพ่ั�อเป็ีนแนวปีฏิิบัติิให้กับผิู้บริหารและพันักงานทุี่กระดัูบขัองบริษััที่ นอกจากนั�น บริษััที่ยังให้ความส่ำาคัญในการดูำาเนิน
ธุุรกิจควบคู่กับการดููแลและจัดูการส่ิ�งแวดูล้อมอย่างต่ิอเน่�อง โดูยการขัยายการลงทีุ่นดู้านพัลังงานที่ดูแที่น ที่ั�งพัลังงานแส่งอาที่ิติย์ และ 
พัลงังานลม ซื่่�งม่ส่่วนในการช่วยลดูมลพัิษัที่่�เกิดูจากการใช้พัลังงานจากเช่�อเพัลิงที่่�ไดู้จากฟอส่ซื่ิลในการผิลิติไฟฟ้า ซื่่�งเปี็นมลพัิษัที่างอากาศ  
ส่าเหติุส่ำาคัญที่่�ก่อให้เกิดูฝุ่่นขันาดูเล็ก (PM 2.5) และเปี็นส่าเหติุหน่�งที่่�ก่อให้เกิดูปีรากฎิการณ์์โลกร้อน นอกจากน่� โรงงานผิลิติอุปีกรณ์์ไฟฟ้า
และอปุีกรณ์ท์ี่างดูา้นพัลงังานที่ดูแที่น ยงัใหค้วามส่ำาคญั ดูา้นสิ่�งแวดูลอ้มดูว้ยการดูำาเนินการผิลติิติามมาติรฐานส่ากล ส่ำาหรบัระบบการบรหิาร
จัดูการส่ิ�งแวดูล้อมขัององค์กร (ISO 14001:2015) มาติรฐานการที่วนส่อบการวัดูปีริมาณ์และการรายงานผิลการปีลดูปีล่อยและลดูปีริมาณ์
ก๊าซื่เร่อนกระจกในระดัูบองค์กร (ISO 14064-1) และมาติรฐานระบบการจัดูการอาช่วอนามัยและความปีลอดูภัย (TIS18001 และ  
BS OHSAS18001) 

โดยได้กำาหนดมาต่รการป้องกันและแก้ไขเพ่�อลดผิลกระทุบด้านสิ่ิ�งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี�

สัิง่แวด้ล้้อม ระดั้บผล้กิระทบ มาตรกิารป้องกัินแล้ะแก้ิไขเพื่อล้ด้ผล้กิระทบ

คณุภาพอากิาศ

ระดับต่ำา •	 ฉีีดพรมนำาในจุดทีุ�ก่อให้เกิดฝุ่่นกระจายไปในอากาศ

•	 ห้ามปฏิิบัติ่งานเผิาขยะมูลฝ่อยหร่ออ่�นๆ	ในพ่�นทีุ�โครงการ

•	 เพิ�มพ่�นทีุ�สิ่ีเขียวต่ามแนวรอบโครงการเพ่�อเป็นแนวป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่่นไปในอากาศ

•	 ดูแลและบำารุงรักษีาเคร่�องยนต์่	เคร่�องจักร	หร่อเคร่�องม่อทีุ�มีการเผิาไหม้ของเชั่�อเพลิงและก่อให้เกิดไอเสิ่ียหร่อฝุ่่น	ให้ดีอยูเ่สิ่มอ

กิารบรหิารจัด้กิารสัภาพภม้อิากิาศ 
แล้ะกิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิ

ระดับต่ำา •	 จัดให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	จากกิจกรรมภายในองค์กร	และทุวนสิ่อบโดยหนว่ยงานรับรองทีุ�ได้มาต่รฐานระดับสิ่ากล

•	 มีการดำาเนินโครงการหร่อกิจกรรม	นำาขยะมูลฝ่อยไปใชั้ให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ดต่ามหลัก	3R	เพ่�อลดปริมาณ์ขยะมูลฝ่อย	และลดการเกิดก๊าซ่เร่อนกระจก

•	 มีการดำาเนินการกำาจัดขยะจากอุต่สิ่าหกรรมอยา่งถูกวิธิี	ต่ามระเบียบข้อบังคับและกฎิหมายทีุ�เกี�ยวข้อง

คณุภาพน้ำา

ระดับต่ำา •	 จัดให้มีห้องนำาทีุ�ถูกสิุ่ขลักษีณ์ะและเพียงพอต่่อจำานวนคนงาน

•	 จัดให้มีบอ่พักนำา	(Retention	Pond)	เพ่�อรวบรวมนำาฝ่นทีุ�ไหลบา่ชัะหน้าดินบริเวณ์พ่�นทีุ�ก่อสิ่ร้าง

•	 นำานำาในบอ่พักนำา	(Retention	Pond)	กลับมาใชั้ประโยชัน์ใหม	่เชัน่	ฉีีดพรมถนนทุางเข้าโครงการ

นโยบายกิารบรหิารจัด้กิารด้้านสัิ�งแวด้ล้้อมแล้ะ
กิารเปล้ี�ยนแปล้งสัภาพภม้ิอากิาศ

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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สัิง่แวด้ล้้อม ระดั้บผล้กิระทบ มาตรกิารป้องกัินแล้ะแก้ิไขเพื่อล้ด้ผล้กิระทบ

ระบบกิารระบายน้ำา

ระดับต่ำา •	 มีบอ่ดักต่ะกอนก่อนระบายนำาออกสิู่ภ่ายนอกโครงการ

•	 หมั�นทุำาความสิ่ะอาดรอ่งนำารอบโครงการอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

•	 นำาฝ่นทีุ�ต่กในพ่�นทีุ�โครงการทัุ�งหมด	ต้่องระบายลงสิู่ร่อ่งนำารอบโครงการอยา่งรวดเร็ว	พร้อมทัุ�งเก็บกักนำาฝ่นไว้เป็นนำาดิบเพ่�อใชั้ประโยชัน์ภายในโครงการ	หร่อ
เพ่�อหนว่งนำาก่อนออกสิู่ภ่ายนอกโครงการ

•	 หมั�นต่รวจสิ่อบระบบระบายนำา	รอ่งนำารอบโครงการ	และระบบดักต่ะกอน

เสัยีง

ระดับกลาง สัำาหรบัโรงไฟฟ้าพลั้งงานแสังอาทิตย์

•	 ห้ามดำาเนินการกิจกรรมใด	ๆ	ทีุ�ก่อให้เกิดเสิ่ียงนอกเหน่อจากชัว่งเวลาใน
การปฏิิบัติ่งาน	(8.00-17.00	น.)

•	 หลีกเลี�ยงการใชั้งานเคร่�องจักรสิ่ำาหรับงานซ่อ่มบำารุงทีุ�เป็นแหล่งกำาเนิด
เสิ่ียงสิู่งพร้อมกัน

•	 ดูแลบำารุงรักษีาเคร่�องม่อและเคร่�องจักรซ่อ่มบำารุงให้อยูใ่นสิ่ภาพดีเสิ่มอ

•	 จัดหาอุปกรณ์์ป้องกันมลภาวะทุางเสิ่ียง	เชัน่	Ear	plug	ให้กับพนักงาน
และผิู้ปฏิิบัติ่งานสิ่วมใสิ่ข่ณ์ะปฏิิบัติ่งาน

•	 จัดให้มีการหมุนเวียนผิู้ปฏิิบัติ่งานทีุ�ปฏิิบัติ่งานในบริเวณ์ทีุ�มีแหล่งกำาเนิด
เสิ่ียงสิู่งต่ามกฏิหมาย

สัำาหรบัโรงไฟฟ้าพลั้งงานล้ม

•	 ต่รวจสิ่อบบำารุงรักษีาเคร่�องจักรต่ามระยะเวลาทีุ�ระบุในข้อกำาหนดของ
อุปกรณ์์ต่่าง	ๆ	เพ่�อป้องกันเสิ่ียงดังทีุ�เกิดจากเคร่�องจักร

•	 จัดทุำา	Noise	Contour	Map	หลังจากโครงการเปิดดำาเนินการ	โดยนำา	
ผิลการศึกษีามาใชั้ในการจัดการสิ่ิ�งแวดล้อมด้านเสิ่ียง

•	 ดำาเนินการต่ามมาต่รการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์

กิารบรหิารจัด้กิารพลั้งงาน

ระดับต่ำา •	 การดำาเนินโครงการหร่อกิจกรรมเพ่�อลดการใชั้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า	เชัน่	ปิดไฟและถอดปลั�กเคร่�องใชั้ไฟฟ้าทุุกครั�ง	เม่�อใชั้งานแล้วเสิ่ร็จ	หร่อไมม่ีการงาน

•	 มีการรณ์รงค์และปลูกฝ่ังความต่ระหนักรู้ให้กับพนักงานเกี�ยวกับเร่�องการประหยัดพลังงาน

กิารจัด้กิารของเสัยีไม่อันตราย

ระดับต่ำา •	 จัดให้มีถังรองรับของเสิ่ีย	3	ประเภทุ	ได้แก่	ของเสิ่ียทัุ�วไป	ของเสิ่ียทีุ�นำากลับมาใชั้ใหมไ่ด้	และของเสิ่ียอันต่รายจัดเก็บลงในภาชันะทีุ�ระบุชันิดของขยะอยา่ง
ชััดเจน	มีฝ่าปิดมิดชัิด

•	 ขยะมูลฝ่อยทัุ�วไปทีุ�นำากลับมาใชั้ใหมไ่ด้	ให้ทุำาการรวบรวมเพ่�อนำาไปรีไซ่เคิลต่่อไป

•	 ขยะอันต่รายให้ทุำาการเก็บรวบรวมไว้ต่่างหากในสิ่ถานทีุ�เก็บมิดชัิดและเม่�อมีปริมาณ์มากพอให้ดำาเนินการจัดสิ่ง่ให้กับบริษัีทุหร่อหนว่ยงานทีุ�ได้รับอนุญาต่ให้
บริการกำาจัดขยะอันต่รายทีุ�ถูกต้่องต่ามกฎิหมายมาทุำาการรับไปกำาจัดต่่อไป

กิารจัด้กิารของเสัยีจากิ
กิระบวนกิารกิารผลิ้ต

ระดับต่ำา •	 อบรมวิธิีการจัดเก็บและรวบรวม	แผิงโซ่ล่าร์เซ่ลล์ทีุ�ชัำารุด

•	 จัดหาห้องมิดชัิดและปลอดภัยเพ่�อจัดเก็บแผิงโซ่ล่าร์เซ่ลล์ทีุ�ชัำารุดและสิ่ง่ให้บริษัีทุทีุ�รับกำาจัดขยะดำาเนินการกำาจัดอยา่งถูกต้่องต่ามมาต่รฐาน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การบัริหารจั่ดำการพล่งงานิ
บริษัีทุมีความมุง่มั�นในการอนุรักษ์ีพลังงานให้เกิดผิลอย่างจริงจังและยั�งย่น	และมีนโยบายการวางแผินและการ
วางกลยุทุธิ์ในการดำาเนินงานทีุ�เหมาะสิ่ม	โดยให้มีการปฏิิบัติ่การอยา่งจริงจังและต่่อเน่�องทัุ�วทัุ�งองค์กร	พร้อมทัุ�ง
แต่่งตั่�งผู้ิรับผิิดชัอบและกำาหนดหน้าทีุ�รับผิิดชัอบ	 เพ่�อติ่ดต่ามผิลการดำาเนินงานและการวัดผิล	 โดยใชั้แนวทุาง
และตั่วชัี�วัดต่ามมาต่รฐานสิ่ากล	พัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมเพ่�อเพิ�มขีดความสิ่ามารถในการจัดการด้าน
พลังงานรองรับการเติ่บโต่อยา่งยั�งย่นในอนาคต่

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการพัลังงานไฟฟ้า
•	 ดำาเนินกิจกรรม	หร่อโครงการเพ่�อรณ์รงค์ให้องค์กรใชั้พลังงานให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ดและลดการใชั้พลังงาน

ภายในองค์กร	เชัน่	กิจกรรมรณ์รงค์ให้ปิดแอร์และเคร่�องใชั้ไฟฟ้าเม่�อไมม่ีการใชั้งาน

•	 ติ่ดตั่�งระบบผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์ในสิ่ถานประกอบการ	 โรงงาน	และสิ่าขาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทุดแทุน	โดยใชัพ้ลังงานทุางเล่อกทุดแทุนการใช้ัพลังงานหลัก	รวมทัุ�งติ่ดตั่�งโคมไฟฟา้พลังงานแสิ่งอาทิุต่ยเ์พ่�อ
ใหแ้สิ่งสิ่ว่างในเวลากลางค่น	ซึ่�งเปน็การอนรุกัษ์ีพลังงาน	รวมไปถึงเปน็การลดการปล่อยก๊าซ่คารบ์อนไดออกไซ่ด์
และก๊าซ่เร่อนกระจก

ผิลการดูำาเนินงาน
บริษัีทุมีผิลการดำาเนินงานด้านการบริหารพลังงานไฟฟ้า	 ให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปริมาณ์
และการรายงานผิลการปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในระดับองค์กร	 (ISO	14064-1)	ของบริษัีทุ	
และกลุ่มบริษัีทุ	และได้รับการรับรองอยา่งเป็นทุางการโดยองค์กรภายนอกทีุ�ได้รับการรับรองในระดับมาต่รฐาน
สิ่ากล	โดยมีขอบเขต่การดำาเนินงานในการเก็บข้อมูล	ดังนี�

ที่ บรษัิท รหสัั

1 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง	จำากัด	(มหาชัน) GUNKUL

2 บริษัีทุ	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด WED

3 บริษัีทุ	กรีโนเวชัั�น	เพาเวอร์	จำากัด GNP

4 บริษัีทุ	โคราชัวินด์	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด KWE

5 บริษัีทุ	เอ็นเค	เพาวเวอร์โซ่ล่า	จำากัด NKP

6 บริษัีทุ	โซ่ลาร์	เอนเนอร์ยี�	โซ่ไซ่ตี่�	จำากัด SES

7 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	รูฟ	1	จำากัด GSR-1

8 บริษัีทุ	รางเงิน	โซ่ลูชัั�น	จำากัด RNS

9 บริษัีทุ	อีโค่	ไทุยเอ็นเนอร์ยี�	จำากัด ECO

10 บริษัีทุ	บีเอ็มพี	โซ่ล่าร์	จำากัด BMPS

11 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	พาวเวอร์	2	จำากัด GSP

โดยในปี	2564	บริษัีทุมีปริมาณ์การใชั้ไฟฟ้า	รวมทัุ�งสิ่ิ�น	2,788,537	กิโลวัต่ต์่-ชัั�วโมง	(kWh)	คิดเป็นปริมาณ์การ
ใชั้ไฟฟ้าต่่อพนักงาน	1	คน	รวมเทุ่ากับ	13,873	 กิโลวัต่ต์่-ชัั�วโมง	 (kWh)	โดยแบง่การรวบรวมข้อมูลออกเป็น	3	
กลุ่ม	ได้แก่	1)	การใชั้ไฟฟ้าของสิ่ำานักงานใหญ	่2)	การใชั้ไฟฟ้าของกลุ่มธุิรกิจพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	และ	3)	การใชั้
ไฟฟา้ของกลุ่มธุิรกิจพลังงานลม	อยา่งไรก็ต่ามบรษัิีทุได้เริ�มเก็บขอ้มลูและได้รบัการรบัรองอยา่งเปน็ทุางการโดย
หน่วยงานภายนอกเป็นปีแรก	 จึงจะใช้ัข้อมูลปี	2564	 เป็นปีฐานในการเปรียบเทีุยบการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าในปีต่่อไป	โดยบริษัีทุมีเป้าหมายในการลดการใชั้ไฟฟ้าจากภายนอกให้ได้ร้อยละ	5	ในปี	2565
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บรษัิีทุมกีารบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้ัไฟฟ้าจากภายนอก	โดยได้ติ่ดตั่�งแผิงโซ่ลาร์เซ่ลล์บนหลังคาของ
โรงงาน	(Solar	Rooftop)	และเริ�มจ่ายกระแสิ่ไฟฟ้าเพ่�อใชั้ภายในโรงงาน	ตั่�งแต่่ปี	2561	เป็นต้่นมา	และสิ่ามารถ
ลดค่าไฟได้	408,559.53	บาทุ	โดยในปี	2564	บริษัีทุสิ่ามารถลดค่าใชั้จ่ายจากการลดปริมาณ์การซ่่�อไฟฟ้าจาก
ภายนอกได้ทัุ�งสิ่ิ�น	 102,780.41	 บาทุ	 ทัุ�งนี�	 บริษัีทุวางเป้าหมายในปี	 2565	 ในการใชั้พลังงานสิ่ะอาดจาก	
แผิงโซ่ลาร์เซ่ลล์ของบริษัีทุ	และลดค่าใช้ัจ่ายจากการซ่่�อไฟฟ้าจากภายนอกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	5	 เม่�อเทีุยบ
กับปี	2564
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ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด
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 การบัริหารจั่ดำการนิำ�า
นำาเปน็ทุรพัยากรธิรรมชัาติ่ทีุ�มคีวามสิ่ำาคัญต่่อการดำารงชัวิีต่	การพฒันาทุางเศรษีฐกิจ	และเปน็ทุรพัยากรพ่�นฐาน
ในการพฒันาประเทุศ	การขยายตั่วของภาคการเกษีต่ร	อุต่สิ่าหกรรม	ทุ่องเทีุ�ยวและบรกิาร	รวมถึงการเพิ�มขึ�นของ
จำานวนประชัากร	และการเปลี�ยนแปลงของสิ่ภาพอากาศ	ได้สิ่ง่ผิลกระทุบต่่อแหล่งนำา	และคณุ์ภาพทุรัพยากรนำา	
การบรหิารจัดการทุรพัยากรนำาภายในองค์กรจึงเปน็สิ่ิ�งสิ่ำาคัญ	ซ่ึ�งต้่องจัดใหม้กีระบวนการจัดการนำาในกระบวนการ
ผิลิต่อยา่งครบวงจรและเปน็ไปอยา่งมปีระสิ่ทิุธิภิาพ	เพ่�อใหอ้งค์กรสิ่ามารถใชัทุ้รพัยากรนำาใหเ้กิดประโยชันส์ิ่งูสิ่ดุ	
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ีและฟื� นฟูอยา่งยั�งย่น

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการนำ�า
•	 ดำาเนินกิจกรรม	หร่อโครงการเพ่�อรณ์รงค์ให้องค์กรใชั้ทุรัพยากรนำาให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	ลดการใชั้นำาและ

นำานำากลับมาใชั้ใหมภ่ายในองค์กร

•	 มีการต่รวจสิ่อบและควบคุมคุณ์ภาพนำาจากกระบวนการการผิลิต่ก่อนการระบายนำาทิุ�งออกจากโรงงาน	
เป็นประจำา	ต่ามแผินงานทีุ�กำาหนดในแต่่ละปี

•	 สิ่่งเสิ่ริมวัฒนธิรรม	ต่ลอดจนสิ่ร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการนำาภายในองค์กร	นำาเทุคโนโลยีและ
นวัต่กรรมมาใชั้ในการพัฒนาคุณ์ภาพ	เพ่�อให้สิ่ามารถใชั้ทุรัพยากรอยา่งคุ้มค่าและเกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด

ผิลการดูำาเนินงาน
บรษัิีทุมผีิลการดำาเนนิงานด้านการบรหิารทุรพัยากรนำา	ใหเ้ปน็ไปต่ามมาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปรมิาณ์และ
การรายงานผิลการปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในระดับองค์กร	(ISO	14064-1)	ของบริษัีทุ	และ
กลุ่มบรษัิีทุ	และได้รบัการรบัรองอยา่งเปน็ทุางการโดยองค์กรภายนอกทีุ�ได้รบัการรบัรองในระดับมาต่รฐานสิ่ากล	
โดยมีขอบเขต่การดำาเนินงานในการเก็บข้อมูล	ดังนี�

ที่ บรษัิท รหสัั

1 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริง่	จำากัด	(มหาชัน) GUNKUL

2 บริษัีทุ	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด WED

3 บริษัีทุ	กรีโนเวชัั่น	เพาเวอร์	จำากัด GNP

4 บริษัีทุ	โคราชัวินด์	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด KWE

5 บริษัีทุ	เอ็นเค	เพาวเวอร์โซ่ล่า	จำากัด NKP

6 บริษัีทุ	โซ่ลาร์	เอนเนอร์ยี่	โซ่ไซ่ต้ี่	จำากัด SES

7 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	รูฟ	1	จำากัด GSR-1

8 บริษัีทุ	รางเงิน	โซ่ลูชัั่น	จำากัด RNS

9 บริษัีทุ	อีโค่	ไทุยเอ็นเนอร์ยี่	จำากัด ECO

10 บริษัีทุ	บีเอ็มพี	โซ่ล่าร์	จำากัด BMPS

11 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	พาวเวอร์	2	จำากัด GSP

โดยในปี	 2564	บริษัีทุมีปริมาณ์การใชั้นำาประปารวมทัุ�งสิ่ิ�น	 61	ลูกบาศก์เมต่ร	 (m3)	 คิดเป็นการใชั้นำาประปา	
ต่่อพนักงาน	1	คน	 รวมเทุ่ากับ	0.36	ลูกบาศก์เมต่ร	 (m3)	 โดยแบ่งการรวบรวมข้อมูลออกเป็น	 3	กลุ่ม	 ได้แก่		
1)	การใชั้นำาประปาของสิ่ำานักงานใหญ่	2)	การใชั้นำาประปาของกลุ่มธุิรกิจพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	และ	3)	การใชั้	
นำาประปาของกลุ่มธุิรกิจพลังงานลม	อยา่งไรก็ต่ามบรษัิีทุได้เริ�มเก็บขอ้มลูและได้รบัการรบัรองอยา่งเปน็ทุางการ
โดยหน่วยงานภายนอกเป็นปีแรก	 จึงจะใชั้ข้อมูลปี	 2564	 เป็นปีฐานในการเปรียบเทีุยบการบริหารจัดการ	
ทุรัพยากรนำาในปีต่่อไป	 โดยบริษัีทุมีเป้าหมายในการลดการใช้ันำาประปาต่่อพนักงาน	 1	 คนจากภายนอก	
ให้ได้ร้อยละ	5	ในปี	2565
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สามารถบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อนํากลับมาใชใหม

ภายในบริษัทได

คิดเปนสัดสวนรอยละ
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1.60
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สามารถบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อนํากลับมาใชใหม

ภายในบริษัทได

คิดเปนสัดสวนรอยละ

ลูกบาศก์เมตร
6,229

1.54

ลูกบาศก์เมตร
96

ป 2562 ใช

สามารถบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อนํากลับมาใชใหม

ภายในบริษัทได

คิดเปนสัดสวนรอยละ

ลูกบาศก์เมตร
7,754

1.24

ลูกบาศก์เมตร
96

ขั้อมูลการใช้นำ�าจากกระบวนการผิลิติและปีริมาณ์นำ�าที่่�ไดู้รับการบำาบัดู

ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด
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กิจกรรมดู้านการบริหารจัดูการนำ�า
ภาพการเก็บตั่วอยา่งนำาเสิ่ียเพ่�อนำาไปวิเคราะห์	โดยหนว่ยงานภายนอก

 การบัริหารจั่ดำการขยะและของเสีย
บรษัิีทุมคีวามต่ระหนกัในการดำาเนนิงานต่ามนโยบายการจัดการขยะและของเสิ่ยีจากกระบวนการผิลิต่	ลดปรมิาณ์
การเกิดของเสิ่ียให้น้อยทีุ�สิุ่ด	เพ่�อให้องค์กรใชั้ทุรัพยากรให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	มีระบบเพ่�อป้องกันผิลกระทุบต่่อ
ชุัมชัน	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	มุ่งมั�นพัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมเพ่�อบริหารจัดการขยะและของเสิ่ียจาก
กระบวนการผิลิต่และต่่อยอดนำาของเสิ่ียเหล่านี�ไปใชั้ให้เกิดประโยชัน์อ่�น	ๆ	 เพ่�อป้องกันความเสิ่ี�ยงจากปริมาณ์
ของเสิ่ียทีุ�อาจจะเพิ�มมากขึ�นในอนาคต่	สิ่ง่เสิ่ริมให้องค์กรดำาเนินธุิรกิจแบบเศรษีฐกิจหมุนเวียน

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการขัยะและขัองเส่่ย
•	 ดำาเนินกิจกรรม	หร่อโครงการเพ่�อรณ์รงค์ให้มีการจัดการขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่	ลดปริมาณ์

การเกิดของเสิ่ียให้น้อยทีุ�สิุ่ด

•	 นำาหลัก	3R	มาปรับใชั้ภายในองค์กร	ผิา่นกิจกรรมโครงการ	และกระบวนการการทุำางานซ่ึ�งประกอบไปด้วย	
Reduce	(การลดการใชั้)	Reuse	(การใชั้ซ่ำา)	และ	Recycle	(การแปรรูปมาใชั้ใหม)่	เชัน่	กิจกรรม	5สิ่

•	 พัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมมาใชั้ในการจัดการขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่	เพ่�อป้องกัน
ความเสิ่ี�ยงจากของเสิ่ียในอนาคต่	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งของเสิ่ียอิเล็กทุรอนิกสิ่์

ผิลการดูำาเนินงาน
ปริมาณ์ขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่	ทีุ�ได้รับการกำาจัด/รีไซ่เคิล	อยา่งถูกวิธิี

บริษัีทุมคีวามมุง่มั�นในการลดปรมิาณ์ขยะและของเสิ่ยีจากกระบวนการผิลิต่ภายในโรงงาน	จึงบริหารจัดการโดย
สิ่่งเสิ่ริมการลดปริมาณ์การเกิดของเสีิ่ย	 (Reduce)	และให้มีการคัดแยกขยะและของเสีิ่ย	 ทีุ�สิ่ามารถนำาไปใช้ัซ่ำา	
(Reuse)	หร่อนำากลับมาใชั้ใหม่	 (Recycle)	 โดยบริษัีทุได้คัดเล่อกผิู้ประกอบการทีุ�ได้รับอนุญาต่จากกรมโรงงาน
อุต่สิ่าหกรรม	ทีุ�ให้บริการด้านการรีไซ่เคิลขยะและของเสิ่ยีต่ามทีุ�กฎิหมายกำาหนด	โดยในป	ี2564	บรษัิีทุมปีริมาณ์
ขยะและของเสีิ่ยจากกระบวนการผิลิต่	ทีุ�ได้รบัการกำาจัด/รไีซ่เคิล	อยา่งถกูวิธิ	ีทัุ�งสิ่ิ�น	164.49	ตั่น	ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ	12.88	 ซึ่�งปริมาณ์ขยะและของเสีิ่ยทีุ�ลดลงนั�น	 มีปัจจัยมาจากปริมาณ์การผิลิต่สิ่ินค้าทีุ�ลดลงของบริษัีทุ	
เน่�องจากสิ่ถานการณ์์ของโรค	COVID-19	ในปี	2564	
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ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด
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ต่ารางสิ่รุปรายละเอียดเกี�ยวกับขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่ทีุ�ได้รับการกำาจัดอยา่งถูกวิธิี

ล้ำาดั้บ รายกิาร
ปรมิาณทีก่ิำาจัด้ (ตัน)

2562 2563 2564

1 Graphite 0.45 1.77 0.83

2 กากกาว 5.81 2.18 1

3 ทุรายกรองนำา 0.02 0 0

4 หลอดไฟท่ีุใชั้งานแล้ว 0.02 0.08 0

5 Used	Solvent 0.30 0.2 0.48

6 ลวดมัดชัิ้นงาน 0.20 0.38 0.25

7 เศษีสิ่แต่นเลสิ่ดูดติ่ด 0.06 0.72 0

8 เศษีสิ่แต่นเลสิ่ดูดไมติ่่ด 0.65 0.59 0

9 เศษีสิ่ังกะสิ่ี 3.68 1.69 1.71

10 เศษีเหล็กกลึง 3.73 2.07 4.64

11 เศษีเหล็กโครงสิ่ร้าง 24.12 50.40 27.96

12 เศษีเหล็กป๊ัม 66.43 93.65 66.53

13 เศษีเหล็กพ่ด 6.30 5.14 3.33

14 เศษีเหล็กรางนำา 38.00 17.68 45.88

15 เศษีอลูมิเนียมกลึง	ตั่ด 1.38 1.17 1.20

16 เศษีอลูมิเนียมชัิ้น 2.49 2.72 1.62

17 เศษีอลูมิเนียมฝ่าโคม 0.08 0 0

18 เศษีทุองแดงกลึง 10.67 4.48 1.52

19 เศษีทุองแดงชัิ้น 2.70 2.33 2.33

20 เศษีทุองเหล่องกลึง 2.45 1.19 0.80

21 เศษีทุองเหล่องชัิ้น 0.47 0.38 2.61

22 เศษีทุองแดง	85	% 0.01 0 0

23 เศษีสิ่ายไฟ	(สิ่ายอลูมิเนียม) 0 0 1.80

รวมปรมิาณทีก่ิำาจัด้ (ตัน) 170.02 188.82 164.49

ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด

กิจกรรมดู้านการบริหารจัดูการขัยะและขัองเส่่ย

1.บรจิาคแก้ิวน้ำาพล้าสัติกิแล้ะขวด้น้ำาพล้าสัติกิใสัแก่ิวัด้จากิแด้ง เพื�อ
นำาไปแปรร้ปเป็นผา้ไตรจวีร

ตั่วแทุนผิู้บริหารและพนักงานบริษัีทุรว่มกันบริจาคแก้วนำาพลาสิ่ติ่ก
และขวดนำาพลาสิ่ติ่กใสิ่	ให้แก่วัดจากแดง	จังหวัดสิ่มุทุรปราการ	เพ่�อ
นำาไปแปรรูปเป็นผิา้ไต่รจีวร	โดยโครงการนี�เปน็สิ่ว่นหนึ�งของโครงการ	
#GUNKULZeroWasteProject	ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม	
ลดขยะทีุ�เกิดจากพลาสิ่ติ่ก	และทัุ�งยังเป็นการทุำานุบำารุงศาสิ่นา

2.บรจิาคห้เปิด้กิระป๋อง แล้ะวัสัดุ้อล้้มิเนยีมอื�น ๆ เพื�อนำาไปแปรร้ป
เป็นขาเทยีม

ตั่วแทุนบริษัีทุ	บริจาคหูเปิดกระป๋อง	และวัสิ่ดุอลูมิเนียมอ่�น	ๆ	ให้แก่
กรมควบคุมมลพิษี	เพ่�อนำาไปแปรรูปเป็นขาเทีุยมพระราชัทุาน	โดย
โ ค ร ง ก า ร นี� เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ทีุ� เ ป็ น สิ่่ ว นหนึ� ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร		
#GUNKULZeroWasteProject	ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม

3.รบับรจิาคปฏิิทินเก่ิา เพื�อนำาไปจัด้ทำาหนังสัอือักิษรเบรล้ล์้สัำาหรบัผ้้
พิกิารทางสัายตา

ตั่วแทุนบริษัีทุ	บริจาคปฏิิทิุนเก่า	เพ่�อนำาไปจัดทุำาหนงัสิ่อ่อักษีรเบรลล์
สิ่ำาหรบัผิูพ้กิารทุางสิ่ายต่าใหแ้ก่มลูนธิิชิัว่ยคนต่าบอดแหง่ประเทุศไทุย		
ในพระบรมราชูัปถัมป์	 (โรงเรียนสิ่อนคนต่าบอดกรุงเทุพ)	 โดย	
โ ค ร ง ก า ร นี� เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ทีุ� เ ป็ น สิ่่ ว นหนึ� ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร		
#GUNKULZeroWasteProject	ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม	
โดยการนำาอุปกรณ์์สิ่ำานักงานไปใชั้ให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	 อีกครั�งยัง
เป็นการชัว่ยเหล่อเพ่�อนมนุษีย์

4.เปิด้รบับรจิาคล้อตเตอรี�เก่ิา เพื�อจัด้ทำาพวงหรดี้แล้ะด้อกิไม้จันทน์
สัำาหรบัศพไรญ้าติ

บริจาคลอต่เต่อรี�เก่า	 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษีวัดห้วยหมู	 จังหวัด
ราชับุรี	 เพ่�อจัดทุำาพวงหรีดและดอกไม้จันทุน์สิ่ำาหรับศพไร้ญาติ่โดย
เด็กออทิุสิ่ติ่กและเด็กด้อยโอกาสิ่	โดยเปน็กิจกรรมภายในเพ่�อรณ์รงค์	
และสิ่ร้างความต่ระหนักให้กับพนักงานภายในองค์กร	ใหรู้จั้กนำาขยะ
มาใชัใ้หเ้กิดประโยชันส์ิ่งูสิ่ดุ	อีกทัุ�งยงัเปน็การสิ่นบัสิ่นนุการสิ่รา้งราย
ได้ให้กับเด็กออทิุสิ่ติ่กและเด็กด้อยโอกาสิ่

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การบัริหารจั่ดำการเพื�อลดำป้ัญหาก๊าซ่เรือนิกระจัก

มุ่งเน้นการใช้ที่รัพัยากรอย่างคุ้มค่าและ 
ให้เกิดูปีระโยชน์สู่งสุ่ดู 

(Resource Efficiency)

มุ่งเน้นการใช้พัลังงานส่ะอาดูใน 
กระบวนการผิลิติภายในองค์กร 

(Clean Energy)

มุ่งเน้นการส่ร้างเคร่อขั่ายส่่เขั่ยว 
(Green Network)

แนวคิดสิ่ำาคัญค่อใชัทุ้รพัยากรภายในองค์กรใหเ้กิดประโยชัน์
สิ่งูสิ่ดุ	มกีระบวนการปรับปรุงการดำาเนนิงาน	โดยใช้ัเทุคโนโลยี
และนวัต่กรรมคุณ์ภาพสูิ่ง	 ขับเคล่�อนธุิรกิจต่ามแนวทุาง
เศรษีฐกิจหมุนเวียน

เพิ�มปริมาณ์การใชั้พลังงานสิ่ะอาดในกระบวนการผิลิต่ภายใน
องค์กร	เชัน่	การผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	รวมไปถึง
สิ่ินค้าและบริการพลังงานสิ่ะอาดอ่�น	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้อง

มุ่งสิ่ร้างเคร่อข่ายสีิ่เขียวร่วมกับผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ยทุุกภาคสิ่่วน		
สิ่ง่เสิ่ริมให้มีการสิ่ร้างสิ่ังคมแหง่การอนุรักษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม	 เพ่�อ
พัฒนาการบริหารจัดการการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ
อยา่งยั�งย่น	

บริษััที่ให้ความส่ำาคัญกับการบริหารจัดูการการปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก ซื่่�งเปี็นส่าเหติุส่ำาคัญขัองการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพัภูมิอากาศที่่�เกิดูขั่�นอย่างติ่อเน่�องในปีัจจุบัน ในฐานะที่่�บริษััที่เปี็นผิู้นำาดู้านเที่คโนโลย่และนวัติกรรม
พัลังงานส่ะอาดูที่่�เปี็นมิติรติ่อส่ิ�งแวดูล้อม บริษััที่จ่งมุ่งหวังที่่�จะเขั้าม่ส่่วนร่วมในการแก้ปีัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง เพั่�อพััฒนากระบวนการผิลิติ ลดูการปีลดูปีล่อยคาร์บอนไดูออกไซื่ดู์ และส่ามารถดูำาเนินธุุรกิจไดู้อย่าง
ยั�งย่น โดูยกำาหนดูกลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการเพั่�อลดูปีัญหาก๊าซื่เร่อนกระจก ดูังน่�
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การเปีิดูเผิยขั้อมูลการปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก
การเปดิเผิยขอ้มูลด้านการปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจกขององค์กร	ถ่อเปน็ก้าวยา่งทีุ�สิ่ำาคัญในอันทีุ�จะสิ่ามารถ
บริหารจัดการและควบคุมปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกได้อย่างมีประสิิ่ทุธิิภาพ	สิ่อดคล้องกับ
แนวทุางการบริหารก๊าซ่เร่อนกระจกทัุ�งในระดับชัาติ่และระดับสิ่ากล	และเป็นเป้าหมายของบริษัีทุทีุ�
สิ่ำาคัญ	เพ่�อมุง่สิู่ก่ารเปน็องค์กรทีุ�เป็นกลางทุางคาร์บอน	(Carbon	Neutral)	และปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจก
สิุ่ทุธิิเป็นศูนย์	(Net	Zero	Emission)	ในอนาคต่	ปัจจุบันบริษัีทุมีกระบวนการจัดทุำาข้อมูล	ดังนี�

รวบรวมขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกในรอบปที่
ผานมาจากฝายที่เกี่ยวของ

01 02 03 04

คํานวณ/
ตรวจสอบขอมูล

ยื่นทวนสอบ
โดยผูเชี่ยวชาญ

และหนวยงานภายนอก

ไดรับการรับรองปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก

ขององคกร

โดยในปี	 2564	บริษัีทุได้จัดทุำาการประเมินการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกจากกระบวนการทุางธุิรกิจ	ครอบคลุม	
ทัุ�งสิ่ิ�น	11	บริษัีทุ	ดังนี�

ที่ บรษัิท รหสัั

1 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริง่	จำากัด	(มหาชัน) GUNKUL

2 บริษัีทุ	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด WED

3 บริษัีทุ	กรีโนเวชัั่น	เพาเวอร์	จำากัด GNP

4 บริษัีทุ	โคราชัวินด์	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด KWE

5 บริษัีทุ	เอ็นเค	เพาวเวอร์โซ่ล่า	จำากัด NKP

6 บริษัีทุ	โซ่ลาร์	เอนเนอร์ยี่	โซ่ไซ่ต้ี่	จำากัด SES

7 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	รูฟ	1	จำากัด GSR-1

8 บริษัีทุ	รางเงิน	โซ่ลูชัั่น	จำากัด RNS

9 บริษัีทุ	อีโค่	ไทุยเอ็นเนอร์ยี่	จำากัด ECO

10 บริษัีทุ	บีเอ็มพี	โซ่ล่าร์	จำากัด BMPS

11 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	พาวเวอร์	2	จำากัด GSP

กระบวนการดูำาเนินงานในการปีระเมินการปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก
•	 จัดตั่�งคณ์ะกรรมการเพ่�อจัดทุำาการประเมินและสิ่อบทุานผิลของการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	เพ่�อพฒันามาต่รฐาน	

คุณ์ภาพการดำาเนินงาน	และทุำาให้องค์กรสิ่ามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั�งย่นในด้านสิ่ิ�งแวดล้อม
ของบริษัีทุ	และเป็นไปต่ามแผินนโยบายการลดการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	ของประเทุศไทุย	รวมถึงเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกให้เป็นศูนย์	(Net	Zero	Emission)	ขององค์การสิ่หประชัาชัาติ่

•	 จัดทุำานโยบายสิ่ิ�งแวดล้อม	และประกาศใชั้	เพ่�อเป็นหลักเกณ์ฑ์์และแนวทุางการดำาเนินงานภายในบริษัีทุ

•	 รณ์รงค์สิ่ร้างความรู้และความเข้าใจให้ผิู้บริหารและพนักงานต่ระหนักถึงความสิ่ำาคัญของปัญหาสิ่ภาพ	
ภูมิอากาศ

•	 จัดกิจกรรมหร่อโครงการทีุ�สิ่่งเสิ่ริมการอนุรักษ์ีสิิ่�งแวดล้อม	และชั่วยบรรเทุาปัญหาสิ่ภาพภูมิอากาศ	ภายใน
บริษัีทุอยา่งต่่อเน่�อง

รายงานกิารปล่้อยแล้ะด้ด้้กิลั้บก๊ิาซเรอืนกิระจกิ
ขององค์กิร
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การปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจกขัององค์กร

ขอบเขต ตันคารบ์อนได้ออกิไซด์้เทยีบเท่า (TonCO2e)

Scope	1 660.55

Scope	2 1,393.99

Scope	3 332.24

Scope	1	+	2 2,054.54

รวมท้ัุง	3	Scope 2,386.78

Carbon Intensity (รวมท้ัง 3 Scope) 4.54	TonCO2e/	MWh

กิจกรรมดู้านการบริหารจัดูการเพั่�อลดูปีัญหาก๊าซื่เร่อนกระจก
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ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดขององคกร
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

1.	ตั่วแทุนบริษัีทุเข้าร่วมสิ่นับสิ่นุนการปลูกต้่นไม้ทุดแทุนในพ่�นทีุ�รอบโรงไฟฟ้า
พลังงานทุดแทุน	บริษัีทุ	 โคราชัวินด์เอ็นเนอร์ยี	 จำากัด	 เพ่�อเป็นการสิ่่งเสิ่ริม	
การอนรุกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อมและเพิ�มพ่�นทีุ�สิ่เีขยีวใหกั้บพ่�นทีุ�โดยรอบ

2.	จัดทุำาโครงการ	Gunkul	Zero	Waste	ขึ�น	 เพ่�อดำาเนนิกิจกรรม	 เกี�ยวกับการลด	
ขยะมลูฝ่อยภายในองค์กร	สิ่าเหต่หุนึ�งของการเกิดก๊าซ่เรอ่นกระจก	 เชัน่	การ
บริจาคขวดนำาเพ่�อนำาไปแปรรูปเป็นผ้ิาไต่รจีวร	การบริจาคปฏิิทิุนเก่าสิ่ำาหรับนำาไป	
จัดทุำาเปน็หนงัสิ่อ่อักษีรเบรลล์ให้กับผิูพ้กิารทุางสิ่ายต่า	บรจิาคหแูละฝ่ากระป๋อง	
เพ่�อนำาไปแปรรูปเปน็ขาเทีุยมใหกั้บผิูพ้กิาร	ซ่ึ�งเปน็โครงการต่่อเน่�องต่ลอดทัุ�งปี
มีการทุำากิจกรรมร่วมกับคณ์ะกรรมการ	 กิจกรรม	5สิ่	 โดยมีการจัดกิจกรรม		
Big	Cleaning	Day	 เป็นประจำาทุุกเด่อน	 เพ่�อคัดแยกอุปกรณ์์สิ่ำานักงานหร่อ
กระดาษีให้มีการนำากลับมาใชั้ใหม	่หร่อสิ่ง่ขายต่่อเพ่�อนำาไปรีไซ่เคิลต่่อไป

CO2 CH4 N2O SF6

HCFC HC

กิิจกิรรมขององค์กิร

Scope 1
กิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิทางตรง 

(Direct Emission)

Scope 2
กิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิทางอ้อม 

(Indirect Emission)

Scope 3
กิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิทางอ้อมอ่ืน ๆ 

(Other Indirect Emission)

การใชั้นำามันดีเซ่ลของรถยนต่์ การใชั้ไฟฟ้า การใชั้กระดาษี

การใชั้นำามันแก๊สิ่โซ่ลีนของรถยนต์่ การใชั้นำาประปา

การใชั้	NGV	ของรถยนต์่ การเดินทุางมาทุำางานของพนักงาน

การใชั้นำามันดีเซ่ลใน	generator		
และ	fire	pump

การขนสิ่ง่วัต่ถุดิบ

การใชั้นำามันดีเซ่ลในป๊ัมป้องกันนำาทุ่วม การขนสิ่ง่สิ่ินค้า

การใชัน้ำามนัแก๊สิ่โซ่ลีนในเคร่่องตั่ดหญา้

การใชั้นำามันดีเซ่ลในรถไถ		
และรถบรรทุุกเฮ้ียบ

การใชั้นำามันดีเซ่ลในเคร่่องล้างแผิง

การเติ่มสิ่ารดับเพลิง	CO2

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HFC-134a

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HFC-410a

SF6	ใน	HV	Switchgear

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HFC-32

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HC-600a

ปริมาณ์การปลดปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกทัุ�งหมดขององค์กร	(ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทีุยบเทุ่า)	ในปี	2564

บริษัีทุรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กรภายใต้่ขอบเขต่การรายงานทีุ�กำาหนด	 โดยข้อมูล	
ดังกล่าวได้ผิา่นการทุวนสิ่อบโดยผิูเ้ชัี�ยวชัาญ	จากบริษัีทุ	บูโร	เวอรทัิุสิ่	เซ่อทิุฟเิคชัั�น	(ประเทุศไทุย)	จำากัด	และได้รบั	
ถ้อยแถลงการทุวนสิ่อบปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	 (Greenhouse	Gas	Verification	Statement)	ต่าม
มาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปริมาณ์และการรายงานผิลการปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เรอ่นกระจกในระดับ
องค์กร	(ISO	14064-1)	เม่�อวันทีุ�	14	มีนาคม	2565	โดยมีปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	ดังนี�

บริษัีทุต่รวจสิ่อบและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซ่
เร่อนกระจกจากกิจกรรมต่่าง	ๆ	ต่ลอดกระบวนการ
ผิลิต่ขององค์กรในปี	2564	พบว่ามีการปล่อยก๊าซ่เรอ่น
กระจกทัุ�งสิ่ิ�น	6	ชันิด	ครอบคลุม	3	ขอบเขต่	(Scope)	
ดังนี�

ทัุ�งนี� 	 บริษัีทุได้ดำาเนินการเปิดเผิยข้อมูลการปล่อย	
ก๊าซ่เร่อนกระจกในปี	2564	เปน็ปแีรก	และจะใช้ัขอ้มลูนี�
เปน็ปฐีานในการเปรยีบเทีุยบการปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจก
ในปีถัดไป	 โดยบริษัีทุมีเป้าหมายในการลดการปล่อย	
ก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กรลงร้อยละ	5	ในปี	2565	และ
บริษัีทุได้ตั่�งเปา้หมายการเป็นกลางทุางคาร์บอน	(Carbon	
Neutral)และปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกสิุ่ทุธิิเป็นศูนย์		
(Net	Zero	Emission)	ในอนาคต่

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

46รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 ส่งคม
บริษััที่ติระหนักถ่งการขัับเคล่�อนธุุรกิจและความส่ำาคัญขัองการม่ส่่วนร่วมในการพััฒนาส่ังคมให้เขั้มแขั็ง 
เติิบโติ อย่างยั�งย่น ผิ่านการส่ร้างเส่ริมกระบวนการที่ำางานร่วมกับชุมชนที่ั�งภายในองค์กร และภายนอก
องคก์ร ติลอดูจน เครอ่ขัา่ยชมุชนที่กุภาคส่ว่น เพั่�อใหส้่อดูคลอ้งกบัที่ศิที่างการดูำาเนนิธุรุกจิ และส่รา้งส่รรค์
ส่งัคมใหแ้ข็ังแกรง่ โดูยบรษิัทัี่ไดู้ปีฎิบิตัิติิามขัอ้บงัคบัและกฎิหมายอย่างเครง่ครดัู รวมถง่ใหค้วามส่ำาคญัแก่
ผิูม้ส่่่วนไดู้เส่่ยที่กุกลุ่มอย่างเท่ี่าเที่ย่มและเป็ีนธุรรมโดูยไม่เลอ่กปีฎิบิติัิ ติลอดูจนเคารพัหลกัส่ทิี่ธุมินษุัยชน และ
ม่ความรับผิิดูชอบต่ิอผิู้บริโภค ที่ั�งน่� บริษััที่ไดู้จัดูที่ำานโยบายการพััฒนาอย่างยั�งย่นโดูยเปิีดูเผิยไว้ 
ในเว็บไซื่ติ์บริษััที่
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 การดำำาเนิินิงานิดำ้านิแรงงานิและสิทธุิมนิุษียชันิ
บริษัีทุเชั่�อมั�นว่าหนึ�งในทุรัพยากรทีุ�สิ่ำาคัญค่อ	ทุรัพยากรบุคคล	 จึงได้พัฒนาสิ่ง่เสิ่ริมการดำาเนินธุิรกิจต่ามหลักการดำาเนินงานด้านแรงงานและสิ่ิทุธิิมนุษียชัน	กฎิหมาย	และกฎิเกณ์ฑ์์ทีุ�เกี�ยวข้อง	จริยธิรรมทุางธุิรกิจ	และการกำากับดูแล
กิจการทีุ�ดี	 สิ่อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งย่นขององค์การสิ่หประชัาชัาติ่	หร่อ	 Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	ข้อ	8	 เร่�องการจ้างงานทีุ�มีคุณ์ค่าและการเติ่บโต่ทุางเศรษีฐกิจ	ซ่ึ�งเป็นปัจจัยสิ่ำาคัญทีุ�ทุำาให้บริษัีทุ	
ประสิ่บความสิ่ำาเร็จในด้านผิลประกอบการ	และการขับเคล่�อนธุิรกิจอยา่งยั�งย่น	โดยมีรายละเอียดข้าง

การเคารพัในศักดูิ�ศร่ความเปี็นมนุษัย์
การเคารพในศักดิ�ศรีความเป็นมนุษีย์	 สิิ่ทุธิิเสิ่รีภาพขั�นพ่�นฐานต่ามบทุบัญญัติ่	
แห่งรัฐธิรรมนูญ	รวมทัุ�งความปลอดภัยในชัีวิต่และทุรัพย์สิ่ิน	ของผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ยของ
บริษัีทุ

ส่่งเส่ริมความเที่่าเที่่ยม

สิ่ง่เสิ่รมิความเทุ่าเทีุยมกัน	ปฏิิบติั่ต่่อแรงงานอยา่งเปน็ธิรรมและพนกังานทุกุคนมสีิ่ทิุธิิ
ทีุ�จะเติ่บโต่และก้าวหน้าในอาชัีพการงาน	โดยบริษัีทุ	ได้ให้ค่าต่อบแทุนและสิ่วัสิ่ดิการ
แก่พนักงานทีุ�เหมาะสิ่มและแข่งขันได้ในอุต่สิ่าหกรรมเดียวกัน	 รวมทัุ�งใชั้ระบบ	
การวัดผิลการปฏิิบัติ่งานแบบ	KPIs	 ทีุ�สิ่ามารถวัดเป็นตั่วเลขได้	พร้อมทัุ�งให้โอกาสิ่	
ในการอบรม/พัฒนา	และสิ่่งเสิ่ริมความก้าวหน้าในหน้าทีุ�การงานของพนักงานอย่าง	
เทุ่าเทีุยมกัน

เคารพัในความคิดูเห็นที่่�แติกติ่าง

การเคารพในความคิดเห็นทีุ�แต่กต่่าง	มีเสิ่รีภาพในการนับถ่อศาสิ่นา	ความเชั่�อ	และ
ขนบธิรรมเนียมประเพณ์ีวัฒนธิรรม	รวมทัุ�งความเป็นสิ่ว่นตั่ว	และการรักษีาความลับ
ของผิู้ทีุ�เกี�ยวข้อง

บรหิารที่รพััยากรบคุคลอย่างเป็ีนธุรรมและ 
ไม่เลอ่กปีฏิบิตัิิ

บรหิารทุรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นธิรรมและไมเ่ล่อกปฏิิบติั่ต่ามนโยบายสิิ่ทุธิมินุษียชัน	
และปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายแรงงานเป็นขั�นต่ำา	เชัน่	การจ้างงาน	(การห้ามใชั้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ)	 รวมทัุ�งต่่อต้่านการล่วงละเมิดทุางเพศ	 ทัุ�งทุางวาจา	 กิริยา	และ	
การกระทุำาโดยบริษัีทุ	ได้กำาหนดบทุลงโทุษีไว้อยา่งชััดเจน

ส่่�อส่ารที่างติรงกับผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ย

จัดให้มชีัอ่งทุางการส่ิ่�อสิ่ารทุางต่รงกับผิูมี้สิ่ว่นได้เสีิ่ย	และชัอ่งทุางร้องเรียน	และ/หรอ่
รอ้งทุกุข์	รวมทัุ�งกระบวนการในการแก้ไขเร่�องรอ้งเรียนและร้องทุกุข์ทีุ�มปีระสิิ่ทุธิภิาพ
และเปน็ธิรรมกับทุกุฝ่า่ย	เพ่�อให้การดำาเนนิงานได้รบัการต่รวจสิ่อบและมคีวามโปรง่ใสิ่

ย่ดูมั�นในคุณ์ธุรรม จริยธุรรมและความเปี็นม่ออาช่พั

ยึดมั�นในคุณ์ธิรรม	 จริยธิรรม	 และความเป็นม่ออาชีัพในการประกอบธุิรกิจ	 และ	
การดำาเนินงานของบริษัีทุ

นโยบายสัทิธิุมนุษยชน
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ชั่องทางร้องเรียนิ และ/หรือแจั้งเบัาะแส

บริษัีทุได้ยึดถ่อแนวปฏิิบัติ่ดังกล่าวนี�ในการดำาเนินธุิรกิจ	 โดยกำาหนดเป็นความรับผิิดชัอบขั�นพ่�นฐานทีุ�บริษัีทุ	
พึงปฏิิบัติ่ต่่อผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียของบริษัีทุ	และมอบหมายให้สิ่ายงานสิ่ำานักประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหารเป็นผิู้กำากับดูแล	
อยา่งเครง่ครัด	เพ่�อสิ่ร้างความนา่เชั่�อถ่อและเชั่�อมั�นให้แก่ผิู้ถ่อหุ้น	พนักงาน	หุ้นสิ่ว่น	คู่ค้า	ลูกค้า	ชุัมชัน	และสิ่ังคม	
นำามาซ่ึ�งชั่�อเสิ่ียงและภาพลักษีณ์์ทีุ�ดีของบริษัีทุ	อยา่งต่่อเน่�องต่ลอดมา

ติดตอคณะกรรมการตรวจสอบ
01 02

03 04

audit_committee@gunkul.com

สงไปรษรณียปดผนึก
ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพริล์ แบงก์ค๊อก ช้ันท่ี 8 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กลองรับแจงเบาะแสและขอรองเรียน
ภายในบริษัท
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ และหรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

เว็บไซต : www.gunkul.com
ในหัวขอ “ชองทางการรองเรียน ”

ชองทางการรองเรียน และ/หรือแจงเบาะแส

@ www.

เปดรับสมัครพนักงาน พนักงาน

นายจาง

คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน

จัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

ประธานเจาหนาท่ีบริหารแตงต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ประจําป

ผูท่ี้มสีว่นเก่ียวขอ้ง

นอกจากนั�น	บริษัีทุได้จัดตั่�งคณ์ะกรรมการสิ่วัสิ่ดิการแรงงาน	เพ่�อเป็นตั่วแทุนของพนักงานในการกำากับดูแล	การ
ปฏิิบัติ่อยา่งเทุ่าเทีุยมและเป็นธิรรม	และพัฒนาการดำาเนินงานด้านแรงงาน	รวมถึงสิ่ง่เสิ่ริมความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการปฎิิบัติ่งานอย่างเป็นธิรรมต่ามหลักสิ่ิทุธิิมนุษียชัน	พร้อมทัุ�งชั่วยเหล่อด้านแรงงานและสิ่ร้างเคร่อข่าย
แรงงานของบริษัีทุ	โดยได้เปิดให้มีการสิ่่�อสิ่ารและรับฟังความคิดเห็น	เพ่�อนำามาปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน
ด้านสิ่วัสิ่ดิการพนักงานอยา่งต่่อเน่�อง	ซ่ึ�งคณ์ะกรรมการสิ่วัสิ่ดิการแรงงานมีบทุบาทุหน้าทีุ�	ดังนี�

1.	รว่มหาร่อกับนายจ้างเพ่�อจัดสิ่วัสิ่ดิการแก่ลูกจ้าง

2.	ให้คำาปรึกษีาหาร่อและเสิ่นอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสิ่วัสิ่ดิการสิ่ำาหรับลูกจ้าง

3.	ต่รวจต่รา	ควบคุม	ดูแล	การจัดสิ่วัสิ่ดิการทีุ�นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

4.	เสิ่นอข้อคิดเห็นและแนวทุางในการจัดสิ่วัสิ่ดิการทีุ�เป็นประโยชัน์สิ่ำาหรับลูกจ้าง

กระบวนการแติ่งติั�งคณ์ะกรรมการส่วัส่ดูิการแรงงาน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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ความภาคภ้มิใจัดำ้านิแรงงานิ

หน่วยงาน : กระที่รวงแรงงาน

รางวัลส่ถานปีระกอบกิจการดู่เดู่น ดู้านแรงงานส่ัมพัันธุ์และส่วัส่ดูิการแรงงาน ระดูับปีระเที่ศ  
(Thailand Labor Management Excellence Award 2021)

ครอบคลุม	5	บริษัีทุ	ได้แก่

•	 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง	จำากัด	(มหาชัน)

•	 บริษัีทุ	กันกุลพาวเวอร์	ดีเวลลอปเม้นท์ุ	จำากัด

•	 บริษัีทุ	ฟิวเจอร์	อิเล็กทุริคอล	คอนโทุรล	จำากัด

•	 บริษัีทุ	จี.เค.แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด

•	 บริษัีทุ	จี.เค.พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด

โดูยบริษััที่จะมุ่งมั�นพััฒนาการดูำาเนินงานดู้านการบริการและช่วยเหล่อแรงงาน ดููแลบุคลากรทีุ่กคนอย่างเที่่าเที่่ยมกัน ส่่งเส่ริมการส่ร้าง
ความรู้ความเขั้าใจดู้านการปีฏิิบัติิติ่อแรงงานอย่างเปี็นธุรรมและเคารพัส่ิที่ธุิมนุษัยชน นำาไปีสู่่การนำาไปีปีรับใช้ที่ั�วที่ั�งองค์กร 

รวมไปถึงสิ่ง่เสิ่ริมให้พนักงานสิ่ามารถรักษีาสิ่มดุลระหว่างการใชั้ชัีวิต่และการทุำางาน	นอกจากนี�ยังมุง่เน้นการสิ่่�อสิ่ารเพ่�อรับฟังและรวบรวม	
ความคิดเห็นของพนักงานมาใชั้ในการปรับปรุงระบบงาน	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	และสิ่วัสิ่ดิการสิ่ำาหรับพนักงานอยา่งต่่อเน่�อง

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การดำ้แลและร่กษีาพนิ่กงานิ

สิ่รุปการดำาเนินงานประจำาปี	2564	 	

อัต่รากำาลังพล

	 	การจ้างงานผิู้พิการ

การจ้างงานผิู้สิู่งอายุ

	 คะแนนเฉีลี�ยความพึงพอใจ

ความผิูกพันธิ์พนักงานต่่อองค์กร

คะแนนเฉีลี�ยความพึงพอใจของพนักงานย้อนหลัง

2562

ร้อยละ	67

2563

ร้อยละ	87

อัต่ราการเล่�อนต่ำาแหนง่

ด้วยโครงการพิเศษี

(ไมร่วมการเล่�อนขั�นต่ามอายุงาน)

	 อัต่ราการลาออก

อัต่ราย้อนหลัง

2561

2.28

2562

2.23

2563

1.39
	

ทุุนการศึกษีาบุต่รพนักงานประจำาปี

ทัุ�งสิ่ิ�น	76	ทุุน

จำานวน	(คน)

959

จำานวน	(คน)8	

จำานวน	(คน)

8	

ร้อยละ

86	

1.88%

1.78%

1.62%2561

2562

2563

2563

2562

2561

15	ทุ่าน

15	ทุ่าน

16	ทุ่าน

2564

16	ทุ่าน

ร้อยละ

1.63	

มูลค่ารวม	(บาทุ)

410,000

อัตรากําลังพล คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ความผูกพันพนักงานตอ
องคกร 

จํานวน (คน)

959

สรุปการดําเนินงานประจําป 2564 

รอ้ยละ

86
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
ของพนักงานย้อนหลัง (ร้อยละ) 

2563

2562

87

67

การจางงานผูพิการ

จํานวน (คน)

8
การจางงานผูสูงอายุ

จํานวน (คน)

8

อัตราย้อนหลัง (ร้อยละ)

2563

2562

1.39

2.23

2561 2.28

อัตราการลาออก
ร้อยละ

1.63

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ประจําป ทั้งสิ้น 76 ทุน 
มูลค่ารวม (บาท)

410,000

อัตราการเลื่อนตําแหนง
โดยโครงการพิเศษ

(ไมร่วมการเล่ือนขั้น
ตามอายุงาน)

2561 ท่าน15
ท่าน152562

ท่าน162563

ท่าน182564

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
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การจ้างงาน

บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญกับสิ่ิทุธิิขั�นพ่�นฐานของมนุษียชันและดำาเนินธุิรกิจต่ามหลักมนุษียธิรรมและกฎิหมาย	 โดยมี
การจ้างงานและสิ่รรหาบุคคลากรอยา่งเป็นธิรรม	เหมาะสิ่มกับทิุศทุางการดำาเนินธุิรกิจของบริษัีทุ	และสิ่นับสิ่นุน
ความหลากหลายของพนักงานโดยไม่มีการแบ่งแยก	 เพศ	 เชั่�อชัาติ่	หร่อศาสิ่นา	 เพ่�อให้พนักงานทุุกคนสิ่ามารถ
ทุำางานได้อยา่งมีความสิุ่ข	และมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โดย	ณ์	วันทีุ�	31	ธิันวาคม	2564	บริษัีทุมีพนักงานทัุ�งหมด	959	ราย	
แบง่เป็นพนักงานชัาย	610	ราย	(ร้อยละ	63.61)	และ	พนักงานหญิง	349	ราย	(ร้อยละ	36.39)	นอกจากนั�นบริษัีทุ
ยังสิ่่งเสิ่ริมให้พนักงานมีอาชัีพและรายได้	 โดยมีการจ้างงานพนักงานผิู้พิการทีุ�ขึ�นทุะเบียนเป็นผิู้พิการกับกรมสิ่่ง
เสิ่ริมและพัฒนาคุณ์ภาพชัวิีต่คนพกิาร	จำานวน	8	รายครบต่ามเกณ์ฑ์์	และมเีป้าหมายในการสิ่นับสิ่นุนผิู้พกิารเพิ�ม
ขึ�นต่่อไป	 ปัจจุบันบริษัีทุมีพนักงานจำาแนกต่ามชั่วงอายุ	 โดยรวมถึงผิู้สิู่งอายุทีุ�บริษัีทุจ้างงานจำานวน	8	ราย	 เพ่�อ	
สิ่ง่เสิ่ริมให้ผิู้สิู่งอายุมีรายได้ในการเลี�ยงดูต่นเองและครอบครัว	และอยูใ่นสิ่ังคมได้อยา่งสิ่มดุลเทุ่าเทีุยม	

ต่ารางแสิ่ดงจำานวนพนักงาน

จำานวนพนักิงาน
จำานวนพนักิงานแต่ล้ะปี

2562 2563 2564

จำานวนพนักิงานท้ังหมด้ 844 964 959

พนักงานรายเด่อน 716 854 849

พนักงานรายวัน 128 110 110

จำานวนพนักิงานแยกิตามประเภทกิารจ้างงาน

พนักงานประจำา 718 791 835

พนักงานสิ่ัญญาจ้าง 126 173 124

จำานวนพนักิงานแยกิตามเพศ

ชัาย 	538 603 610

หญิง 	306 361 349

จำานวนพนักิงานแยกิตามกิารจ้างงานอ่ืน ๆ

ผิู้พิการ 2 7 8

ผิู้สิู่งอายุ 5 6 8	

จำานวนพนักิงาน
จำานวนพนักิงานแต่ล้ะปี

2562 2563 2564

จำานวนพนักิงานแยกิตามระดั้บพนักิงาน

ผิู้บริหารระดับสิู่ง 	34 38 41

ผิู้จัดการฝ่่าย 	60 65 71

หัวหน้าแผินก/หัวหน้าหนว่ย 	88 114 117

พนักงานระดับต้่น-กลาง 	421 476 509

พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ 	241 271 221

จำานวนกิารสัรรหาพนักิงานสัำาเรจ็

ผิู้บริหารระดับสิู่ง 5 4 4

ผิู้จัดการฝ่่าย 15 19 25

หัวหน้าแผินก/หัวหน้าหนว่ย 31 29 17

พนักงานระดับต้่น-กลาง 130 158 165

พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ 65 5 4

อัตรากิารล้าออกิของพนักิงาน (รอ้ยล้ะ) 2.23 1.39 1.63

บริษัีทุจัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อดูแลและรักษีาพนักงาน	 ในระดับผิู้บริหารผิ่าน	คณ์ะกรรมการสิ่รรหาและพิจารณ์า
ผิลต่อบแทุน	และ	HR	Committee	เพ่�อดูแลเกี�ยวกับสิ่วัสิ่ดิการของพนักงาน	รับฟังข้อเสิ่นอแนะ	และข้อร้องเรียน
จากพนักงานในแต่่ละฝ่่ายและแต่่ละสิ่ายงานผ่ิานผิู้บริหารแต่่ละสิ่ายงานทีุ�เป็นตั่วแทุนของคณ์ะกรรมการ		
HR	Committee	โดยมีการจัดประชุัมอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ	เพ่�อรว่มหาข้อสิ่รุปและแนวทุางในการแก้ไขปัญหา	รวมทัุ�ง
ปรับปรุง	 พัฒนาสิ่วัสิ่ดิการต่่าง	ๆ	 ทีุ�แข่งขันและจูงใจพนักงานโดยออกเป็นนโยบาย	และนำาไปสิู่่การปฏิิบัติ่ของ
พนักงาน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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2) การฝ่ึกอบรมและพััฒนาศักยภาพัขัองบุคลากร

จํานวนหลักสูตร จํานวนช่ัวโมงการอบรมเฉล่ียแยกตามระดับพนักงาน
จํานวน (หลักสตูร)  (ชั่วโมง/คน/ปี) 

0

10

20

30

การพฒันาศักยภาพพนกังานประจําป ี2564 จึงปรบัเปล่ียนตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 
ปรบักระบวนการบางหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์

*

*

แบง่เป็น 
- หลักสตูรอบรมภายใน 62 หลักสตูร 
- หลักสตูรอบรมภายนอก 49 หลักสตูร 

111

จํานวน (ชั่วโมง/คน/ป)ี

5.01

1.12
5.91 7.4

21.94

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเฉล่ีย ระดับปฏิบติัการ ระดับสว่นกลาง

ระดับหัวหน้าแผนก/หนว่ย ระดับผูช้ว่ยผูจั้ดการและผูจั้ดการฝ่าย

ระดับผูบ้รหิารระดับสงู

9.2

G Goal
มุงมั่นสูเปาหมาย ไมหวั่น ไมถอดใจ

R Reliability
ทํางานแบบมืออาชีพไวใจได

O Ownership
ดูแล ใสใจ เปนหนึ่งเดียว

W Wisdom Learning
เรียนรูตลอดเวลาจะกอใหเกิดปญญาและการปรับตัว

T Technology & Innovation
เปดรับเทคโนโลโยและตอยอดใหกับนวัฒกรรม

H Honesty & Governance
ซื่อสัตย โปรงใสและทุมเทตอความรับผิดชอบที่มี

บริษัีทุต่ระหนักดีว่า	“พนักิงาน”	ค่อ	จุดเริ�มต้่นของการขับเคล่�อนธุิรกิจไปสิู่เ่ป้าหมายเป็นแรงผิลักดันสิ่ำาคัญทีุ�จะ
นำาพาองค์กรไปสูิ่ค่วามยั�งย่น	บรษัิีทุจึงได้พฒันางานบริหารทุรพัยากรบุคคลบนพ่�นฐานการปฏิิบติั่ต่่อบุคลากร	โดย
มุง่เสิ่ริมสิ่ร้างโอกาสิ่ความก้าวหน้า	ผิลต่อบแทุน	การแต่่งตั่�งปรับเล่�อนต่ำาแหนง่	การพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการ
พัฒนาคุณ์ธิรรม	การดูแลรักษีาสิ่ภาพแวดล้อม	ความปลอดภัย	และจัดระบบการทุำางานแบบมีสิ่ว่นรว่ม	ต่ลอดจน
สิ่่งเสิ่ริมทัุกษีะและการเรียนรู้ต่ลอดระยะเวลาการทุำางาน	 โดยมุ่งหวังสิ่ร้างพนักงานให้เป็นคนเก่ง	 ทีุมงานดี	และ
องค์กรเป็นเลิศ	 โดยมุ่งเน้นและเสิ่ริมสิ่ร้างคุณ์ลักษีณ์ะ	 ทัุกษีะและศักยภาพต่ามทีุ�องค์กรคาดหวัง	 โดยมีความ	
มุง่หวัง	ดังนี�

•	 	 สิ่ร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่ง	คนดี	มีความมุง่มั�น	ทุำางานเป็นทีุม	และนำาพาองค์กรสิู่ค่วามเป็นเลิศ	โดยเชั่�อม
โยงพฤติ่กรรมของพนักงานกับวัฒนธิรรมองค์กร	 “องค์กิรเติบโต พนักิงานเติบโต”	 (We	 GROWTH		
Together)	การรว่มสิ่รา้งพฤติ่กรรมวัฒนธิรรมองค์กรทีุ�เขม้แขง็นั�น	เปรยีบเสิ่ม่อนการวางรากฐานขององค์กร
ให้มั�นคงและยั�งย่น	 ซ่ึ�งเป็นหน้าทีุ�ของพนักงานทุุกคนในองค์กรให้มีสิ่่วนร่วมสิ่ร้าง	“วัฒนธุรรมองค์กิร”		
สิ่ร้างความเป็นหนึ�งเดียว

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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On the Job training

2

Off the Job training

3

Knowledge Sharing

4

Traning need survey

1

•	 พัฒนาศักยภาพพนักงานเพ่�อเต่รียมความพร้อมกับการเติ่บโต่ขององค์กร	 โดยจัดทุำาแผินพัฒนาพนักงานรายบุคคล	 (Individual	Development	Plan)	และแผินฝ่กึอบรมและพฒันาประจำาปี	 (Training	Plan)	รวมไปถึงการบริหาร	
องค์ความรู้ภายในองค์กร	(Knowledge	Management)	ผิา่นกระบวนการ

	 1.	 การแบง่ปันองค์ความรู้	(Knowledge	Sharing)

	 2.	 การสิ่ร้างเคร่อขา่ยความรู้	(Knowledge	Network)

	 3.	 การสิ่ร้างเคร่�องม่อหาความรู้	(Knowledge	Search	Engine)	หร่อในหลายองค์กรสิ่ร้างเป็น	KM	Center

•	 จัดทุำาแผินความก้าวหน้าในสิ่ายอาชัีพของพนักงานในองค์กร	(Career	Paths)

•	 จัดทุำาแผินสิ่่บทุอดต่ำาแหนง่งานทีุ�สิ่ำาคัญขององค์กร	ผิา่นนโยบายการปรับเล่�อนต่ำาแหนง่งาน

ต่ลอดระยะเวลาทีุ�ผิา่นมาบรษัิีทุได้เพิ�มจำานวนบุคลากรอยา่งต่่อเน่�อง	ทัุ�งนี�สิ่บ่เน่�องมาจากการเจรญิโต่อยา่งต่่อเน่�องของบรษัิีทุมาโดยต่ลอด	ดังนั�นบรษัิีทุ	ได้ออกแบบโครงสิ่รา้งหลักสูิ่ต่รพฒันาบุคลากรของบรษัิีทุใหเ้ชั่�อมโยงและสิ่อดคล้อง
กับผิลการประเมินสิ่มรรถนะความสิ่ามารถ	 (Competency)	ผิลการปฏิิบัติ่งาน	 (KPIs)	และแผินกลยุทุธิ์ขององค์กรในแต่่ละปีต่ามความเหมาะสิ่มกับบุคลากรในแต่่ละระดับ	 โดยเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทุำาหลักสิู่ต่รพัฒนา
บุคลากรเพ่�อต่อบสิ่นองต่่อวิสิ่ยัทัุศน	์พนัธิกิจ	และทิุศทุางแผินกลยุทุธิข์องบรษัิีทุ	เพ่�อเปน็กำาลังสิ่ำาคัญทีุ�จะรวมพลังผิลักดันให	้บรษัิีทุ	เปน็องค์กรทีุ�เจรญิเติ่บโต่อยา่งมั�นคงและยั�งยน่ต่่อไป	และเพ่�อเต่รยีมความพรอ้มในการพฒันากำาลังคน
ให้ทัุนกับการเติ่บโต่ขององค์กร	ผิา่นกระบวนการฝ่ึกอบรมต่่าง	ๆ	ดังนี�

กำาหนดจากความต้่องการของหน่วยงาน	และความ
ต้่องการรายบุคคลต่ามความเหมาะสิ่มในแต่่ละ

ต่ำาแหนง่งาน

กำาหนดความต้่องการของบุคคลทีุ�มาปฏิิบัติ่ในหน้าทีุ�
ของหน่วยงาน	 และกำาหนดกระบวนการวัดผิล		

ไมว่่าจะในรูปแบบข้อเขียน	หร่อ	ปฏิิบัติ่

การอบรมนอกเหน่อจากการทุำางาน	ไมว่่าจะเป็นการ
เข้ารับการอบรมพิเศษี	Special	training	หร่อการใชั้

สิ่ถานการณ์์จำาลองและกรณ์ีศึกษีา

การถ่ายทุอดองค์ความรู้องค์กร	 เพ่�อสิ่่งเสิ่ริมพัฒนา
ทัุกษีะ	ความรู้	ความสิ่ามารถ	และการนำาไปประยุกต์่

ใชั้ในการทุำางานอยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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เพ่�อให้พนักงานเปน็	“คนเก่ิง คนด้”ี	บรษัิีทุได้จัดสิ่รรงบประมาณ์ด้านการพฒันาศกัยภาพพนักงานในการฝึ่กอบรม
จำานวน	111	หลักสิู่ต่ร	และมีจำานวนชัั�วโมงการฝ่ึกอบรมเฉีลี�ยของพนักงานเทุ่ากับ	5.01	ชัั�วโมงต่่อคนต่่อปี	และมี
รายละเอียดด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ดังนี�

งบประมาณ์และสิ่ถิติ่ด้านการอบรม

รายล้ะเอยีด้ 2562 2563 2564

งบประมาณ์การฝึ่กอบรม	(ล้านบาทุ) 3.85 3.15 2.00

จำานวนหลักสิู่ต่ร 168 135 111

จำานวนพนักงานท่ีุเข้าอบรม 2,231 1,022 1,371

จำานวนชัั่วโมงอบรมเฉีล่ีย/คน 16.57 13.23 5.01

หมายเหตุ่	 1)	การพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำาปี	 2564	ปรับเปลี�ยนต่ามสิ่ถานการณ์์การแพร่ระบาดของ	
โรค	COVID-19

	 2)	ปรับกระบวนการบางหลักสิู่ต่รแบบออนไลน์

จำานวนชัั�วโมงการอบรมเฉีลี�ยแบง่ต่ามระดับพนักงาน

ระดั้บพนักิงาน

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉล้ีย่ต่อ
พนักิงานแต่ล้ะระดั้บ

2562 2563 2564

1.พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ 9 5 1.21

2.พนักงานระดับต้่น-กลาง 14 7 5.91

3.พนักงานระดับหัวหน้าแผินก/หนว่ย 26 6 7.40

4.พนักงานระดับผิู้ชัว่ยผิู้จัดการ	และผิู้จัดการฝ่่าย 36 6 9.20

5.พนักงานระดับผิู้บริหารระดับสิู่ง 36 23 21.94

ซ่ึ�งนอกจากหลักสูิ่ต่รการฝึ่กอบรมแล้ว	บรษัิีทุเล็งเห็นความสิ่ำาคัญของบุคลากรทีุ�เริ�มงานใหม่	โดยมุง่เน้นให้พนักงาน
เติ่บโต่ไปพร้อมกับองค์กร	 โดยใสิ่่ใจดูแลตั่�งแต่่วันแรกของการเริ�มงาน	 โดยจัดให้มีการปฐมนิเทุศพนักงานใหม่		
(On	Boarding	Program)	ให้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธิรรมองค์กรโดยสิ่ร้างระบบพี�เลี�ยง	(Mentor)	เพ่�อให้พนักงาน
ใหมเ่ข้าใจระบบการทุำางาน	วัฒนธิรรมองค์กร	อาชัีวอนามัยและความปลอดภัย	และหลักเกณ์ฑ์์นโยบายต่่าง	ๆ 	ใน
การปฏิิบัติ่งานได้อยา่งถูกต้่อง	และเป็นไปอยา่งสิ่มดุลระหว่างพนักงาน	 กับองค์กรให้มีความเข้าใจ	และประสิ่าน
การทุำางานกันอยา่งสิ่มดลุและเปน็ทีุม	และนอกจากการพฒันาฝ่กึอบรมเพ่�อรองรบัธุิรกิจแล้ว	องค์กรยงัมหีลักสูิ่ต่ร	
“การวางแผินลงทุุนเพ่�อประโยชัน์ทุางภาษีี	และการออมเงินเพ่�อใชั้ในวัยเกษีียณ์”	เพ่�อให้พนักงานมีสิ่มดุลชัีวิต่ทีุ�
ดีก่อนวัยเกษีียณ์	เพ่�อรองรบัพนกังานทีุ�กำาลังจะพน้สิ่ภาพการทุำางาน	เป็นการเต่รยีมความพรอ้มก่อนทีุ�จะเกษีียณ์
ล่วงหน้า	สิ่ามารถวางแผินชัีวิต่	แผินสิุ่ขภาพ	บริหารสิ่ินทุรัพย์	เพ่�อให้ชัีวิต่หลังการเกษีียณ์เป็นไปอยา่งมีดุลยภาพ

ในปี	2564	เน่�องจากสิ่ถานการณ์	์COVID-19		เพ่�อความปลอดภัยของพนักงาน	บรษัิีทุจึงเล่อกจัดการอบรมออนไลน์
เพิ�มมากขึ�น	และเน่�องจากบรษัิีทุมผีิูบ้รหิารและพนกังานทีุ�เคยได้รบัการอบรมภายนอกเปน็จำานวนมาก	จึงได้มกีาร
จัดการอบรมในรูปแบบ	Knowledge	Sharing	โดยสิ่ง่เสิ่ริมให้ผิู้บริหารและพนักงานดังกล่าว	นำาความรู้และทัุกษีะ
หลังจากการฝึ่กอบรมมาถ่ายทุอดสิู่พ่นกังานภายในบริษัีทุทีุ�สิ่นใจ	เพ่�อเป็นการส่ิ่งเสิ่ริมการเรยีนรูภ้ายในองค์กรอีก
ทัุ�งยังเป็นการติ่ดต่าม	รวมทัุ�งประเมินผิลจากการอบรมของพนักงาน	จากการถ่ายทุอดได้อีกทุางหนึ�ง

จำานวนผิู้บริหารและพนักงานทีุ�สิ่ามารถถ่ายทุอดความรู้และทัุกษีะผิา่นกิจกรรม	Knowledge	Sharing	(แยกต่าม
ระดับพนักงาน)

On Boarding Program

High-Performing Team

Mentor Systerm
Evalution System
Key Performance Indicator
Training
Follow up

•
•
•
•
•

(1 Year)

จํานวนผูบริหารและพนักงานท่ีสามารถถายทอดความรูและทักษะ
ผานกิจกรรม Knowledge Sharing

(คน) 

ระดับต้น-กลาง
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ระดับหัวหน้าแผนก/หนว่ย ระดับผู้ชว่ยผู้จัดการและผู้จัดการ ระดับผู้บริหารระดับสูง

1 1 1 1
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ส่รุปีรายละเอ่ยดูหลักสู่ติรการอบรม ในปีี 2564
ณ์	วันทีุ�	31	ธิันวาคม	2564	บริษัีทุมีรายละเอียดหลักสิู่ต่รการอบรม	ปี	2564	ดังนี�

หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

ผ้บ้รหิารระดั้บสัง้ •	 ความรูเ้บ่�องต้่น
เกี�ยวกับมาต่รฐาน
ระบบบรหิารงาน
คณุ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 Creative	Talk	
Conference	2021

•	 Leadership	
Succession	
Program	(LSP)	
รุน่ทีุ�	12

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง		
(Construction	
Contract	
Management)

•	 CFO’s	Orientation	
Course	for	New	
IPOs	รุน่ทีุ�	5

•	 การบริหารจัดการ
ต่าม	พ.ร.บ.	
คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่น
บุคคล	พ.ศ.2562	
ด้านการบริหาร
ทุรัพยากรมนุษีย์	
(ภาคปฏิิบัติ่)	รุน่ทีุ�	3

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	และสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	

•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร

•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)

•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564

•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพ

•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม

•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม

•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน		
(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)

•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี

•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา

•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy

•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง

•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)

•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ

•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)

•	 การเสิ่ริมสิ่ร้างขีดความสิ่ามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหร่อปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในสิ่าขา	IPPU

•	 โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562

•	 พัฒนาความรู้ด้านสิ่มาร์ทุกริด	8	วิชัา

•	 Webinar	on	the	Join	Crediting	Mechanism	(JCM)	Implementation	in	Thailand	2021	-	Innovation	for	Carbon	
Neutrality	Through	JCM

•	 การสิ่รรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไรให้ถูกต้่องต่ามหลัก	CG

•	 ความรูแ้ละทัุกษีะการวิเคราะหป์	ี2564	หวัขอ้	มติิ่ใหมใ่นการวิเคราะหห์ลักทุรพัยโ์ดยคำานงึถึงความยั�งยน่ผิา่น	One-report

•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.

•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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04 
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01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

ผ้จั้ด้กิารฝ่าย •	 ความรู้เบ่�องต้่น
เกี�ยวกับมาต่รฐาน
ระบบบริหารงาน
คุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการสิ่ิ�ง
แวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 9	ทัุกษีะการ
บริหารคนเพ่�อ
เพิ�มศักยภาพการ
ขับเคล่�อนองค์กร	
(The	9	Essential	
Skill	for	People	
Management)

•	 Culture	
Challenges

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง	
(Construction	
Contract	
Management)

•	 CFO’s	Orientation	
Course	for	New	
IPOs	รุน่ทีุ�	5

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	
•	 อบรม	กิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร
•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)
•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564
•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพฯ
•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม
•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม
•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน	

(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)
•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี
•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา
•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy
•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง
•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)
•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ
•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Remuneration	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Employee	Relations
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Learning	&	Development
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Workforce	Planning
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Performance	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Career	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Organization	Development
•	 การปฏิิบัติ่ต่าม	พรบ.	PDPA	ได้ภายในระยะเวลา	30	วัน
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop	for	Beginners
•	 ฝ่่ากระแสิ่	Disruption	ความทุ้าทุายของนักบัญชัียุคดิจิตั่ล
•	 การประยุกต์่ใชั้งาน	PLAXIS	2D	ในงานวิศวกรรมอยา่งม่ออาชัีพ	รุน่ทีุ�	1
•	 เทุคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบต่เต่อรี�ลิเทีุ�ยมไอออน
•	 Webinar	on	the	Join	Crediting	Mechanism	(JCM)	Implementation	in	Thailand	2021	-	Innovation	for	Carbon	

Neutrality	Through	JCM
•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.
•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

57รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
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04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

หวัหน้าหน่วย / 
หวัหน้าแผนกิ

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยว
กับมาต่รฐานระบบ
บริหารงานคุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	และ	
การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมต่าม	
ข้อกำาหนด	
ISO14001:2015	
และการจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมสิ่ำาหรับ
โรงไฟฟา้พลังงานลม	
รุน่	1-2

•	 ISO9001:2015	
Refreshing

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 9	ทัุกษีะการ
บริหารคนเพ่�อ
เพิ�มศักยภาพการ
ขับเคล่�อนองค์กร	
(The	9	Essential	
Skill	for	People	
Management)

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง	
(Construction	
Contract	
Management)

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	
•	 อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร
•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)
•	 ความปลอดภัยในการทุำางานในทีุ�อับอากาศ	 (Confined	Space)	 (สิ่ำาหรับผิู้อนุญาต่,	ผิู้ควบคุม,	ผิู้ชั่วยเหล่อ,	 และ	

ผิู้ปฏิิบัติ่งาน)
•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564
•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพฯ
•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม
•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม
•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน		

(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)
•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี
•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา
•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy
•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง
•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)
•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ
•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Remuneration	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Workforce	Planning
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Performance	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Career	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Organization	Development
•	 ฝ่่ากระแสิ่	Disruption	ความทุ้าทุายของนักบัญชัียุคดิจิตั่ล
•	 Update	ล่าสิุ่ดกฎิหมาย	e-Payment	หลักเกณ์ฑ์์และวิธิีการจัดทุำา	e-Tax	Invoice	&	e-Receipt,	e-Withholding	Tax
•	 โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562
•	 การปฏิิบัติ่งานบนทีุ�สิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ควบคุมงาน	
•	 Compliance	audit
•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.
•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

พนักิงาน •	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยว
กับมาต่รฐานระบบ
บริหารงานคุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 การจัดการสิ่ิ�ง
แวดล้อมต่าม	
ข้อกำาหนด	
ISO14001:2015	
และการจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมสิ่ำาหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม	รุน่	1-2

•	 ISO9001:2015	
Refreshing

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 9	ทัุกษีะการ
บริหารคนเพ่�อ
เพิ�มศักยภาพการ
ขับเคล่�อนองค์กร	
(The	9	Essential	
Skill	for	People	
Management)

•	 ปรับองค์กรให้	
Agile	ด้วย	Scrum	
Tool

•	 The	Power	of	
Servant	
Leadership	in	
the	Post	
Pandemic	World

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง	
(Construction	
Contract	
Management)

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน
•	 อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร
•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)
•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564
•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพ
•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม
•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม
•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	 ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน	 (C.A.R.	&	 I.A.R	 :	

Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)
•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี
•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา
•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy
•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง
•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)
•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ
•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)
•	 การอบรมรับรองการเป็นผิู้นำาในงานด้านความปลอดภัยสิ่ำาหรับงานก่อสิ่ร้างและติ่ดตั่�งเคร่�องจักร	 (Anzen	Leader	

Training	Course)
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Employee	Relations
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Learning	&	Development
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Organization	Development
•	 การเสิ่ริมสิ่ร้างขีดความสิ่ามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหร่อปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในสิ่าขา	IPPU
•	 สิ่ถานีไฟฟ้าแรงสิู่ง	 :	 ข้อกำาหนดการเชั่�อมต่่อ,	 การออกแบบ,	 การทุดสิ่อบ,	 	 และการนำาเข้าใชั้งาน	 (High	Voltage		

Substation)
•	 การฝ่ึกอบรมเชัิงปฏิิบัติ่การเชัิงลึกการคำานวณ์และรายงงานคาร์บอนฟุต่ปริ�นท์ุขององค์กร
•	 การเต่รียมความพร้อมจัดทุำา	Sustainability	Disclosure	ต่าม	One	Report
•	 การปฏิิบัติ่ต่าม	พรบ.	PDPA	ได้ภายในระยะเวลา	30	วัน
•	 การดำาเนินการด้าน	CSR	ขององค์กรในชัว่งวิกฤต่	COVID-19
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop	for	Beginners
•	 โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562
•	 ความทุ้าทุายในการเพิ�มสิ่ัดสิ่ว่นพลังงานหมุนเวียนในประเทุศไทุย

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

59รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

พนักิงาน •	 ลด	ใชั้	และจัดการพลาสิ่ติ่ก	อยา่งรู้คิดด้วยหลักเศรษีฐกิจหมุนเวียน
•	 เต่รียมความพร้อมปรับเปลี�ยนเพ่�อความยั�งย่นกับ	One	Report
•	 การปฏิิบัติ่งานบนทีุ�สิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ควบคุมงาน	
•	 One	report,	Sustainability	Disclosure	Requirement:	The	Challenges	Ahead
•	 เทุคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบต่เต่อรี�ลิเทีุ�ยมไอออน
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop:	ESG	Risk	Analysis	and	GHG	Accounting
•	 Business	and	Climate	Change	#understanding	climate	change	as	business	drivers
•	 ความรูแ้ละทัุกษีะการวิเคราะหป์	ี2564	หวัขอ้	มติิ่ใหมใ่นการวิเคราะหห์ลักทุรพัยโ์ดยคำานงึถึงความยั�งยน่ผิา่น	One-report
•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.
•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

พนักิงานระดั้บปฏิิบติักิาร •	 ความรู้เบ่�องต้่น
เกี�ยวกับมาต่รฐาน
ระบบบริหารงาน
คุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการสิ่ิ�ง
แวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	
•	 อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 การปฏิิบัติ่งานบนทีุ�สิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ปฏิิบัติ่งาน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

60รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ส่รุปีจำานวนพันักงานในแติ่ละหลักสู่ติรการอบรม ในปีี 2564 (แยกติามระดูับพันักงาน)

ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

หลั้กิสัต้รปฐมนิเทศพนักิงานใหม่

ปฐมนิเทุศพนักงานใหม่ 38 6 26 12 0 173 3 220

หลั้กิสัต้รกิารอบรมภายใน

อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิง่แวดล้อม	โดยคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564 2 0 2 8 0 52 4 66

9	ทัุกษีะการบริหารคนเพ่่อเพิม่ศักยภาพการขับเคล่่อนองค์กร	(The	9	Essential	Skill	for	People	Management) 1 1 5 15 1 4 0 26

การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4) 1 2 3 1 0 11 0 17

การบริหารสิ่ัญญาจ้างก่อสิ่ร้าง	(Construction	Contract	Management) 1 7 11 12 2 30 0 62

ความปลอดภัยในการทุำางานในท่ีุอับอากาศ	(Confined	Space)	(สิ่ำาหรับผิู้อนุญาต่,	ผิู้ควบคุม,	ผิู้ชัว่ยเหล่อ,	และผิู้
ปฏิิบัติ่งาน)

1 0 0 0 1 0 0 1

การจัดการสิ่ิง่แวดล้อมต่ามขอ้กำาหนด	ISO14001:2015	และการจัดการสิิ่ง่แวดล้อมสิ่ำาหรบัโรงไฟฟ้าพลังงานลม	รุน่	1 2 0 0 1 1 15 0 17

เจ้าหน้าท่ีุความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร 1 2 10 9 0 12 0 33

Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564 1 4 6 11 0 29 0 50

การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพ 1 1 1 1 0 22 0 25

Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัี	เร่่อง	เกษีต่รกรรม 1 4 6 11 0 29 0 50

การใชั้งาน	OMICRON	CMC356 1 2 5 3 0 12 1 23

ISO/IEC	17025:2017 1 1 4 3 0 4 0 12

คนปรับโลกเปล่ียน 1 39 54 7 0 2 0 102

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

61รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

หลั้กิสัต้รอบรมภายใน (Knowledge Sharing)

“คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม 1 5 6 8 0 18 0 37

มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี่ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน	
(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)

1 6 8 15 1 18 0 48

พ.ร.ก.ปรับเปล่ียนอัต่ราดอกเบี้ย	ครั้งแรกในรอบ	95	ปี 1 7 7 10 0 14 1 39

เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา 1 1 2 10 4 28 0 45

รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy 1 4 5 12 0 30 0 51

แนวทุางและข้อพิจารณ์าเก่ียวกับปัญหาท่ีุพบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง 1 3 12 12 6 45 0 78

บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand) 1 6 8 9 1 37 0 61

การออกแบบ	ติ่ดต้ั่ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ 1 6 6 4 1 29 0 46

ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ท่ีุจ่าย	(Withholding	Tax) 1 25 16 25 0 75 0 141

หลั้กิสัต้รอบรมภายนอกิ

การอบรมรับรองการเป็นผิู้นำาในงานด้านความปลอดภัยสิ่ำาหรับงานก่อสิ่ร้างและติ่ดต้ั่งเคร่่องจักร		
(Anzen	Leader	Training	Course)

3 0 0 1 0 7 0 8

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection 1 0 1 1 0 2 0 4

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Remuneration	Management 1 0 1 1 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Employee	Relations	 1 0 2 0 0 2 0 4

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Learning	&	Development 1 0 1 0 0 3 0 4

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Workforce	Planning 1 0 2 0 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Performance	Management	 1 0 2 0 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Career	Management 1 0 2 0 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Organization	Development 1 0 2 0 0 0 0 2

CFO’s	Orientation	Course	for	New	IPOs	รุน่ท่ีุ	5 1 1 1 0 0 0 0 2

Creative	Talk	Conference	2021 1 1 0 0 0 0 0 1

การเสิ่ริมสิ่ร้างขีดความสิ่ามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหร่อปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในสิ่าขา	IPPU 1 1 0 0 0 1 0 2

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

62รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

สิ่ถานีไฟฟ้าแรงสิู่ง	:	ข้อกำาหนดการเชั่่อมต่่อ,	การออกแบบ,	การทุดสิ่อบ,		และการนำาเข้าใชั้งาน			
(High	Voltage	Substation)

1 0 0 0 0 1 0 1

การฝึ่กอบรมเชัิงปฏิิบัติ่การเชัิงลึกการคำานวณ์และรายงงานคาร์บอนฟุต่ปริ้นท์ุขององค์กร 1 0 0 0 0 1 0 1

Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุน่ท่ีุ	12 1 1 0 0 0 0 0 1

การเต่รียมความพร้อมจัดทุำา	Sustainability	Disclosure	ต่าม	One	Report 1 0 0 0 0 1 0 1

การปฏิิบัติ่ต่าม	พรบ.	PDPA	ได้ภายในระยะเวลา	30	วัน 1 0 1 0 0 2 0 3

การดำาเนินการด้าน	CSR	ขององค์กรในชัว่งวิกฤต่	COVID-19 1 0 0 0 0 1 0 1

การบริหารจัดการต่าม	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562	ด้านการบริหารทุรัพยากรมนุษีย์	(ภาคปฏิิบัติ่)	
รุน่ท่ีุ	3

1 1 0 0 0 0 0 1

TCFD	&	SDGs	Workshop	for	Beginners 1 0 1 0 0 1 0 2

เสิ่วนาหัวข้อ	ฝ่่ากระแสิ่	Disruption	ความทุ้าทุายของนักบัญชัียุคดิจิตั่ล 1 0 3 4 0 0 0 7

การประยุกต์่ใชั้งาน	PLAXIS	2D	ในงานวิศวกรรมอยา่งม่ออาชัีพ	รุน่ท่ีุ	1 1 0 1 0 0 0 0 1

Update	ล่าสิุ่ดกฎิหมาย	e-Payment	หลักเกณ์ฑ์์และวิธิีการจัดทุำา	e-Tax	Inv.	&	e-Receipt,	e-Withholding	Tax 1 0 0 1 0 0 0 1

สิ่ัมมนารับฟังความคิดเห็น	โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	
พ.ศ.2562

1 2 0 2 0 2 0 6

ความทุ้าทุายในการเพิม่สิ่ัดสิ่ว่นพลังงานหมุนเวียนในประเทุศไทุย 1 0 0 0 0 1 0 1

การปฏิิบัติ่งานบนท่ีุสิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ปฏิิบัติ่งาน 1 0 0 0 0 0 4 4

ลด	ใชั้	และจัดการพลาสิ่ติ่ก	อยา่งรู้คิดด้วยหลักเศรษีฐกิจหมุนเวียน 1 0 0 0 0 1 0 1

เต่รียมความพร้อมปรับเปล่ียนเพ่่อความยั่งย่นกับ	One	Report 1 0 0 0 0 1 0 1

การปฏิิบัติ่งานบนท่ีุสิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ควบคุมงาน	 3 0 0 1 0 3 0 4

พัฒนาความรู้ด้านสิ่มาร์ทุกริด	8	วิชัา	 1 1 0 0 0 0 0 1

One	report,	Sustainability	Disclosure	Requirement	:	The	Challenges	Ahead 1 0 0 0 0 1 0 1

เทุคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบต่เต่อรี่ลิเท่ีุยมไอออน 1 0 1 0 0 1 0 2

Webinar	on	the	Join	Crediting	Mechanism	(JCM)	Implementation	in	Thailand	2021	-	Innovation	for	
Carbon	Neutrality	Through

1 2 1 0 0 0 0 3
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ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

Compliance	audit 1 0 0 1 0 0 0 1

ISO9001:2015	Refreshing 1 0 0 0 0 2 0 2

Culture	Challenges 1 0 1 0 0 0 0 1

ปรับองค์กรให้	Agile	ด้วย	Scrum	Tool 1 0 0 0 0 1 0 1

การสิ่รรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไรให้ถูกต้่องต่ามหลัก	CG 1 1 0 0 0 0 0 1

TCFD	&	SDGs	Workshop	:	ESG	Risk	Analysis	and	GHG	Accounting 1 0 0 0 0 2 0 2

Business	and	Climate	Change	#understanding	climate	change	as	business	drivers 1 0 0 0 0 2 0 2

หลักสิู่ต่รเพ่่อความรู้และทัุกษีะการวิเคราะห์ปี	2564	หัวข้อ	มิติ่ใหมใ่นการวิเคราะห์หลักทุรัพย์โดยคำานึงถึง	
ความยั่งย่นผิา่น	One-report

1 1 0 0 0 2 0 3

The	Power	of	Servant	Leadership	in	the	Post	Pandemic	World 1 0 0 0 0 1 0 1

มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ. 1 8 7 9 0 2 0 26

โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีุปรึกษีามาต่รฐานระบบการจัดการ	ด้านความปลอดภัยฯ	ปี	2565 1 0 0 1 0 0 0 1

Anzen	Leader	Refreshment	Training 1 0 0 0 0 1 0 1

รวมท้ังสัิน้ 111 152 233 221 18 734 13 1,371

หมายเหตุ่	 MGT	ค่อ	 Management	(พนักงานระดับผิู้บริหารระดับสิู่ง)

	 	 MGR	ค่อ	 Manager	(พนักงานระดับผิู้จัดการฝ่่าย)

	 	 SUP	 ค่อ	 Supervisor	(พนักงานระดับหัวหน้าแผินก)

	 	 LED	 ค่อ	 Leader	(พนักงานระดับหัวหน้าหนว่ย)

	 	 STF	 ค่อ	 Staff	(พนักงานระดับต้่น-กลาง)

	 	 OPR	 ค่อ	 Operator	(พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ)
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นอกเหน่อจากการสิ่่งเสิ่ริมศักยภาพของบุคลากรภายในแล้ว	บริษัีทุยังสิ่่งเสิ่ริมบุต่รของพนักงานด้านทุุนทุรัพย์
ทุางการศึกษีาอีกด้วย	 โดยในปี	2564	บริษัีทุได้มอบทุุนการศึกษีาให้แก่บุต่รของพนักงานจำานวนทัุ�งสิ่ิ�น	76	 ทุุน	
หร่อคิดเป็นมูลค่ากว่า	 410,000	บาทุ	นอกจากนั�นบริษัีทุยังเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชันในสัิ่งคม	และพร้อม
สิ่นับสิ่นุนโอกาสิ่ทุางการศึกษีาจากประสิ่บการณ์์เรียนรู้ในการทุำางานจริง	และสิ่ร้างบุคลากรทีุ�มีคุณ์ภาพสิู่่สัิ่งคม	
ด้วยการสิ่ร้างเคร่อข่ายร่วมกับสิ่ถาบันศึกษีาในการรับนักศึกษีาฝ่ึกงาน	 โดยในปี	 2564	บริษัีทุสิ่่งเสิ่ริมนักศึกษีา
จากโครงการฝึ่กงานและสิ่หกิจศกึษีาทีุ�มคีวามสิ่ามารถและเป็นทีุ�ต้่องการของหน่วยงานภายในองค์กรจำานวน	13	
ราย	

สิ่รุปจำานวนนักศึกษีาฝ่ึกงาน	ประจำาปี	2564

ฝ่าย จำานวน (คน) สัถึาบนั

โครงการฝ่ึกงานทัุ�วไป	จำานวนทัุ�งสิ่ิ�น	8	คน

ฝ่่ายเทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศ 2 มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลยีพระจอมเกล้าธินบุรี

ฝ่่ายนวัต่กรรม 1 จุฬาลงกรณ์์มหาวิทุยาลัย

ฝ่่ายบริหารโครงการ

1 สิ่ถาบนัเทุคโนโลยนีานาชัาติ่สิ่รินิธิร	มหาวิทุยาลัย
ธิรรมศาสิ่ต่ร์

1 จุฬาลงกรณ์์มหาวิทุยาลัย

ฝ่่ายพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์์
ไฟฟ้ากำาลังและโคมสิ่อ่งสิ่ว่าง

2 มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลยีราชัมงคลธิัญบุรี

ฝ่่ายต่รวจสิ่อบภายใน 1 มหาวิทุยาลัยสิ่งขลานครินทุร์	วิทุยาเขต่ต่รัง

โครงการสิ่หกิจศึกษีา	จำานวนทัุ�งสิ่ิ�น	5	คน

ฝ่่ายบำารุงรักษีาโรงไฟฟ้า 1 วิทุยาลัยเทุคนิคเพชัรบุรี

ฝ่่ายเทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศ 1 สิ่ถาบันเทุคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ทุหาร
ลาดกระบัง

ฝ่่ายทุรัพยากรบุคคลและธุิรการ	
(โรงงาน)

2 มหาวิทุยาลัยพะเยา

ฝ่่ายต่รวจสิ่อบภายใน 1 มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลยีราชัมงคลพระนคร

นอกจากเปิดโอกาสิ่ทุางการศึกษีาแล้ว	บริษัีทุยังมีความมุง่มั�นทีุ�จะสิ่ง่เสิ่ริมความก้าวหน้าทุางอาชัีพ	โดยการจ้าง
งานนกัศกึษีาทีุ�มคีวามรู้	ความสิ่ามารถและมีศกัยภาพต่รงต่ามความต้่องการของสิ่ายงานต่่าง	ๆ 	หลังจากทีุ�จบการ
ศึกษีาออกจากรั�วมหาวิทุยาลัย

ความผิูกพัันขัองพันักงาน

ความผก้ิพันของพนักิงาน 2562 2563 2564

อัต่ราการลาออกของพนักงาน	(ร้อยละ) 2.23 1.39 1.63

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน	(ร้อยละ) 67 87 86

บริษัีทุสิ่ร้างความผิูกพันกับพนักงานผิา่น	วัฒนธิรรมองค์กร	“GROWTH together”	โดยองค์กรมีความเชั่�อมั�น
ว่า	พฤติ่กรรมทีุ�สิ่ร้างขึ�นจากคนในองค์กร	 ทีุ�เกิดจากการเรียนรู้ซึ่�งกันและกัน	และยึดถ่อปฏิิบัติ่กันมาจนเป็น
ธิรรมเนียมปฏิิบัติ่ในเปรียบเสิ่ม่อนการวางรากฐานวัฒนธิรรมการทุำางานภายในองค์กร	 ทีุ�จะชั่วยสิ่ร้างการ
เปลี�ยนแปลงพัฒนา	ขยายโอกาสิ่ทุางธุิรกิจ	มุง่สิู่ก่ารเป็นผิู้นำาทุางด้านธุิรกิจพลังงานอยา่งครบวงจร	และก้าวสิู่ป่ี
ต่่อ	ๆ	ไปอยา่งมั�นคง	โดยในปีทีุ�ผิา่นมาบริษัีทุมีอัต่ราการลาออกของพนักงานร้อยละ	1.63	ของพนักงานทัุ�งหมด
ขององค์กร

อย่างไรก็ต่าม	บริษัีทุมีความเช่ั�อมั�นว่า	การสิ่ร้างความผูิกพันของพนักงานและพัฒนาระบบทุรัพยากรบุคคลจะ
เป็นพลังขับเคล่�อนทีุ�สิ่ำาคัญของธุิรกิจให้เติ่บโต่ไปพร้อม	ๆ	 กับองค์กร	 ในปี	 2564	บริษัีทุมีคะแนนเฉีลี�ยความ	
พึงพอใจและความผิูกพันของพนักงานเทุ่ากับร้อยละ	86	โดยในปี	2565	บริษัีทุได้กำาหนดสิ่วัสิ่ดิการและกิจกรรม
สิ่ร้างความผิูกพันแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน	ไว้ดังนี�

จํานวนนักศึกษาฝกงาน

45

โครงการท่ัวไปและสหกิจศึกษา
ขอ้มลูยอ้นหลัง 2561-2564

คน

จํานวนนักศึกษาฝกงาน

3

ท่ีไดรับโอกาสถูกจางงานตอ
ขอ้มลูยอ้นหลัง 2561-2564

คน
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ส่วัส่ดูิการ ค่าติอบแที่น และกิจกรรมส่ร้างความผิูกพัันแก่พันักงานและครอบครัวพันักงาน
บรษัิีทุให้ความสิ่ำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่่อเน่�อง	โดยมคีวามเช่ั�อมั�นว่ารากฐานพลังขับเคล่�อนความสิ่ำาเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทุรัพยากร
บุคคลให้สิ่อดคล้องกันกับแนวทุางธุิรกิจ	เพ่�อสิ่ง่เสิ่ริมให้พนักงานสิ่ร้างสิ่รรค์	ผิลงานและพัฒนาต่นเองรว่มกับองค์กรอยา่งต่่อเน่�อง	และสิ่ร้างความผิูกพัน
ระหว่างพนักงานและองค์กร	ผิา่นสิ่วัสิ่ดิการและกิจกรรมสิ่ร้างความผิูกพันแก่พนักงาน	ดังนี�

สว่สดำิการที�เป้็นิต่่วเงินิและสิ�งอำานิวยความสะดำวก
•	 การจ่ายโบนสัิ่	และปรบัเงินประจำาป	ีประเมนิต่ามผิลการปฏิิบติั่งาน		

ทัุกษีะความสิ่ามารถ	และเวลาการมาทุำางานของพนักงาน

•	 กองทุุนสิ่ำารองเลี�ยงชัีพพนักงาน

•	 เคร่�องแบบพนักงาน

•	 เวลาการทุำางานทีุ�ย่ดหยุน่	และ	สิ่ถานทีุ�ทุำางานทีุ�สิ่ะดวกและ
ปลอดภัย	เชัน่	การปฏิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย		
(Work	from	Home)

•	 เพิ�มวันลาพักผิอ่น	ต่ามอายุงาน

ดำ้านิสุขภาพ และความป้ลอดำภ่ย
•	 ประกันอุบัติ่เหตุ่หมู	่และประกันการเดินทุาง	กรณ์ีเดินทุางต่่างประเทุศ

•	 ประกันภัย	COVID-19	

•	 เงินชัว่ยเหล่อค่ารักษีาพยาบาลกรณ์ีผิู้ป่วยนอก	และผิู้ป่วยใน

•	 เงินชัว่ยเหล่อค่าทุำาฟัน

•	 จัดตั่�งสิ่ำานักงานยอ่ย	Split	Location	และการปฏิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย		
(Work	from	Home)

•	 เพ่�อแบง่กำาลังคน	และเว้นระยะหา่งในการปฏิิบัติ่งาน	เพ่�อป้องกันและลดความเสิ่ี�ยง
ในการแพรก่ระจายของโรค	COVID-19

•	 จัดหาอุปกรณ์์ป้องกันโรค	COVID-19	ให้กับพนักงาน	เชัน่	ชุัดต่รวจ	COVID-19	(ATK),	
GUNKUL	Care	Bag	ถุงหว่งใยกันกุล	หน้ากากผิ้า	เคร่�องต่รวจวัดอุณ์หภูมิ	อุปกรณ์์
ทุำาความสิ่ะอาด	สิ่บูเ่หลว	เจลแอกอฮอล์	ฉีีดพน่ฆ่า่เชั่�อโรคสิ่ถานทีุ�ทุำางาน	และฉีากกั�น
ระหว่างโต๊่ะทุำางาน	เพ่�อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19

•	 ติ่ดต่่อ	ประสิ่านงานกับหนว่ยงานภาครัฐ	ภาคเอกชัน	รวมทัุ�งจัดทุำาสิ่่�อประชัาสิ่ัมพันธิ์
สิ่ถานทีุ�ลงทุะเบียนฉีีดวัคซ่ีน	ข้อปฏิิบัติ่การป้องกัน	และการหลีกเลี�ยง	ในแต่่ละชัว่ง
สิ่ถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	เพ่�อให้พนักงาน	รู้วิธิิการป้องกัน
ต่นเอง	เฝ่้าระวังต่นเอง	และจัดให้ได้รับวัคซ่ีน	COVID-19	เข็มทีุ�	1	และเข็มทีุ�	2	ให้ครบ
ร้อยละ	100	หร่อไมต่่ำากว่าร้อยละ	90	ของจำานวนพนักงานทัุ�งหมดและในปี	2565	
ทุางบริษัีทุยังมีการรณ์รงค์และจัดหาวัคซ่ีนเข็ม	3	ให้พนักงานอยา่งต่่อเน่�อง	เพ่�อความ
ปลอดภัยในการปฏิิบัติ่งานของพนักงานทุุกทุ่านและป้องกันการแพรร่ะบาดของ	
โรค	COVID-19	อยา่งต่่อเน่�อง

•	 กิจกรรม	Morning	Talk	–	JSA	:	Job	Safety	Analyst		การวิเคราะห์งานก่อน	
ปฏิิบัติ่งานเพ่�อความปลอดภัยต่ามหลักการ	Plan-Do-Check-Act	(PDCA)

นโยบายค่าตอบแทนแล้ะผล้ประโยชน์
ของผ้บ้รหิารแล้ะพนักิงาน
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สว่สดำิการดำ้แลครอบัคร่วพนิ่กงานิ
•	 ทุุนการศึกษีาบุต่รพนักงาน

•	 เงินชัว่ยเหล่อกรณ์ีประสิ่บภัยพิบัติ่

•	 เงินชัว่ยเหล่อฌาปนกิจศพ	บิดา	มารดา	และบุต่รของ
พนักงาน

ดำ้านิจัิต่ใจัและการมีส่วนิร่วม
•	 กิจกรรมวันเกิดพนักงาน	การรับประทุานอาหาร

รว่มกัน	การมอบของขวัญวันเกิด	และ/หร่อการ
ถวายสิ่ังฆ่ทุาน	และการฟังธิรรมเทุศนา

•	 กิจกรรม	5สิ่	และ	QCC	เพ่�อสิ่ร้างการมีสิ่ว่นรวมใน
การพัฒนา/ปรับปรุงวิธิีการทุำางาน	และสิ่ภาพ
แวดล้อม

•	 กิจกรรมจัดเลี�ยงพนักงานทัุ�งองค์กร	เน่�องจาก
พนักงานทุุกฝ่่ายงานมีสิ่ว่นในการสิ่นับสิ่นุนให้ยอด
ขายได้ต่ามเป้าหมายรายไต่รมาสิ่

•	 กิจกรรมผิู้บริหารเยี�ยมชัม	หร่อการประชุัมผิา่น	
Google	Meet	หร่อ	Zoom	โรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่ง
อาทิุต่ย์	พลังงานลม	และไซ่ต์่งานก่อสิ่ร้าง	เพ่�อ
สิ่ร้างขวัญกำาลังใจ	รว่มประชุัมพูดคุยกับทุุกกลุ่ม
พนักงาน	เพ่�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น	สิ่ิ�งทีุ�ร้องขอ	
การพัฒนา	และดูแลความเป็นอยูพ่นักงาน

ดำ้านิศาสนิา ว่ฒนิธุรรม ป้ระเพณี
•	 การทุำาบุญตั่กบาต่รและเลี�ยงพระ	รว่มกับชุัมชันโดย

รอบบริษัีทุ	ในวันสิ่ำาคัญทุางพุทุธิศาสิ่นา	และทุำาบุญ
เลี�ยงพระประจำาปีของบริษัีทุ

•	 ขอคำาอวยพร	ผิา่นสิ่้มมงคลต่ามประเพณ์ีจีนในชัว่ง
เทุศกาลต่รุษีจีน

•	 การแจกซ่องมงคล	“อั�งเปา”	ให้กับพนักงาน

•	 กิจกรรมทุำาบุญเลี�ยงพระเพลประจำาปีบริษัีทุ

กิจักรรมจัิต่อาสา 
•	 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชัน์	ล้างห้องนำา	กวาดลานวัด	

และเก็บขยะบริเวณ์รอบ	ๆ	บริษัีทุ	และชุัมชัน

•	 ถ่ายทุอดองค์ความรู้	เร่�องการติ่ดดั�งแผิง	โซ่ล่าร์เซ่ลล์	
และการเปลี�ยนและติ่ดหลอดไฟสิ่อ่งสิ่ว่าง	LED

•	 กิจกรรมพัฒนาความยั�งย่น	สิ่ง่เสิ่ริมความรับผิิดชัอบ
ต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	ต่อบสิ่นองต่่อผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย
อยา่งครอบคลุม
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กิจกรรมเพัิ�มผิลผิลิติ (กิจกรรม 5 ส่ และส่ิ�งแวดูล้อม)
เพ่�อสิ่่งเสิ่ริมบรรยากาศการทุำางานแบบมีสิ่่วนร่วม	ต่ลอดจนสิ่่งเสิ่ริมทัุกษีะ	ความสิ่ามารถ	ประสิ่บการณ์์	 และ	
การเรียนรู้ต่ลอดระยะเวลาการทุำางานของพนักงานให้พนักงานมีความรู้สึิ่กเป็นสิ่่วนหนึ�งขององค์กร	 รักและ
หวงแหน	มีความผิูกพันกับองค์กร	ผิา่นกิจกรรมสิ่นับสิ่นุนการเพิ�มผิลผิลิต่	โดยมีวัต่ถุประสิ่งค์ดังนี�

•	 สิ่ง่เสิ่ริมให้พนักงานทุุกคนมีสิ่ว่นรว่มในการปรับปรุงงานและคุณ์ภาพ	และทุำางานรว่มกันเป็นทีุมอยา่งมี
ระบบ	รู้จักแก้ปัญหาเฉีพาะหน้าด้วยต่นเอง	และรู้จักปรับปรุงต่นเอง

•	 เพ่�อให้เกิดความรว่มม่อรว่มใจในการสิ่ร้างผิลงานให้ได้คุณ์ภาพต่ามเป้าหมาย	โดยการค้นหาจุดอ่อน	และ	
หาสิ่าเหตุ่แหง่ปัญหา	เพ่�อแก้ไขปรับปรุง	และวางแผินคุณ์ภาพอยา่งเป็นระบบ

•	 เพ่�อสิ่ร้างแรงจูงใจ	ในการจ่ายค่าต่อบแทุน	และ/หร่อมอบเกียรติ่บัต่รยกยอ่งให้กับพนักงานทีุ�รว่มกิจกรรม		
ทีุ�เป็นประโยชัน์	และสิ่ร้างคุณ์ค่าให้กับองค์กร

•	 เพ่�อรว่มกันดูแลสิ่ิ�งแวดล้อม	และสิ่ร้างสิ่รรค์สิ่ิ�งทีุ�ดีต่่อผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	

รายล้ะเอยีด้กิิจกิรรม

5	สิ่	เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทุำางานของพนักงานด้วยต่นเอง	ต่ามหลักการ	“สิ่ะสิ่าง	สิ่ะดวก	สิ่ะอาด	สิุ่ขลักษีณ์ะ
และสิ่ร้างนิสิ่ัย”	 ในสิ่ถานทีุ�ทุำางานของต่นเอง	ทุำาให้บริษัีทุมีพนักงานทีุ�มีระเบียบวินัยจากจิต่สิ่ำานึกของพนักงาน	
ทุำาให้สิ่ภาพแวดล้อมสิ่ถานทีุ�ทุำางานสิ่ะอาด	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีความสิ่วยงาม	มีความปลอดภัย	และมีการ
จัดการแยกขยะอย่างเหมาะสิ่ม	สิ่ร้างความสิ่มดุลให้กับสิิ่�งแวดล้อมและก่อให้เกิดรายได้ต่่อกิจกรรม	 เพ่�อนำามา
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม	 โดยทุางบริษัีทุยังเพิ�มการทุำางานอีก	1	สิ่	 ค่อ	สิ่ิ�งแวดล้อม	 เป็นการดำาเนินกิจกรรมของ
บริษัีทุ	 ทีุ�ต้่องคำานึงถึงสิ่ิ�งแวดล้อมอย่างสิ่มำาเสิ่มอ	 ไม่ได้คิดถึงเพียงบริษัีทุ	 โดยใชั้หลัก	3R	 ค่อ	Reduce	Reuse	
Recycle	เพ่�อการใชั้ทุรัพยากรอยา่งคุ้มค่า	และลดปริมาณ์การเกิดขยะทีุ�ไมจ่ำาเป็น

นอกจากนั�นแล้วยงัสิ่ร้างแรงจูงใจ	มอบค่าต่อบแทุนและเกียรติ่บตั่รยกยอ่งให้กับฝ่า่ยงานทีุ�มคีะแนนจากการต่รวจ
ประเมินพ่�นทีุ�	 5	สิ่	 ทีุ�ได้รับคะแนนสูิ่งสุิ่ด	3	 อันดับแรก	 เพ่�อสิ่่งเสิ่ริมการมีระเบียบวินัย	“สิ่ะสิ่าง	สิ่ะดวก	สิ่ะอาด	
สิุ่ขลักษีณ์ะ	และสิ่ร้างนิสิ่ัย”	 ให้กับพนักงาน	 เพ่�อก่อให้เกิดประโยชัน์ต่่อองค์กร	และพนักงานจิต่อาสิ่าในการ
ทุำาความดี	

บริษัีทุมีกระบวนการเชั่�อมโยงการจ่ายค่าต่อบแทุนกับทัุกษีะความสิ่ามารถและการประเมินผิลงานให้สิ่อดคล้อง
กับวิสิ่ัยทัุศน์	พันธิกิจ	นโยบาย	และกลยุทุธิ์ของบริษัีทุ	ดังนี�
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บริษัีทุมีนโยบาย	หลักเกณ์ฑ์์	และระเบียบปฏิิบัติ่การคัดเล่อกและสิ่่งเสิ่ริมบุคลากรภายในให้ได้รับการปรับเล่�อน
ต่ำาแหนง่งานเพ่�อสิ่รา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากร	และใหบุ้คลากรรบัรู้ถึงความมั�นคงในสิ่ายอาชัพีของต่นเองว่าต่่อไปจะ
เติ่บโต่	หรอ่ก้าวไปสิู่ต่่ำาแหนง่งานทีุ�สิ่งูขึ�นอยา่งไรหรอ่หน่วยงานใด	เม่�อพนักงานมีความรู้ความสิ่ามารถ	และคุณ์สิ่มบัติ่
ครบสิ่ำาหรบัต่ำาแหนง่ทีุ�มหีนา้ทีุ�ความรับผิดิชัอบสูิ่งขึ�นต่ามแผินงานสิ่บ่ทุอดต่ำาแหนง่งาน	พนกังานจะได้รบัการเสิ่นอ
ชั่�อเพ่�อปรับเล่�อนต่ำาแหนง่	โดยในปี	2564	มีพนักงานทีุ�ได้รับการสิ่นับสิ่นุนเล่�อนขั�นจำานวน	18	ราย

สิ่ำาหรบัเกณ์ฑ์์การคัดเล่อกนั�น	บรษัิีทุจะดำาเนนิการอยา่งเป็นธิรรมและผิา่นกลั�นกรองโดย	คณ์ะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร	ซ่ึ�งประกอบด้วยผิูบ้ริหารระดับสูิ่งแต่่ละสิ่ายงาน	และประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร	เปน็ประธิานคณ์ะกรรมการ
บริหารงานบุคลากร	HR	Committee	ซ่ึ�งมีหน้าทีุ�ดังนี�

•	 พจิารณ์าคุณ์สิ่มบติั่บุคลากรทีุ�ได้รบัการเสิ่นอเล่�อนขั�นเล่�อนต่ำาแหนง่	ใหส้ิ่อดคล้องกับนโยบาย	ระเบยีบ	กฎิ
เกณ์ฑ์์ทีุ�บริษัีทุกำาหนดต่ามแผินงานสิ่่บทุอดต่ำาแหนง่งาน

•	 พิจารณ์าปัญหา	อุปสิ่รรค	และปัจจัยอ่�น	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องกับการบริหารทุรัพยากรบุคคลขององค์กร

•	 อนุมัติ่แนวนโยบายและวิธิีแก้ไขปัญหาภายในขอบเขต่อำานาจ	และความรับผิิดชัอบทีุ�บริษัีทุมอบหมาย

•	 เสิ่นอแนะวิธิีการแก้ปัญหา	หร่อแนวทุางพัฒนาบุคลากร	หร่อหลักเกณ์ฑ์์การบริหารทุรัพยากรบุคคลให้
สิ่อดคล้องกับนโยบายบริษัีทุ

•	 คณ์ะกรรมการบริหารงานบุคลากรพิจารณ์าแต่่งตั่�งจากผิู้บริหารระดับสิู่ง	และผิู้จัดการฝ่่ายทุรัพยากรบุคคล
และธุิรการ	เป็นคณ์ะกรรมการและเลขานุการ	โดยได้รับการอนุมัติ่จากประธิานกรรมการบริหาร

สิ่ถิติ่จำานวนพนักงานทีุ�ได้รับการปรับเล่�อนต่ำาแหนง่

ระดั้บพนักิงานทีม่กีิารปรบัเล่ื้อนตำาแหน่ง

จำานวนพนักิงานทีไ่ด้้รบัปรบั
เล่ื้อนตำาแหน่ง

2562 2563 2564

ระดับผิู้บริหาร		 6 2 1

ระดับผิู้ชัว่ยผิู้จัดการ	และผิู้จัดการฝ่่าย 5 3 6

ระดับหัวหน้าแผินก/หนว่ย		 4 11 11

รวมจำานวนพนักิงานทีไ่ด้้รบักิารปรบัเล่ื้อนตำาแหน่งในแต่ล้ะปี 15 16 18

การส่่งเส่ริมความก้าวหน้าขัองพันักงาน
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รวมจํานวนพนักงานท่ีได้รับการปรับเล่ือนตําแหนง่ในแต่ละปี 

15 16
18

ขั้อพัิพัาที่ดู้านแรงงาน
บริษัีทุไมม่ีข้อร้องเรียนหร่อข้อพิพาทุด้านแรงงานในปีรอบ	3	ปีทีุ�ผิา่นมา

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

69รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การจั่ดำการดำ้านิความป้ลอดำภ่ย อาชัีวอนิาม่ย 
และสภาพแวดำล้อมในิการทำางานิ
บรษัิีทุเชั่�อว่าความปลอดภัย	อาชัวีอนามยั	และสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางานของพนกังานเปน็ปจัจัยสิ่ำาคัญประการ
หนึ�งทีุ�จะชั่วยให้เกิดการทุำางานทีุ�มีประสิ่ิทุธิิภาพและบรรลุประสิ่ิทุธิิผิล	 จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความ
ปลอดภัย	 อาชัีวอนามัย	 รวมถึงสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางานให้สิ่อดคล้องกับกฎิหมาย	มาต่รฐานสิ่ากล	 และ	
ข้อกำาหนดอ่�น	ๆ	 เพ่�อสิ่ร้างความปลอดภัยในการทุำางานให้กับพนักงาน	และผิู้มาติ่ดต่่อหร่อมาปฏิิบัติ่งานภายใน
บริษัีทุ	โดยมีการจัดสิ่ัปดาห์งานนิทุรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัีทุ	เพ่�อรณ์รงค์ให้พนักงาน
ทุุกระดับ	ต่ระหนักรับรู้	 และมีสิ่่วนร่วมในด้านบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	 ให้เกิดขึ�นอย่าง	
ต่่อเน่� องและยั� งย่น	 โดยในปีทีุ�ผิ่านมา	 มีรายละเอียดอัต่ราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงานเกิน	 1	 วัน		
(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)	ดังนี�

รายงานจำานวนอุบัติิเหติุและจำานวนวันความปีลอดูภัยแยกติามบริษััที่

บริษัีทุ

2562 2563 2564

จำานวน
อุบติั่เหต่ถึุง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	3	วัน

จำานวนวัน
ปลอด

อุบัติ่เหตุ่ต่่อ
เน่�อง

จำานวน
อุบัติ่เหตุ่ถึง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	3	วัน

จำานวนวัน
ปลอด

อุบัติ่เหตุ่ต่่อ
เน่�อง

จำานวน
อุบัติ่เหตุ่ถึง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	3	วัน

จำานวน
อุบัติ่เหตุ่ถึง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	1	วัน

จำานวนวัน
ปลอด

อุบัติ่เหตุ่ต่่อ
เน่�อง

GKA 1 133 1 421 0 1 26

GKP 0 1,846 0 2,134 0 0 2,416

WED 0 1,098 0 1,463 0 0 1,828

GNP 0 646 0 1,011 0 0 1,376

KWE 0 560 0 925 0 0 1,290

FEC 0 560 0 925 0 1 N/A

GPD 0 730 0 1,095 0 0 N/A

หมายเหตุ่	 1)	 เน่�องจากบริษัีทุ	 ฟิวเจอร์	 อีเล็คทุริคอล	คอนโทุรล	จำากัด	 (FEC)	และบริษัีทุ	 กันกุล	พาวเวอร์		
ดีเวลลอปเม้นท์ุ	 จำากัด	 (GPD)	 เป็นกลุ่มธุิรกิจก่อสิ่ร้าง	 ซึ่�งแต่่ละพ่�นทีุ�มีระยะเวลาการดำาเนินงาน	
ต่ามสิ่ัญญาแต่กต่่างกัน	จึงไมส่ิ่ามารถสิ่รุปรวมจำานวนวันปลอดอุบัติ่เหตุ่ต่่อเน่�องรวมได้

	 2)	ข้อมูลจำานวนอุบัติ่เหตุ่ถึงขั�นหยุดงานเกิน	1	วัน	รวบรวมขึ�นในปี	2564	เป็นปีแรก

เปี้าหมายการลดูอุบัติิเหติุ ในปีี 2564 – 2567
1.1	 อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหตุ่ถึงขั�นหยุดงานเกิน	3	วัน	เป็น	0

1.2	 เป้าหมายอัต่ราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงานเกิน	1	 วันทีุ�ตั่�งไว้	 (ราย	 ต่่อ	1,000,000	ชัั�วโมงการทุำางาน	ลดลง	
ร้อยละ	5	ในปี	2565

จํานวนการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน

ราย

2

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน 

(LTIFR)

ราย
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง

การทํางาน

1.53

เปาหมาย
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานเกิน 1 วันที่ตั้งไว

ราย
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง

การทํางาน

1.45

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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กิจกรรมดู้านความปีลอดูภัยขัองกลุ่มบริษััที่ในปีี 2564 

WEBD (WED, GNP, KWE) Solar (FEC, GPD) GKAP (GKA, GKP)

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยที�เกิี�ยวขอ้งกัิบสัถึานกิารณ์ COVID-19

1.	 กำาหนดมาต่รการการปฏิิบัติ่กรณ์ีมีการแพรร่ะบาดในพ่�นทีุ�

2.	 พนักงาน	 ผิู้รับเหมา	 และผิู้มาติ่ดต่่อจะต้่องได้รับการคัดกรอง	 โดย	
การต่รวจวัดอุณ์ภูมิต่ามมาต่รการ	ก่อนเข้าพ่�นทีุ�

3.	 ผิู้มาติ่ดต่่อจะต้่องปฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการดังต่่อไปนี�

	 3.1	สิ่วมหน้ากากอนามัยต่ลอดเวลาทีุ�อยูภ่ายในโรงไฟฟ้า

	 3.2	ผิู้มาติ่ดต่่อจะต้่องมีผิลการต่รวจ	ATK	(ไมเ่กิน	48	ชัั�วโมง)	และสิ่ง่
ให้เจ้าหน้าทีุ�ประจำาโรงไฟฟ้า	ต่รวจสิ่อบเพ่�อพิจารณ์าอนุมัติ่ก่อนเข้า
พ่�นทีุ�

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยที�เกิี�ยวขอ้งกัิบสัถึานกิารณ์ COVID-19

1.	 กำาหนดมาต่รการการปฏิิบัติ่กรณ์ีมีการแพรร่ะบาดในพ่�นทีุ�

2.	 พนักงาน	และผู้ิรับเหมาจะต้่องได้รบัการคัดกรอง	โดยการต่รวจวัดอุณ์ภมูิ
ต่ามมาต่รการ	ก่อนเข้าพ่�นทีุ�

3.	 พนักงาน	 และผิู้รับเหมาจะต้่องปฏิิบัติ่ต่ามต่ามมาต่รการหากมีการ	
เดินทุางไปยงัพ่�นทีุ�สิ่แีดงต่ามทีุ�รฐับาลประกาศจะต้่องรายงานและกักตั่ว
ก่อนเข้าปฏิิบัติ่งาน	14	วัน

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยที�เกิี�ยวขอ้งกัิบสัถึานกิารณ์ COVID-19

1.	 กำาหนดมาต่รการการปฏิิบัติ่กรณ์ีมีการแพรร่ะบาดในพ่�นทีุ�	เชัน่	การเว้น
ระยะหา่ง	การต่รวจวัดอุณ์ภูมิ

2.	 การจัดพ่�นทีุ�เว้นระยะหา่งในการรับประทุานอาหาร

3.	 การอบฆ่า่เชั่�อภายในพ่�นทีุ�ปฏิิบัติ่งาน

กิารด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภัยแล้ะอาชวีอนามัย

1.	 การกำาหนดเป้าหมายการลดอุบัติ่เหตุ่

2.	 อบรมพนักงานใหมก่่อนเริ�มงาน	จำานวน	6	คน

3.	 อบรมพนักงานของบริษัีทุผิูรั้บเหมาก่อนเริ�มงาน	จำานวน	24	บรษัิีทุ	ทัุ�งหมด	
229	คน

กิารด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภัยแล้ะอาชวีอนามัย

•	 อบรมพนักงานใหมก่่อนเริ�มงาน

•	 อบรมพนักงานของบริษัีทุผิู้รับเหมาก่อนเริ�มงาน

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยแล้ะอาชวีอนามัย

1.	 การต่รวจสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางานประจำาป	ีโดยหน่วยงานภายนอก
ทีุ�ได้รับอนุญาต่จากหนว่ยงานราชัการ

2.	 การทุดสิ่อบชัิ�นสิ่ว่นและอุปกรณ์์สิ่ำาหรับปั� นจั�นเหน่อศรีษีะ

จัด้ทำาค้่มือความปล้อด้ภัย เป็นแนวทางกิารด้ำาเนินงานใหกั้ิบพนักิงาน ค้่ค้า ผ้ร้บัเหมา แล้ะผ้ท้ี�เกิี�ยวข้อง
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ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การบัริหารความส่มพ่นิธุ์และป้ระสบัการณ์ที�ดำีต่่อล้กค้า
บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญกับการผิลิต่อุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าทีุ�ได้มาต่รฐานและผ่ิานการรับรองผิลิต่ภัณ์ฑ์์ต่ามมาต่รฐานสิ่ากล	 โดยบริษัีทุเน้นการคัดเล่อกอุปกรณ์์และสิิ่นค้าทีุ�มีมาต่รฐานความปลอดภัย	สิ่ำาหรับธุิรกิจวิศวกรรมและ	
Turnkey	ครบวงจร	และธุิรกิจพลังงานทุดแทุน	เพ่�อป้องกันความเสิ่ี�ยงทีุ�จะเกิดจากการใชั้สิ่ินค้าหร่อบริการ	โดยมีรายการมาต่รฐานและการรับรองผิลิต่ภัณ์ฑ์์	ดังนี�

การรับปีระกันคุณ์ภาพัส่ินค้าและไดู้รับมาติรฐานความปีลอดูภัย

ที่ดูส่อบผิลิติภัณ์ฑ์์ ให้เปี็นไปีติาม
มาติรฐานส่ินค้าที่่�กำาหนดู (LPS/EGAT)

ไดู้รับการรับรองผิลิติภัณ์ฑ์์ติาม
มาติรฐานส่ากล (UL + IEC)

ขั่�นที่ะเบ่ยน มอก. ส่มอ. อุปีกรณ์์ใหม่ ระบบบริหารงานคุณ์ภาพัติาม 
มาติรฐานส่ากล

ระบบการจัดูการดู้านส่ิ�งแวดูล้อม มาติรฐานระบบการจัดูการ 
อาช่วอนามัยและความปีลอดูภัย

ระบบคุณ์ภาพัห้องปีฏิิบัติิการ 
ติามมาติรฐานส่ากล
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1. กิลุ้่มธุุรกิิจพลั้งงานทด้แทน

	 •	มุ่งเน้นการพัฒนาสิิ่นค้าและบริการ
ให้มีประสิ่ิทุธิิภาพ	 ด้วยเทุคโนโลยี	
การผิลิต่ใหม	่ๆ	 เพ่�อให้สิ่ามารถผิลิต่
ไฟฟ้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ์ภ าพและ	
ความเสิ่ถียร

	 •	นำา เทุคโนโลยีและนวัต่กรรมมา
ประยุกต์่ใช้ัในกระบวนการจัดการและ
การดำาเนินงาน

	 •	พัฒนาระบบการบริการก่อนและ	
หลังการขาย	 เพ่�อต่อบสิ่นองความ
ต้่องการของลูกค้า	 ให้ได้รับความพึง
พอใจสูิ่งสิ่ดุจากสิ่นิค้าและการบรกิาร

2. กิลุ้่มธุุรกิิจวิศวกิรรม แล้ะ Turnkey 
แบบครบวงจร

	 •	มุง่เนน้การก่อสิ่ร้างและการบรกิารทีุ�
มีประสิ่ิทุธิิภาพ	 ด้วยเทุคโนโลยีการ
ผิลิต่ใหม	่ๆ 	เพ่�อใหส้ิ่ามารถผิลิต่ไฟฟา้
ได้อย่างมีคุณ์ภาพและความเสิ่ถียร
โดยใช้ัเวลาในการดำาเนินโครงการ
นอ้ยทีุ�สิ่ดุ	ลดค่าเสิ่ยีโอกาสิ่	ลดต้่นทุนุ
ให้กับลูกค้า

	 •	นำาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมมา
ประยุกต์่ใชัใ้นกระบวนการจัดการและ
การดำาเนินงาน	

	 •	พัฒนาชั่องทุางการสิ่่� อสิ่ารและ
ประชัาสัิ่มพันธิ์ใหม	่ๆ	 เพ่�อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหมทีุ่�หลากหลายยิ�งขึ�น

นอกจากนั�น	บริษัีทุมีแผินพัฒนาและบริหารจัดการความสิ่ัมพันธิ์และพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า	ดังนี�

3. กิลุ้่มธุุรกิิจอุปกิรณ์ไฟฟ้าแรงสัง้

	 •	การต่อบสิ่นองต่่อความต้่องการของ
ลกูค้าอยา่งรวดเรว็เพ่�อสิ่ร้างความพงึ
พอใจ	 และสิ่ร้างประสิ่บการณ์์ทีุ�น่า
ประทัุบใจแก่ลูกค้า	เพ่�อเป้าหมายให้
ลกูค้ากลับมาใชับ้ริการของทุางบริษัีทุ
อยา่งต่่อเน่�อง

	 •	บริหารความสัิ่มพันธิ์กับลูกค้ากลุ่ม
ต่่าง	ๆ	อย่างต่่อเน่�อง	 ทัุ�งการติ่ดต่่อ	
เยี�ยมเยียนลูกค้า	 รวมถึงการร่วม
สิ่นบัสิ่นนุกิจกรรมต่่าง	ๆ 	เชัน่	การฝ่กึ
อบรม	 การจัดแข่งขันกีฬา	 หร่อ	
กิจกรรม	CSR	ต่่าง	ๆ	

	 •	มีสิ่่ วนร่ วมในการชั่วย ลูกค้าหา
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ใหม่	 ๆ	 ไปทุดลองใชั้งาน
เพ่�อแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้า	รวมถึง
การจัดทุำารายละเอียด	มาต่รฐาน	ขอ้
กำาหนด	TOR	การจัดหาอุปกรณ์์ใน
ระบบไฟฟ้าแรงสิู่ง	 รวมถึงการเพิ�ม
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ทีุ�บริษัีทุจำาหนา่ยใน	vendor	
list	 /	 product	 list	 ของหน่วยงาน
ลูกค้า	 เพ่�อเพิ�มโอกาสิ่ในการขาย
สิ่ินค้าในระยะยาว

4. กิลุ้่มธุุรกิิจ Ecosystem Business  
Platform & Innovation

	 •	มุ่งเน้นการพัฒนาเทุคโนโลยีและ
นวัต่กรรมใหม่	 เพ่�อพัฒนาคุณ์ภาพ
ชัีวิต่	 ต่อบสิ่นองความต้่องการของ
ลูกค้า

	 •	พัฒนาชัอ่งทุางการขาย	/	การต่ลาด	
/	การสิ่่�อสิ่ารและการประชัาสิ่มัพนัธิ์
ใหม่ๆ 	เพ่�อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหมทีุ่�
หลากหลายยิ�งขึ�น

	 •	สิ่ง่เสิ่ริมการเขา้ถึงพลังงานสิ่ะอาดเพ่�อ
ใหก้ลุม่ลกูค้าเข้าถึงได้	เน่�องจากบริษัีทุ
เชั่�อว่าพลังงานเป็นสิิ่ทุธิิขั�นพ่�นฐาน
ของมนุษีย์

5. กิลุ้่มธุุรกิิจกัิญชงแล้ะกัิญชา

	 •	มุ่งเน้นการพัฒนาสิิ่นค้าและบริการ
ใหม้ปีระสิ่ทิุธิภิาพ	ด้วยเทุคโนโลยีการ
ผิลิต่ใหม่ๆ 	ต่อบสิ่นองต่่อความต้่องการ	
ในการรักษีาสิุ่ขภาพของคนยุคใหม	่
โดยใชั้ผิลิต่ภัณ์ฑ์์จากธิรรมชัาติ่

	 •	ผิลิต่กัญชังและกัญชัาให้ได้ต่าม
มาต่รฐาน	GAP	และ	GMP	เพ่�อต่่อยอด
สิู่่ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ในทุุกรูปแบบทีุ�สิ่่งเสิ่ริม
คณุ์ภาพชัวิีต่	ใหผ้ิูบ้รโิภคได้ประโยชัน์
สิู่งสิุ่ด

	 •	พัฒนาชัอ่งทุางการขาย	/	การต่ลาด	
/	การส่ิ่�อสิ่ารและการประชัาสัิ่มพนัธิ์
ใหม่ๆ	 เพ่�อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม	่
ทีุ�หลากหลายยิ�งขึ�น

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

73รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ส่รุปีแบบส่อบถามความพั่งพัอใจขัองลูกค้าปีี 2564

หวัข้อทีส่ัำารวจ คะแนน (รอ้ยล้ะ)

ความรวดเร็วในการเสิ่นอราคา 91.29

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสิ่ินค้า 89.83

ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 91.45

ความสิ่ะดวกในการติ่ดต่่อสิ่่่อสิ่าร 92.44

การบริการหลังการขาย 92.69

สิ่ง่มอบต่ามเวลาท่ีุนัดหมาย 89.64

คุณ์ภาพการบรรจุหีบหอ่และการขนสิ่ง่ 92.07

ความถูกต้่องของสิ่ินค้า 89.58

ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีุมีต่่อบริษัีทุ 94.67

ค่าเฉล้ีย่ 91.52

ส่รุปีคะแนนความพั่งพัอใจเฉล่�ยขัองลูกค้าในปีี 2562-2564 (ร้อยละ)

ผิลการดูำาเนินงาน ปีระจำาปีี 2564 

จํานวนลูกคาที่รวมตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ

โดยรวม

รอ้ยละ

100

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ลูกคาโดยรวม

รอ้ยละ

91.52

จํานวนขอรองเรียน
เกี่ยวกับสินคาและบริการ

จํานวน (กรณี)

0

เปาหมายระยะสั้น

คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา

รอ้ยละ

100

นําขอแนะนําจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคาไปปรับปรุง 
และจัดทําเปนโครงการการพัฒนา
สินคาและบริการเปนประจําทุกป

พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ
ระหวางลูกคาและธุรกิจ

เปาหมายระยะยาว

92.26
2562

91.45
2563

91.52
2564

เปี้าหมายการดูำาเนินงานในปีี 2564

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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กิจกรรมลูกค้าส่ัมพัันธุ์ ฝ่่ายขัายและการติลาดู ปีี 2564

การสนิ่บัสนิุนิและร่วมกิจักรรมการแข่งข่นิกีฬาก่บัหนิ่วยงานิต่่าง ๆ
1.	การแขง่ขันกอล์ฟการกุศล	MEA	Classic	2021	โดยให้การสิ่นับสิ่นุนในปี	2564	แต่่กิจกรรมถูกเล่�อนมาจัดใน
เด่อน	มกราคม	2565	

การจั่ดำอบัรม แนิะนิำาสินิค้า
1.	จัดการบรรยายแนะนำาอุปกรณ์ส์ิ่ำาหรับใชัใ่นการบำารุงรักษีา	SF6	gas	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	DILO	รวมถึงเทุคนิคการใช้ังาน	
และแนวทุางการแก้ปัญหาอ่�น	ๆ 	ให้กับลูกค้า	หนว่ยงาน	การไฟฟ้าฝ่่ายผิลิต่แหง่ประเทุศไทุย	และบริษัีทุต่่าง	ๆ 	

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�
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2.	จัดอบรมการติ่ดตั่�งอุปกรณ์์	MV	Termination	kit	และ	Splicing	kit	
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	TE	ให้กับ	หนว่ยงานการไฟฟ้าฝ่่ายผิลิต่แหง่ประเทุศไทุย

3.	จัดอบรมการติ่ดตั่�งอุปกรณ์์	MV	Termination	kit	และ	Splicing	kit	
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	TE	ให้กับ	บริษัีทุ	ฟิวเจอร์แพลน	

4.	จัดอบรมการเข้าหัวสิ่าย	Termination	kit	และ	Splicing	ระดับ	22kV	
ให้กับ	บริษัีทุ	AIT	

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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5.	 รว่มต่รวจสิ่อบ	ให้คำาแนะนำาการติ่ดตั่�งอุปกรณ์์สิ่ถานีไฟฟ้า	115	KV	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	Sieyuan	ให้กับ	การไฟฟ้าสิ่ว่นภูมิภาค	ทีุ�สิ่ถานีไฟฟ้าพรานกระต่่าย	จังหวัด	กำาแพงเพชัร	และสิ่ถานีไฟฟ้าขุขันธิ์	จังหวัด	ศรีสิ่ะเกษี	

6.	 จัดบรรยายแนะนำา	Ni	Cd	Batteries	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	ALCAD	ให้กับ	การไฟฟ้านครหลวง	โดยเป็นการจัด	WEBINAR	บรรยายจากผิู้ผิลิต่สิ่ินค้าจากต่่างประเทุศแบบออนไลน์	

7.	 รว่มกิจกรรมงานจัดอบรมและให้การแนะนำาการใชั้งานอุปกรณ์์	Load	Break	Switch	ให้กับเจ้าหน้าทีุ�	การไฟฟ้านครหลวง	ทีุ�สิ่ำานักงานการไฟฟ้านครหลวง	เขต่ราษีฎิร์บูรณ์ะ	

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 ความร่บัผิดำชัอบัต่่อชัุมชันิและส่งคม
บริษัีทุมีความมุ่งมั�นสิ่่งเสิ่ริมการอยู่ร่วมกันกับชุัมชันโดยสิ่ร้างความเป็นมิต่รและให้ความชั่วยเหล่อเก่�อกูลกันในฐานะ	“เพื�อนบ้านที�ด้”ี	 เพ่�อพัฒนาและเสิ่ริมสิ่ร้างความเข้มแข็งให้กับชุัมชุันมีคุณ์ภาพชัีวิต่และสิ่ังคมทีุ�ดีอย่างยั�งย่น	สิ่่ง
เสิ่ริมกระบวนการมีสิ่ว่นรว่มของชุัมชันเพ่�อรับทุราบข้อมูล	และเสิ่ริมสิ่ร้างความเข้าใจทีุ�ดีต่่อกัน	รวมทัุ�งต่รวจสิ่อบ	ติ่ดต่ามผิลการดำาเนินการ	จัดการผิลกระทุบทีุ�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของบริษัีทุ	และให้ความสิ่ำาคัญในการแลก
เปลี�ยนความรู้และประสิ่บการณ์์ระหว่างบุคคล	หนว่ยงานต่่าง	ๆ	เพ่�อพัฒนาสิ่ภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสิ่มและต่่อเน่�อง	ซ่ึ�งบริษัีทุเล็งเห็นถึงความสิ่ำาคัญ	ต่่อการรว่มพัฒนาชุัมชัน	และสิ่ังคม	โดยให้ความรว่มม่อหนว่ยงาน	สิ่ถานศึกษีา	
ในการจัดกิจกรรมทีุ�เป็นประโยชัน์	แก่ชุัมชัน	และสิ่ังคม	เป็นประจำาทุุกปี	ทัุ�งให้การสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	ในการจัดกิจกรรม	รวมถึงการสิ่ง่พนักงานเข้ารว่มกิจกรรมต่่าง	ๆ	ทีุ�ชุัมชันจัดขึ�น

นโยบายของบริษัท

ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปรง่ใส 

มุง่สูก่ารเป็นหนึ่งในผู้นําทางด้านธุรกิจพลังงาน

ทดแทนและระบบไฟฟ้าอยา่งครบวงจร ก้าวสู่

อนาคตอยา่งมั่นคง

ประเมนิความเส่ียงในทกุมติิเพ่ือสรา้งความนา่เชื่อ

ถือ ความไว้วางใจกับผู้มีสว่นได้เสีย

•

•

•

เปาหมาย

ชุมชนและสังคมไมม่ีข้อร้องเรียนและต่อต้านการ

ดําเนินกิจการของบริษัท

บริษัทและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีในการจัด

ทํากิจกรรมต่าง ๆ รว่มกัน

สง่เสริมภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นองค์กร

ท่ีนา่เชื่อถือ เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย

•

•

•

สร้างความเป็นมิตรและให้ความชว่ยเหลือ

เก้ือกูลกันใน “เพื่อนบ้านท่ีดี” กับชุมชน สังคม

จัดการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของบริษัท

สง่เสริมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพ

สังคมอยา่งยั่งยืน

นําข้อร้องเรียนจากชุมชนมาปรับปรุงและพัฒนา

•

•

•

•

แนวคิด
“not only the energy, we care”

กรอบการดูำาเนินงานความรับผิิดูชอบติ่อชุมชนและส่ังคม

03 
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รอ้ยล้ะ
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0

แนวที่างการดูำาเนินงาน

การดำาเนินงานของบริษัีทุ	แบง่ออกเป็น	2	กลุ่มเป้าหมาย	ต่ามระดับพ่�นทีุ�

1.	 ระดับพ่�นทีุ�ชุัมชัน/สิ่ังคมโดยรอบกิจการ	เชัน่	ชุัมชันโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทุดแทุน

2.	 ระดับพ่�นทีุ�ทัุ�วไป	เชัน่	หนว่ยงาน/ชุัมชันพ่�นทีุ�ทีุ�ไมเ่กี�ยวข้องกับบริษัีทุ	หร่อเป็นสิ่ังคมภาพรวม

ในปี	2564	บริษัีทุได้ดำาเนินโครงการผิา่นกิจกรรมต่่าง	ๆ 	ทีุ�เกี�ยวกับสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อมของบริษัีทุ	สิ่ง่เสิ่ริมการมี
สิ่ว่นรว่มของของชุัมชันและใหค้วามสิ่ำาคัญต่่อการสิ่รา้งโอกาสิ่ทุางศกึษีา	สิ่นบัสิ่นนุความเปน็เลิศทุางกีฬา	สิ่บ่สิ่าน
วัฒนธิรรมและประเพณ์ีทุ้องถิ�น	 วิถีความเป็นอยู่ของชุัมชัน	ต่ลอดจนการอนุรักษ์ีและฟื� นฟูคุณ์ภาพสิ่ิ�งแวดล้อม
เพ่�อใหเ้กิดความสิ่มดลุทุางธิรรมชัาติ่และชัวิีต่อยา่งยั�งยน่	และการอยูร่ว่มกับชุัมชันในการชัว่ยเหล่อเก่�อกลูกัน	ด้วย
ต่ระหนักว่าเป็นหน้าทีุ�ของบริษัีทุ	ทีุ�จะต้่องพึงมีต่่อสิ่ังคมซ่ึ�งเป็นผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทีุ�เกี�ยวข้องกับบริษัีทุ	

ขอบเขต่ข้อมูล	:	ชุัมชันรอบสิ่ถานประกอบการ	รัศมี	5	กิโลเมต่ร

จํานวนงบประมาณสนับสนุน

ล้านบาท

จํานวนชุมชนท่ีตอบรับการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อชุมชน
ผา่นแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากชุมชน

6.5

ร้อยละ

80

จํานวนสังคมและชุมชน
ที่ไดรับการสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน ป 2564

จํานวน (สถานท่ี)

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจและ
ความผูกพันของชุมชนโดยรวม

42

ร้อยละ

76.39

จํานวนผูมาศึกษาดูงาน
แหลงการเรียนรูโรงไฟฟา

พลังงานทดแทน

จํานวน (ท่าน)

จํานวนข้อร้องเรียน
ประเด็นเก่ียวกับชุมชน

30

จํานวน (ประเด็น)
0

เป้าหมายกิารด้ำาเนินงาน ปี 2565

ประเมนิความพงึพอใจแล้ะความผก้ิพันของชุมชนที�มต่ีอองค์กิรอยา่งต่อเนื�องแล้ะ
เปิด้เผยข้อม้ล้ต่อสัาธุารณะ

นำาประเด็้นจากิกิารประเมนิมาปรบัปรุงแล้ะพฒันากิารด้ำาเนินงาน 
ต่อชุมชน

สัรา้งเครอืข่ายความรบัผิด้ชอบต่อสัังคมรว่มกัิบผ้้มสีั่วนได้้เสัยีเพื�อกิารพัฒนาองค์กิร
รว่มกัิบสัังคมอย่างยั�งยืนผ่านโครงกิารหรอืกิิจกิรรมต่างๆของบรษัิทเพิ�มมากิขึ�น เช่น 
โครงกิารเครอืข่ายอาชพีรอบโรงไฟฟ้า เป็นกิารพัฒนากิลุ้่มอาชพีต่าง ๆ

จำานวนชุมชนที�ตอบรบักิารด้ำาเนินงานด้้านกิารพัฒนา 
ความสัมัพันธ์ุต่อชุมชน

คะแนนเฉล้ี�ยความพึงพอใจแล้ะความผก้ิพันของ 
ชุมชนโด้ยรวม

จำานวนข้อรอ้งเรยีนประเด็้นเกิี�ยวกัิบชุมชน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

79รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



การดูำาเนินการเก่�ยวกับความรับผิิดูชอบติ่อส่ังคม

โครงการส่่งเส่รมิแหล่งเร่ยนรู้โรงไฟฟ้าพัลังงานที่ดูแที่น
บริษัีทุเห็นความสิ่ำาคัญของการศึกษีา	การต่่อยอดองค์ความรู้	รวมทัุ�งเป็น
องค์กรแหง่การเรยีนรูใ้หกั้บสิ่ถานศกึษีา	นกัเรยีน	นกัศกึษีา	อาจารย	์องค์กร	
และชุัมชันโดยรอบ	ทีุ�ใหค้วามสิ่นใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย	์เข้าเยี�ยม
ชัมและศึกษีาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	 และพลังงานลม		
เพ่�อขยายองค์ความรูน้ำาไปศกึษีาต่่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการ
พัฒนาพลังงานทุดแทุนและประยุกต์่ใชั้ในชัีวิต่ประจำาวัน	แต่่ในปี	2564	
เน่�องด้วยสิ่ถานการณ์์	 COVID-19	บริษัีทุต้่องจำากัดการเข้าศึกษีาดูงาน	
ต่ามมาต่รการของภาครฐั	เพ่�อปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	
อย่างเคร่งครัด	 จึงมีองค์กรทัุ�งภาครัฐ	 และเอกชัน	 ทีุ�เข้าศึกษีาดูงาน	
ในโรงไฟฟ้าพลังงานทุดแทุน	จำานวน	3	คณ์ะ	รวมทัุ�งสิ่ิ�น	30	ทุ่าน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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บริจาคเคร่�องให้ยาระงับปีวดู แก่ 
โรงพัยาบาลจฬุาลงกรณ์์ ส่ภากาชาดูไที่ย

ร่วมส่นับส่นุนกิจกรรมชมรมผิู้สู่งอายุ 
เน่�องในวันส่งกรานติ์
ตั่วแทุนคณ์ะผิู้บริหารมอบเงินสิ่นับสิ่นุนชั่วยเหล่อ	
ในการจัดกิจกรรมชัมรมผิู้สิู่งอายุ	ชุัมชันวัดสิ่วัสิ่ดิ�วารี
สิ่มีารามและชุัมชันวัดนอ้ยนพคณุ์	เน่�องในวันสิ่งกรานต์่
ประจำาป	ี2564	โดยทุางชัมรมได้ดำาเนนิการจัดกิจกรรม
บรจิาคเคร่�องอุปโภค	บรโิภคแก่ผิูส้ิ่งูอายุภายในชุัมชัน	
เพ่�อชั่วยเหล่อและบรรเทุาความเด่อดร้อนเน่�องใน
สิ่ถานการณ์์	COVID-19

พัิธุ่มอบทุี่นการศ่กษัาบุติรพันักงาน 
ครั�งที่่� 14 ปีระจำาปีี 2564
คณุ์อารีวรรณ์	เฉีลิมแดน	ประธิานเจ้าหน้าทีุ�ปฏิิบติั่การ	
สิ่ายงานอุปกรณ์์ไฟฟ้าแรงสิู่ง	 และคุณ์เฉีลิมพล		
ศรเีจรญิ	ผิูอ้ำานวยการ	สิ่ายงานขายและการต่ลาด	และ
ตั่วแทุนคณ์ะผิู้บ ริหาร	 มอบทุุนการศึกษีาแก่	
บุต่รพนักงาน	 ซ่ึ�งเป็นหนึ�งในโครงการสิ่วัสิ่ดิการ	
เพ่�อชัว่ยเหล่อและสิ่นบัสิ่นนุแก่พนักงานและครอบครวั	
ทีุ�บรษัิีทุได้ดำาเนนิการมาอยา่งต่่อเน่�อง	โดยมจุีดประสิ่งค์
เพ่�อเปิดโอกาสิ่และกระจายโอกาสิ่ทุางการศึกษีา		
ให้	เยาวชันสิ่ามารถเขา้ถึงการศกึษีาทีุ�มคีณุ์ภาพอยา่ง
เทุ่าเทีุยมกัน	 เติ่บโต่อย่างมีศักยภาพและเป็นกำาลัง	
ในการพัฒนาประเทุศชัาติ่ต่่อไปในอนาคต่

การดูำาเนินงานเก่�ยวกับส่ถานการณ์์ 
COVID-19 ร่วมกับส่ำานักงานเขัติดูุส่ิติ 
กรุงเที่พัมหานคร
ตั่วแทุนคณ์ะผิูบ้รหิาร	รว่มสิ่นับสิ่นุนการดำาเนนิงานเพ่�อ
ปอ้งกันการแพรร่ะบาด	และการต่รวจคัดกรองเชังิรุก
รวมไปถึงการดำาเนนิงานอ่�น	ๆ 	เพ่�อปอ้งกันและบรรเทุา
เกี�ยวกับสิ่ถานการณ์	์COVID-19	ใหกั้บชุัมชันโดยรอบ
พ่�นทีุ�สิ่ำานักงานเขต่ดุสิ่ิต่	กรุงเทุพมหานคร

ส่นบัส่นนุขัา้วส่ารหอมมะลิ ใหก้บัชมุชนโดูย
รอบส่ำานกังานเขัติดุูส่ติิ กรุงเที่พัมหานคร
ตั่วแทุนคณ์ะผิูบ้รหิารรว่มสิ่นบัสิ่นนุขา้วสิ่ารหอมมะลิ
จำานวน	 1,000	 กิโลกรัม	 แก่สิ่ำานักงานเขต่ดุสิ่ิต่	
กรุงเทุพมหานคร	 เพ่�อชั่วยเหล่อและบรรเทุาความ
เด่อดร้อน	 ให้กับชุัมชันโดยรอบสิ่ำานักงานเขต่ดุสิ่ิต่	
กรุงเทุพมหานคร	 ทีุ�ได้รับผิลกระทุบจากสิ่ถานการณ์	์
COVID-19

ส่นับส่นุนเคร่�องใหอ้อกซื่เิจน ชนิดูใหอ้ตัิรา
การไหลส่งู แกโ่รงพัยาบาลธุรรมศาส่ติร์
เฉลิมพัระเก่ยรติิ
นายเฉีลิมพล	ศรเีจรญิ	ผิูอ้ำานวยการ	สิ่ายงานขายและ
การต่ลาด	 เป็นตั่วแทุนคณ์ะผิู้บริหาร	 สิ่นับสิ่นุน	
เคร่�องให้ออกซิ่เจนชันิดให้อัต่ราการไหลสูิ่ง	 จำานวน		
1	 เคร่�อง	 มูลค่า	 200,000	 บาทุ	 แก่โรงพยาบาล
ธิรรมศาสิ่ต่ร์เฉีลิมพระเกียรติ่	เพ่�อเป็นสิ่นับสิ่นุนเคร่�อง
มอ่แก่บุคลากรทุางการแพทุยใ์นการรกัษีาคนไข	้และ
เป็นสิ่ว่นหนึ�งของการต่่อสิู่้กับสิ่ถานการณ์์	COVID-19

ดร.	 กัลกุล	 ดำารงปิยวุฒิ�	 ประธิานกรรมการบริษัีทุ	
นางสิ่าวโศภชัา	ดำารงปิยวุฒิ�	ประธิานกรรมการบริหาร	
และดร.สิ่มบูรณ์์	เอ่�ออัชัฌาสัิ่ย	ประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร	
บริจาคเคร่� องให้ยาระงับปวด	 แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์์	สิ่ภากาชัาดไทุย	จำานวน	10	เคร่�อง	เพ่�อ
เป็นปัจจัยสิ่ำาคัญในการสิ่่งเสิ่ริมการรักษีาพยาบาล	
แก่ผิู้ป่วยให้เกิดประสิิ่ทุธิิภาพและกระจายโอกาสิ่ให้	
ผู้ิป่วยเข้าถึงการรักษีาพยาบาลทีุ�มีคุณ์ภาพ	 ส่ิ่งเสิ่ริม	
ให้มีคุณ์ภาพชัีวิต่ทีุ�ดี
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ส่นับส่นุนนำ�าดู่�ม ให้ผิู้ที่่�ไดู้รับผิลกระที่บ
จาก COVID-19 และผิู้ปี่วยติิดูเติ่ยง
บริษัีทุรว่มสิ่นับสิ่นุนนำาด่�มให้ผิู้ทีุ�ได้รับผิลกระทุบจาก	
COVID-19	และผิู้ป่วยติ่ดเตี่ยง	ในชุัมชัน	ต่.มหาสิ่วัสิ่ดิ�	
อ.บางกรวย	จ.นนทุบุรี

ส่นับส่นุนนำ�าดู่�ม โรงพัยาบาลส่นาม
กองที่ัพัอากาศ(ดูอนเม่อง)
นายเฉีลิมพล	ศรีเจรญิ	ผิูอ้ำานวยการ	สิ่ายงานขายและ
การต่ลาด	เปน็ตั่วแทุนคณ์ะผิูบ้รหิาร	รว่มสิ่นบัสิ่นนุนำา
ด่�ม	ใหโ้รงพยาบาลสิ่นามกองทัุพอากาศ	(ดอนเมอ่ง)	ซ่ึ�ง
เปน็ความร่วมมอ่ระหว่างโรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชั	
กรมแพทุย์ทุหารอากาศ	และราชัวิทุยาลัยจุฬาภรณ์	์
เพ่�อชั่วยเหล่อบุคลากรการแพทุย์และผิู้ป่วยติ่ดเช่ั�อ	
COVID-19

ส่นับส่นุนนำ�าดู่�ม จุดูคัดูกรอง 
COVID-19 ณ์ โรงเร่ยนเที่ศบาลปีลาย
บางวัดูสุ่นที่รธุรรมิการาม จ.นนที่บุร่
บริษัีทุร่วมสิ่นับสิ่นุนนำาด่�มให้จุดคัดกรอง	COVID-19	
เพ่�อสิ่นับสิ่นุนบุคลากรทุางการแพทุย์และผิู้ทีุ�เข้ารับ
การต่รวจ	ณ์	 โรงเรียนเทุศบาลปลายบางวัดสุิ่นทุรฯ	
ต่.ปลายบาง	อ.บางกรวย	จ.นนทุบุรี

บริจาคกระบอกนำ�าส่ภาพัดู่ ให้กับ
พันักงานฝ่่ายผิลิติ เพั่�อปี้องกันการแพัร่
ระบาดูเช่�อ COVID-19
พนักงานบริษัีทุ	สิ่ำานักงานใหญ่	 ร่วมบริจาคกระบอก
นำาใหม่หร่อกระบอกนำาสิ่ภาพดี	 ให้กับพนักงานฝ่่าย
ผิลิต่	 เพ่�อร่วมเป็นสิ่่วนหนึ�งในการป้องกันการแพร่
ระบาดเชั่�อ	COVID-19	และนำาของทีุ�เหล่อใช้ัหร่อไม่
ค่อยได้ใชั้งานมาใชั้ให้เกิดประโยชัน์

มอบเคร่�องให้ออกซื่ิเจน แก่ศูนย์พััก
คอย โรงเร่ยนเที่ศบาลติำาบลปีลายบาง 
วัดูสุ่นที่รธุรรมิการาม
นางอารวีรรณ์	เฉีลิมแดน	ประธิานเจ้าหนา้ทีุ�ปฏิิบติั่การ	
สิ่ายงานธุิรกิจอุปกรณ์ไ์ฟฟ้าแรงสูิ่ง	และ	นายเฉีลิมพล	
ศรเีจรญิ	ผู้ิอำานวยการ	สิ่ายงานขายและการต่ลาด	เปน็
ตั่วแทุนผิูบ้รหิาร	สิ่นับสิ่นนุเคร่�องใหอ้อกซิ่เจนแด่ศนูย์
พักคอย	 โรงเรียนเทุศบาลต่ำาบลปลายบาง	 วัดสุิ่นทุร
ธิรรมิการาม	อ.บางกรวย	จ.นนทุบุรี	 เพ่�อชั่วยเหล่อ
เน่�องในสิ่ถานการณ์์	COVID-19	 ในการรองรับผิู้ป่วย
ติ่ดเชั่� อในการพักคอยก่อนเข้า รับการรักษีาทีุ�	
โรงพยาบาล

บริจาคปีฏิิที่ินเก่า เพั่�อผิลิติเปี็นหนังส่่อ
อักษัรเบรลล์แก่ผิู้พัิการที่างส่ายติา
ตั่วแทุนบริษัีทุเข้าบริจาคปฏิิทิุนเก่า	 แก่มูลนิธิิชั่วย	
คนต่าบอดแห่งประเทุศไทุย	 ในพระบรมราชัินูปถัมภ์	
เพ่�อนำาไปผิลิต่เป็นหนังสิ่่ออักษีรเบรลล์ให้แก่ผิู้พิการ
ทุางต่ายต่า	โดยโครงการนี�เปน็กิจกรรมทีุ�จัดขึ�นในสิ่ว่น
หนึ�งของโครงการ	#GUNKULZeroWasteProject		
ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรักษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม
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บริจาคลูกแม็กใช้แล้ว แผิ่นซื่่ดู่ และ
อุปีกรณ์์อิเล็กที่รอนิกส่์อ่�น ๆ
บริษัีทุ	 และพนักงาน	 ร่วมกันบริจาคลูกแม็กใชั้แล้ว	
แผิน่ซ่ีดี	และอุปกรณ์์อิเล็กทุรอนิกสิ่์อ่�น	ๆ	แก่สิ่มาคม
คนพิการทุางเคล่�อนไหวสิ่ากล	 เพ่�อนำาไปรีไซ่เคิลให้
เกิดประโยชัน์ด้านอ่�น	ๆ	โดยโครงการนี�เป็นสิ่ว่นหนึ�ง
ของโครงการ	#GUNKULZeroWasteProject	 ทีุ�รว่ม
รณ์รงค์ในการอนุรักษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม

ที่ำาบญุที่อดูกฐิน ส่ร้างกฏุิ ิณ์ วดัูโรงช้าง 
จ.สุ่พัรรณ์บุร่
คณ์ะผิูบ้รหิารและพนกังานบรษัิีทุ	รว่มกับถวายปจัจัย
เพ่�อร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกฐินสิ่ามัคคี	 สิ่ร้างกุฏิิสิ่งฆ่์	
เพ่�อเป็นการทุำานุบำารุงศาสิ่นา	ณ์	 วัดโรงชั้าง	ต่.ศาลา
ขาว	อ.	เม่อง	จ.สิุ่พรรณ์บุรี

กันกุล ร่วมกับ ส่ถาบันพัระปีกเกล้าฯ 
ติิดูติั�งระบบโซื่ล่าร์เซื่ลล์เพั่�อการเกษัติร
โครงการปั� มนำาเพ่�อการเกษีต่ร	ณ์	โรงเรยีนวัดเกาะวังไทุร	
จ.นครปฐม	 โดยบริษัีทุ	 ร่วมกับ	 ปศสิ่.15	 สิ่ถาบัน	
พระปกเกล้า	 ติ่ดตั่�งระบบโซ่ล่าร์เซ่ลล์	ชั่วยประหยัด
พลังงานและดูแลสิ่ิ�งแวดล้อมสิ่านต่่อความยั�งย่น

ส่นับส่นุนชุดู PPE ให้เจ้าหน้าที่่�ติรวจ 
คัดูกรอง COVID-19
ตั่วแทุนบริษัีทุเข้ามอบชุัด	 PPE	 สิ่ำาหรับเจ้าหน้าทีุ�
ทุางการแพทุย์ทีุ�ต่รวจคัดกรอง	COVID-19	 เพ่�อร่วม
เป็นขวัญและกำาลังใจทุำางานให้กับบุคลากรด่านหน้า
ให้ทุำางานอย่างปลอดภัย	ณ์	 โรงพยาบาลส่ิ่งเสิ่ริมสุิ่ข
ภาพประจำาต่ำาบลมหาสิ่วัสิ่ดิ�	จ.นนทุบุรี

ส่นับส่นุนที่่มส่โมส่รก่ฬาบาส่เกติบอล
อาช่พั เอ็นเค บาส่เกติบอล แบงคอก 
คลับ โรงเร่ยนวัดูน้อยนพัคุณ์
ดร.สิ่มบูรณ์์	 เอ่�ออัชัฌาสิ่ัย	ประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร	
สิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์ให้ทีุมสิ่โมสิ่รกีฬาบาสิ่เกต่บอล
อาชัพี	เอ็นเค	บาสิ่เกต่บอล	แบงคอก	คลับ	เพ่�อสิ่ง่เสิ่รมิ
เยาวชันทีุ�มีความสิ่ามารถด้านกีฬา	จนสิ่ามารถคว้า
ต่ำาแหนง่รองชันะเลิศอันดับ	2	ในประเภทุทีุมหญงิ	จาก
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสิ่เกต่บอลสิ่ามคนอาชัีพ	
3x3	Thai	Basketball	League	2021	ซ่ึ�งจัดขึ�นเป็น
ครั�งแรก	ณ์	โรงแรมแอมบาสิ่เดอร์	ซิ่ตี่�	จอมเทีุยน	พัทุยา	
จ.ชัลบุรี	ระหว่างวันทีุ�	8	-	21	พฤศจิกายน	2564
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มอบอุปีกรณ์์ที่างการแพัที่ย์ให้กับ 
โรงพัยาบาลกำาแพังแส่น
บริษัีทุ	 ร่วมกับ	 ปศสิ่.15	 สิ่ถาบันพระปกเกล้า		
มอบอุปกรณ์์ทุางการแพทุย์	 เพ่�อเป็นสิ่่วนหนึ�งในการ
ป้องกัน	 COVID-19	 ในชุัมชันใกล้เคียง	 ให้กับ	
โรงพยาบาลกำาแพงแสิ่น	อ.กำาแพงแสิ่น	จ.นครปฐม

ส่นับส่นุนถุงยังช่พัให้กับผิู้กักติัวเฝ่้า
ระวงั COVID-19 ติ.หว้ยบง อ.ดูา่นขันุที่ดู 
จ.นครราชส่่มา
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนถุงยังชัีพสิ่ำาหรับผิู้กักตั่ว
เพ่�อ	 เฝ่้าระวัง	COVID-19	 ใน	ต่.ห้วยบง	อ.ปากชั่อง	
จ.นครราชัสิ่ีมา

ส่นับส่นุนการแขั่งขััน กอล์ฟการกุศล 
PEA NE3 OPEN 2021
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์การแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล	 PEA	 NE3	 OPEN	 2021	 ซ่ึ�งจัดขึ�น		
ณ์	 โบนันซ่่า	 กอล์ฟ	แอนด์	 คันทุรี	 คลับ	อ.ปากชั่อง	
จ.นครราชัสิ่ีมา

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์เพั่�อรองรับการ
แพัร่ระบาดู COVID-19 อ.ดู่านขัุนที่ดู
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์รองรับการ
แพรร่ะบาด	COVID-19	อ.ด่านขุนทุด	ณ์	ทีุ�ว่าการอำาเภอ
ด่านขุนทุด

ร่วมปีระชุมส่รุปีแนวที่างการปี้องกัน
การแพัร่ระบาดูขัอง COVID-19 ขัอง
โรงไฟฟ้า
ตั่วแทุนบรษัิีทุ	เขา้รว่มประชุัม	สิ่รุปแนวทุางการปอ้งกัน
และรับม่อการแพรร่ะบาดของไวรัสิ่	COVID-19	ของ
โรงไฟฟ้า	ในพ่�นทีุ�	อ.ด่านขุนทุด	จ.นครราชัสิ่ีมา

ร่วมปีระชุมกับติัวแที่นหมู่บ้านบ้าน 
ห้วยบง เพั่�อหาร่อแนวที่างการรับม่อ
การแพัร่ระบาดูขัองไวรัส่ COVID-19  
รอบหมู่บ้าน
ตั่วแทุนบรษัิีทุ	เขา้รว่มประชุัม	สิ่รุปแนวทุางการปอ้งกัน
และรับม่อการแพร่ระบาดของไวรัสิ่	 COVID-19		
รอบหมู่บ้าน	 บ้านห้วยบง	 ต่.ห้วยบง	 อ.ด่านขุนทุด	
จ.นครราชัสิ่ีมา
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ส่นับส่นุน โครงการจัดูซื่่�อพัันธุุ์แพัะ
วิส่าหกิจชุมชน
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 ร่วมกับกองทุุนพัฒนาไฟฟ้า	 (กกพ.)	
สิ่นบัสิ่นนุโครงการจัดซ่่�อพนัธิแ์พะวิสิ่าหกิจชุัมชัน	เพ่�อ
เป็นการสิ่นับสิ่นุนอาชีัพให้ชุัมชันโดยรอบโรงไฟฟ้า	
ต่.ห้วยบง	อ.ด่านขุนทุด	จ.นครราชัสิ่ีมา

โดยในปี	2565	บริษัีทุเป็นคณ์ะกรรมการทีุ�มีสิ่ว่นรว่ม
ในการพิจารณ์าจัดสิ่รรงบประมาณ์ร่วมกับกองทุุน
พัฒนาไฟฟ้า	 โดยใชั้งบประมาณ์จากปี	 2564	 เพ่�อ
สิ่นับสิ่นุนโครงการในพ่� นทีุ�รอบโรงไฟฟ้าจังหวัด
นครราชัสิ่ีมา	เขต่	4	จำานวน	15	โครงการ

ร่วมปีระชุมกับติัวแที่นหมู่บ้านบ้านศิลา
ร่วมส่ามัคค่ เพั่�อหาร่อแนวที่างการ
รับม่อการแพัร่ระบาดูขัอง COVID-19 
รอบหมู่บ้าน
ตั่วแทุนบรษัิีทุ	เขา้รว่มประชุัม	สิ่รุปแนวทุางการปอ้งกัน
และรับม่อการแพรร่ะบาดของไวรัสิ่	COVID-19	รอบ
หมูบ่้าน	บ้านศิลารว่มสิ่ามัคคี	ต่.ห้วยบง	อ.ด่านขุนทุด	
จ.นครราชัสิ่ีมา

เขั้าร่วมแขั่งขัันกอล์ฟการกุศล ส่มที่บ
ทีุ่นส่งเคราะห์นักเร่ยนยากจน ภาคติะวัน
ออกเฉ่ยงเหน่อ
ตั่วแทุนบริษัีทุ	เข้ารว่มแขง่ขันกอล์ฟการกุศล	สิ่มทุบ
ทุุนสิ่งเคราะห์นักเรียนยากจน	ภาคต่ะวันออกเฉีียง
เหน่อ	ณ์	สิ่นามกอล์ฟเข่�อนอุบลรัต่น์	จ.ขอนแก่น

ร่วมส่นบัส่นนุปีล่อยพันัธ์ุุปีลาทีุ่ง่กังหนัลม 
ติามโครงการธุนาคารส่ินค้าเกษัติร 
กิจกรรมส่นับส่นุนธุนาคารผิลผิลิติส่ัติว์
นำ�าแบบม่ส่่วนร่วม

ส่นับส่นุน ชุดูเส่่�อและหมวก ให้กับกลุ่ม
อาส่าส่มัครส่าธุารณ์สุ่ขัปีระจำาหมู่บ้าน 
(อส่ม.) ขัองชุมชน
สิ่นับสิ่นุนชุัดเสิ่่�อและหมวก	 ให้กับกลุ่มอาสิ่าสิ่มัคร
สิ่าธิารณ์สิุ่ขประจำาหมู่บ้าน	 (อสิ่ม.)	 ของชุัมชัน		
ต่.หว้ยบง	อ.ด่านขุนทุด	จ.นครราชัสิ่ีมา	เพ่�อเป็นขวัญ
กำาลังใจในการปฏิิบัติ่งานด้านสิ่าธิารณ์สิุ่ขของชุัมชัน

ส่นับส่นุน งบปีระมาณ์ส่ร้างที่่�อยู่อาศัย
ส่ำาหรับผิู้ที่่�อยู่ในภาวะพั่�งพัิง
ตั่วแทุนบริษัีทุ	รว่มสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	ในการสิ่ร้าง
ทีุ�อยูอ่าศัย	สิ่ำาหรับผิูทีุ้�อยูใ่นภาวะพึ�งพงิ	ในเขต่เทุศบาล
หนองนำาใสิ่	อ.สิ่ีคิ�ว	จ.นครราชัสิ่ีมา	เพ่�อเป็นสิ่ว่นหนึ�ง
ในการชั่วยเหล่อและยกระดับคุณ์ภาพชัีวิต่ให้แก่ผิู้ทีุ�
ขาดแคลน

ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าร่วมสิ่นับสิ่นุนการปล่อยพันธุิ์ปลา
ทุุง่กังหนัลมต่ามโครงการธินาคารสิ่นิค้าเกษีต่ร	กิจกรรม
สิ่นับสิ่นุนธินาคารผิลผิลิต่สิ่ัต่ว์นำาแบบมีสิ่่วนร่วม		
ณ์	อ่างเก็บนำาบา้นนอ้ยพฒันา	ต่.หว้ยบง	อ.ด่านขุนทุด	
จ.นครราชัสิ่ีมา
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ร่วมส่นับส่นุน งบปีระมาณ์ช่วยเหล่อ
ผิู้ที่่�กักติัวและไดู้รับผิลกระที่บจาก 
COVID-19
ตั่วแทุนบริษัีทุ	เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	แก่องค์การ
บรหิารสิ่ว่นต่ำาบลดอนเมอ่ง	เพ่�อชัว่ยเหล่อในการดแูล
ผิูกั้กตั่วในการเฝ่า้ระวังโควิด-19	และผิูทีุ้�ได้รบัผิลกระ
ทุบจาก	 COVID-19	 ในพ่�นทีุ�ต่.ดอนเม่อง	 อ.สีิ่คิ�ว		
จ.นครราชัสิ่ีมา

ร่วมส่นับส่นุนงบปีระมาณ์ติั�งจุดูติรวจ
เที่ศบาลหนองนำ�าใส่ เพ่ั�อป้ีองกันและเติรย่ม
รบัมอ่การแพัร่ระบาดู COVID-19 ในพั่�นที่่�
ตั่วแทุนคณ์ะผิู้บริหาร	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์แก่	
เทุศบาลหนองนำาใสิ่	 เพ่� อตั่� งจุดต่รวจเทุศบาล	
หนองนำาใสิ่	 เพ่�อป้องกันและเต่รียมรับม่อการแพร่
ระบาด	COVID-19	ในพ่�นทีุ�	อ.สิ่ีคิ�ว	จ.นครราชัสิ่ีมา

ส่นบัส่นนุงบปีระมาณ์ส่ำาหรบัการปีรบัปีรงุ
ห้องนำ�านักเร่ยน โรงเร่ยนบ้านที่่ามะริดู
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับงบประมาณ์แก่	 โรงเรียน	
บา้นทุ่ามะรดิ	ในการปรบัปรุงหอ้งนำานักเรยีน	เน่�องจาก
ของเดิมมีสิ่ภาพเส่ิ่� อมโทุรมและไม่ปลอดภัยต่่อ	
การใชัง้าน

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์เย่ยวยาผิู้ไดู้รับ
ผิลกระที่บจาก COVID-19
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	แก่หมู่บ้าน	
หมู่ทีุ�	 5	ต่.หนองชุัมพล	จ.เพชัรบุรี	 เพ่�อเป็นการชั่วย
เหล่อและเยียวยาผิู้ได้รับผิลกระทุบจากภาวะวิกฤติ่	
COVID-19

ส่นับส่นุนอาหารและเคร่�องดู่�มส่ำาหรับ 
บุคลากรที่างการแพัที่ย์ ณ์ จุดูติรวจ 
COVID-19 ในพั่�นที่่�
ตั่วแทุนบริษัีทุ	มอบอาหารและเคร่�องด่�ม	ณ์	ทีุ�ว่าการ
อำาเภอเขาย้อย	เพ่�อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิิบติั่
งานให้กับบุคลากรทุางการแพทุย์	 ณ์	 จุดต่รวจ	
COVID-19	 ป้องกันและเต่รียมรับม่อการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	ในพ่�นทีุ�	อ.เขาย้อย

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์ ส่ำาหรับจัดูหา
หินคลุกเพั่�อปีรับพั่�นที่่�ถนนนำ�าที่่วม ม.6 
ติ.หนองชุมพัล จ.เพัชรบุร่
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	แด่ผิู้ใหญ่
บ้านหมูทีุ่�	6	สิ่ำาหรับจัดหาหินคลุกเพ่�อปรับพ่�นทีุ�ถนน
นำาทุ่วม	ในพ่�นทีุ�	ม.6	ต่.หนองชุัมพล	จ.เพชัรบุรี	เพ่�อ
ให้ชัาวบ้านในชุัมชันได้มีเสิ่้นทุางสิ่ัญจรทีุ�สิ่ะดวกและ
ปลอดภัยเพิ�มมากขึ�น
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ส่นับส่นุนเงินกองทีุ่นหมู่บ้านปีระจำาปีี 
2564 ขัอง ม. 1 ติ.อ่างที่อง อ.ที่ับส่ะแก 
จ.ปีระจวบค่ร่ขัันธุ์
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 มอบเงินสิ่นับสิ่นุนกองทุุนหมู่บ้าน	
ประจำาปี	 2564	 ให้กับผิู้ใหญ่บ้านหมู่ทีุ�	 1	 นายชัลิต่		
เพรชัดี	เพ่�อรว่มทุำากิจกรรมรว่มกับชุัมชัน	ณ์	ทีุ�ทุำาการ
ผิู้ ใหญ่บ้านหมู่ ทีุ� 	 1 	 ต่.อ่างทุอง	 อ.ทัุบสิ่ะแก	
จ.ประจวบคีรขีนัธิ์

ส่นับส่นุนเงินกองทีุ่นหมู่บ้านปีระจำาปีี 
2564 ขัอง ม. 3 ติ.อ่างที่อง อ.ที่ับส่ะแก 
จ.ปีระจวบค่ร่ขัันธุ์
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 มอบเงินสิ่นับสิ่นุนกองทุุนหมู่บ้าน	
ประจำาปี	 2564	 ให้กับผิู้ใหญ่บ้านหมู่ทีุ�	 3	 นายวิชัิต่		
จ้อยรอ่ย	เพ่�อรว่มทุำากิจกรรมรว่มกับชุัมชัน	ณ์	ทีุ�ทุำาการ
ผู้ิใหญ่บ้านหมู่ ทีุ� 	 3 	 ต่. อ่างทุอง	 อ.ทัุบสิ่ะแก	
จ.ประจวบคีรีขันธิ์

ส่นับส่นุนทีุ่นการศ่กษัาใ ห้นัก เร่ยน 
ที่่�ขัาดูแคลนทุี่นที่รัพัย์ ในพั่�นที่่�หมู่ที่่� 3 
ติ.อา่งที่อง อ.ที่บัส่ะแก จ.ปีระจวบคร่ข่ันัธุ์
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 มอบเงินสิ่นับสิ่นุนทุุนการศึกษีา		
ให้นักเรียน	 ในพ่�นทีุ�	 หมู่ทีุ�	 3	ต่.อ่างทุอง	อ.ทัุบสิ่ะแก	
เพ่�อเป็นการสิ่นับสิ่นุนด้านการศึกษีาให้กับนักเรียนทีุ�
ขาดแคลนทุุนทุรัพย์	 ณ์	 หอประชุัมบ้านหมู่ทีุ� 	 3	
ต่.อ่างทุอง	อ.ทัุบสิ่ะแก	จ.ประจวบคีรีขันธิ์

ดู้วยส่ถานการณ์์แพัร่ระบาดูขัองโรค COVID-19 บริษััที่เล็งเห็นว่าเปี็นความที่้าที่าย 
รูปีแบบหน่�งที่่�จะที่ำากิจกรรมที่่�เปี็นปีระโยชน์ติ่อส่ังคมอย่างติ่อเน่�อง

และครอบคลุมต่่อความคาดหวังของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	อาทิุ	บริษัีทุได้วางแผินสิ่ำาหรับปี	2565	ใน
การจัดทุำาโครงการผ่ิานกิจกรรมทีุ�เปน็ประโยชัน์ต่่อสัิ่งคมอยา่งต่่อเน่�องและยั�งยน่	อาทิุ	“โครงกิาร
เครอืขา่ยอาชพีรอบโรงไฟฟา้”	เปน็การสิ่นบัสิ่นนุอาชัพีในพ่�นทีุ�ชุัมชันรอบโรงไฟฟา้	สิ่ง่เสิ่ริม
การมีอาชัีพให้กับคนในชุัมชัน	 สิ่ร้างเคร่อข่ายอาชัีพเดียวกันโดยการสิ่นับสิ่นุนจัดตั่�ง	
ให้เป็นกลุ่มอาชัีพต่ลอดจนขยายให้เป็นวิสิ่าหกิจชุัมชัน	 เพ่�อเพิ�มอำานาจการต่่อรองกับต่ลาด	
และเพิ�มโอกาสิ่ในการรับรองมาต่รฐานจากหน่วยงานทีุ�เกี�ยวข้อง	 เพ่�อยกระดับคุณ์ภาพชีัวิต่	
ให้กับชุัมชันอยา่งยั�งย่น

ขั้อร้องเร่ยนจากชุมชน

บริษัีทุไมม่ีข้อร้องเรียนจากชุัมชันในปีทีุ�ผิา่น

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์การดููแลผิู้กักติัว
เฝ่้าระวัง COVID-19 ณ์ วัดูเขัาเพัลิง 
ติ.พัังติรุ อ.ที่่าม่วง จ.กาญจนบุร่
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์ในการ	
ชัว่ยเหล่อดแูลผิูกั้กตั่วเพ่�อเฝ่า้ระวัง	COVID-19	ในพ่�นทีุ�	
ต่.พังต่รุ	ณ์	วัดเขาเพลิง	ต่.พังต่รุ	อ.ทุ่ามว่ง	จ.กาญจนบุรี
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 นิว่ต่กรรมทางธุุรกิจัสร้างสรรค์ส่งคม

บรษัิีทุมุง่เนน้การพัฒนานวัต่กรรมเพ่�อปรับปรุงและพัฒนาคณุ์ภาพการดำาเนนิงาน	และสิ่ร้างสิ่รรค์เทุคโนโลยแีละ
นวัต่กรรมใหมเ่พ่�อพัฒนาสิ่ังคมและแก้ไขปัญหาสิ่ิ�งแวดล้อม	ทัุ�งสิ่ังคมภายในและภายนอกองค์กร	รวมทัุ�งป้องกัน
ความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจจะเกิดผิลกระทุบต่่อบรษัิีทุ	และสิ่ามารถรบัมอ่ต่่อการเปลี�ยนแปลงของสิ่ถานการณ์โ์ลก	เพ่�อสิ่รา้ง
มลูค่าทุางเศรษีฐกิจ	และเพ่�อให้ธุิรกิจสิ่ามารถดำาเนินการได้อยา่งต่่อเน่�อง	โดยในปี	2564	บรษัิีทุได้จัดให้มกิีจกรรม
กลุ่มปรบัปรุงคุณ์ภาพ	QCC	เพ่�อใหเ้กิดการทุำางานแบบมสีิ่ว่นรว่มในการพฒันาและแก้ไขปรบัปรุงคุณ์ภาพงานด้าน
ต่่าง	ๆ	ภายในองค์กร	ทัุ�งสิ่ิ�น	22	กลุ่ม	(ข้อมูลครึ�งปีแรก)	แบง่เป็น

•	 นำาเสิ่นอแนวทุางการลดขั�นต่อนการดำาเนินงาน	 	 จำานวน	5	เร่�อง

•	 นำาเสิ่นอแนวทุางในการลดเวลาการทุำางาน	 	 จำานวน	4	เร่�อง

•	 นำาเสิ่นอแนวทุางในการเพิ�มประสิ่ิทุธิิภาพการทุำางาน	 จำานวน	13	เร่�อง

การปรับปรุงคุณ์ภาพการดำาเนินงาน	QCC	ในปี	2564	สิ่ามารถลดค่าใชั้จ่ายให้บริษัีทุได้	1,001,200.07	บาทุ

ปี จำานวนเรื่องในแต่ล้ะปี ผล้ลั้พธ์ุเชิงปรมิาณ

2561 46	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	3,118,085.23	บาทุ

2562 46	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	2,092,083.35	บาทุ

2563 47	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	3,217,343.00	บาทุ

2564 22	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	1,001,200.07	บาทุ

นอกจากนั�นบรษัิีทุยงัได้สิ่ร้างสิ่รรค์นวัต่กรรมสิู่ส่ิ่งัคมภายนอกองค์กร	เพ่�อต่อบโจทุยค์วามต้่องการของกลุม่ผิูบ้ริโภค
ยุคใหม	่เริ�มตั่�งแต่่การกำาหนดกรอบการสิ่ร้างสิ่รรค์นวัต่กรรมต่ามทิุศทุางวิสิ่ยัทัุศน์และนโยบายของธุิรกิจ	ไปจนถึง
การคิดค้น	สิ่ง่เสิ่ริม	พัฒนา	และต่่อยอดนวัต่กรรม	ใหส้ิ่ามารถสิ่ร้างสิ่รรค์ประโยชัน์แก่สิ่งัคม	โดยมีรายละเอียด	ดังนี�

จั่ดำทำาจัิ�กป้ระกอบัหางป้ลา
ก่ิอนปรบัปรุง:  ใชัเ้วลา	738	วินาทีุ	/	ชุัด
  ยอดการผิลิต่	34	ชุัด	/	วัน
หลั้งปรบัปรุง: ใชัเ้วลา	552	วินาทีุ	/	ชุัด
	 	 ยอดการผิลิต่	46	ชุัด	/	วัน

จั่ดำทำาจัิ�กต่๊าป้งานิ
ก่ิอนปรบัปรุง: 	 ยอดการผิลิต่	1,750	ช้ิัน	/	วัน
หลั้งปรบัปรุง:	 ยอดการผิลิต่	2,038	ช้ิัน	/	วัน

ติัวอย่างกิจกรรม
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5. ประโยชน์ของนวัตกิรรม

•	 ชัว่ยลดผิลกระทุบจากปัญหาคุณ์ภาพไฟฟ้าและความไมเ่สิ่ถียรในการจ่ายไฟฟ้าจากการผิลิต่ไฟฟ้าของ	
โรงไฟฟ้าพลังงานลม	ทีุ�มีต่่อผิู้ใชั้ไฟฟ้า

•	 เอ่�อต่่อการศึกษีาการทุำางานของระบบกักเก็บพลังงาน	และระบบการจัดการเพ่�อเป็นต้่นแบบระบบกักเก็บ
พลังงาน	และ	ระบบจัดการ	สิ่ำาหรับการศึกษีา	พัฒนา	และต่่อยอดในอนาคต่

•	 เอ่�อต่่อการศึกษีา	ผิลดี	ผิลกระทุบ	ข้อจำากัด	และ	กฏิข้อบังคับ	เกี�ยวกับการขายไฟฟ้าเข้าสิู่ร่ะบบจัดจำาหนา่ย
โดยระบบกักเก็บพลังงาน

•	 ลดการเรง่การเสิ่่�อมสิ่ภาพของอุปกรณ์์	และเพิ�มประสิ่ิทุธิิภาพของการผิลิต่ไฟฟ้าของระบบผิลิต่ไฟฟ้า
พลังงานลม

6. กิารวัด้ผล้เชิงปรมิาณเปรยีบเทยีบก่ิอนแล้ะหลั้งใช้นวัตกิรรม

	 บรษัิีทุได้ดำาเนินการศึกษีาเชิังเปรียบเทีุยบการติ่ดตั่�งระบบกักเก็บพลังงานเพี�อปรับปรุงคุณ์ภาพไฟฟ้าและเพิ�ม
เสิ่ถียรภาพในระบบจำาหนา่ยขนาด	22,000	โวลต์่ในการผิลิต่และจำาหนา่ยไฟฟา้ด้วยพลังงานลมดังมีรายละเอียด
ดังนี�

 กิารวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของกิารล้งทนุ

กรณ์ีทีุ�	1 กรณ์ีทีุ�ไม่ติ่ดตั่�งระบบ	BESS	 การเกิด	 Trip	 ยังคงมีต่่อไป	 และ	ทุำาให้อุปกรณ์์ในกังหันลม	
เกิดความเสิ่ียหายจนต้่องเปลี�ยนอุปกรณ์์ดังกล่าว

กรณ์ีทีุ�	2 กรณ์ทีีุ�ไมติ่่ดตั่�งระบบ	BESS	การเกิด	Trip	ยงัคงมต่ี่อไป	และ	ทุำาใหค่้าใช้ัจ่ายในการบำารุงรกัษีา
และบริหารจัดการกังหันลมเพิ�มขึ�น

กรณ์ีทีุ�	3 กรณ์ีทีุ�ติ่ดตั่�งระบบ	BESS	การเกิด	Trip	น้อยลงอยา่งมีนัยสิ่ำาคัญไมเ่กินค่ามาต่รฐานทีุ�ทุาง

ผิู้ผิลิต่กังหันลมยังรับประกัน

	 ผิลปรากฎิว่า	กรณ์ีทีุ�	3	จะให้ผิลต่อบแทุนทุางการเงินดีทีุ�สิุ่ดและลดความเสิ่ี�ยงด้านความเสิ่ียหายของอุปกรณ์์
ในโครงการผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานลม	และ	ลดความเสีิ่ยหายของผิู้ใช้ัไฟทีุ�ได้พลังงานไม่เสิ่ถียรและคุณ์ภาพ	
ไมดี่ในชัว่งทีุ�มีการตั่ดระบบ	ต่ลอดจนชัว่ยให้ประชัาชันใชั้บริการจากการไฟฟ้าโดยมีอัต่ราการดับทีุ�น้อยลง

นวัติกรรมที่่� 1
1. วิสัยัทัศน์ พันธุกิิจ แล้ะนโยบายที�สัง่เสัรมิกิารพัฒนานวัตกิรรมธุุรกิิจเพื�อสังัคม

	 หน่วยงาน	GUNKUL	SPECTRUM	 ซึ่�งเป็นหน่วยนวัต่กรรมธุิรกิจของบริษัีทุ	มีหน้าทีุ�ในการศึกษีาและสิ่ร้าง
นวัต่กรรมด้านพลังงานเพ่�อต่อบสิ่นองความต้่องการพ่�นฐานของผิู้ใชั้	 ค่อ	 สิ่ามารถเล่อกแหล่งพลังงานได้	
ด้วยต่นเอง	สิ่ามารถเข้าถึงพลังงาน	มีเสิ่ถียรภาพ	ราคาทีุ�เหมาะสิ่ม	ต่ลอดจนคุณ์ภาพพลังงานทีุ�ดี	ภายใต้่แนวคิด	
“พลั้งงานคือสัทิธิุขั�นพื�นฐานของทกุิคน”	หร่อ	Energy	is	a	basic	human	right.

2. กิระบวนกิารสัง่เสัรมิ คิด้ค้น พัฒนานวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 การสิ่ร้างบรรยากาศทีุ�เอ่�อต่่อการใชัค้วามคิดสิ่ร้างสิ่รรค์	กล้าคิด	กล้าพดู	และกล้าเสิ่นอความคิดเหน็ทีุ�แต่กต่่าง	
รวมถึงสิ่่งเสิ่ริมให้รู้จักการฟัง	 เพ่�อให้รู้ความต้่องการ	 ปัญหา	ความเช่ั�อ	และทัุศนคติ่	 ทัุ�งยังสิ่่งเสิ่ริมให้มีการ	
เขา้รว่มอบรมสิ่มัมนา	รว่มทุำาวิจัยกับหนว่ยงานวิจัย	และติ่ดต่ามแนวโนม้ของธุิรกิจอยา่งต่่อเน่�อง	เพ่�อนำามาใช้ั
เปน็ขอ้มลูในการคิด	และปรับปรุงพฒันากระบวนการผิลิต่ใหม้ปีระสิิ่ทุธิภิาพดีขึ�น	ลดเวลา	ลดความยุง่ยาก	หรอ่
การใชั้แรงงานเพ่�อให้เกิดมูลค่าเพิ�มมากขึ�น

3. กิระบวนกิารต่อยอด้ ปรบัปรุงแล้ะพัฒนากิระบวนกิารทำางานใหเ้กิิด้นวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 นวัต่กรรมไม่จำาเป็นต้่องยิ�งใหญ่แต่่ให้พัฒนาอย่างต่่อเน่�องและชั่วยแก้ปัญหาให้กับงานบริการ	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	
กระบวนการ	และมีประโยชัน์ต่่อผิู้อ่�น	เพ่�อต่่อยอดทุางธุิรกิจได้อยา่งยั�งย่น

4. รายล้ะเอยีด้นวัตกิรรม

	 การผิลิต่และจำาหนา่ยไฟฟ้าด้วยพลังงานลมรว่มกับระบบกักเก็บพลังงานเพี�อปรับปรุงคุณ์ภาพไฟฟา้และเพิ�ม
เสิ่ถียรภาพในระบบจำาหน่ายขนาด	22,000	 โวลต์่	 โดยปัจจุบัน	 ระบบผิลิต่ไฟฟ้าพลังงานลมนั�นเริ�มเข้ามา	
มีบทุบาทุในระบบจำาหน่ายไฟเพิ�มมากขึ�น	 แต่่ข้อเสีิ่ยของระบบผิลิต่ไฟฟ้าพลังงานลมค่อ	 ระบบดังกล่าว	
อาจทุำาให้เกิดผิลเสิ่ียต่่อคุณ์ภาพไฟฟ้า	เชัน่	เกิดแรงดันไฟฟ้ากระเพ่�อม	และมีความไมเ่สิ่ถียร	อันเน่�องมาจาก
แหล่งพลังงานทีุ�ไม่คงทีุ�และอาจไม่สิ่อดคล้องกับความต้่องการใชั้ไฟฟ้า	ซ่ึ�งผิลเสิ่ียดังกล่าวอาจสิ่่งผิลกระทุบ
โดยต่รงต่่อผิู้ใชั้ไฟฟ้า	 เชัน่	ทุำาให้ผิู้ใชั้ไฟฟ้าไมม่ีไฟฟ้าใชั้ชัั�วขณ์ะ	หร่อทุำาให้คุณ์ภาพไฟฟ้าไมดี่	และการไฟฟ้า
ต้่องสิ่ำารองการผิลิต่ทีุ�ไมแ่นน่อน	 โดยในอนาคต่	ระบบผิลิต่ไฟฟ้าทีุ�มาจากพลังงานทุดแทุน	 เชัน่	แดดและลม	
จะมีปริมาณ์มากขึ�นอย่างมีนัยสิ่ำาคัญ	 ต่ามแผินพลังงานทุดแทุน	 (AEDP)	 เพ่�อเป้าหมายการปล่อยก๊าซ่	
เรอ่นกระจกเป็นศนูย	์จึงจำาเป็นต้่องมรีะบบกักเก็บพลังงานมาชัว่ยทุำาใหก้ารบรหิารจัดการพลังงานมปีระสิ่ทิุธิภิาพ
มากทีุ�สิุ่ด	ลดความผัินผิวนในการผิลิต่จากลมและแดด	 ทีุ�ไม่สิ่ามารถควบคุมได้และชั่วยในการบริหารจัดการ
พลังงานในภาพรวม	 รวมถึงวางรากฐานไปสิู่่การพัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉีริยะ	 (SMART	 GRID)		
ในอนาคต่อันใกล้	ต่ามแผินแมบ่ทุการพัฒนาระบบโครงขา่ยสิ่มาร์ทุกริดของประเทุศไทุย

	 ส่ิ่บเน่�องจากเหตุ่ผิลข้างต้่น	บริษัีทุจึงมีความสิ่นใจทีุ�จะศึกษีาและหาทุางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยบริษัีทุ		
มแีนวทุางในการนำาระบบกักเก็บพลังงานมาประยุกต์่ใชัร้ว่มกับระบบผิลิต่ไฟฟา้พลังงานลมทีุ�บรษัิีทุเปน็เจ้าของ
รว่ม	และใชั้	Algorithm	ชัว่ยในการบริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงาน	 ทัุ�งนี�	ข้อมูลการพยากรณ์์ลม	 (Wind	
Forecast)	ข้อมูลการพยากรณ์์ภาระทุางไฟฟ้า	 (Load	Forecast)	และข้อมูลอ่�น	ๆ	จะถูกนำามาเป็นปัจจัยใน
การพัฒนา	Algorithm	ดังกล่าว	เพ่�อให้ระบบกักเก็บพลังงานเกิดประสิ่ิทุธิิภาพสิู่งสิุ่ด	และบรรเทุาผิลกระทุบ
จากคุณ์ภาพไฟฟ้าและความไมเ่สิ่ถียรจากระบบผิลิต่พลังงานจากลม
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6. กิารวัด้ผล้เชิงปรมิาณเปรยีบเทยีบก่ิอนแล้ะหลั้งใช้นวัตกิรรม

	 เน่�องด้วยระบบ	Microgrid	สิ่ามารถลดจำานวนการดับของไฟฟ้าภายในวิทุยาลัยพลังงานทุดแทุนลงได้อยา่งใน
นัยสิ่ำาคัญ	และจากการบริหารการใชั้ไฟฟ้าโดยใชั้	BESS	และ	Solar	Cell	System	ทุำาให้สิ่ามารถทุำาพลังงาน
ไฟฟ้าทีุ�ผิลิต่เกินบางชั่วงเวลาของ	Solar	Cell	มาใชั้ได้อย่างคุ้มค่า	และทุำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงในภาพรวมของ
วิทุยาลัยลดลงอยา่งมาก

7. กิารสันับสันุนงานวิจัยนวัตกิรรมกัิบมหาวิทยาลั้ยนเรศวร

	 7.1	 รายละเอียดของงานวิจัยเบ่�องต้่น

	 •	 ชั่�องานวิจัย:	Microgrid	Service	Solution

	 •	 ประเภทุ:	Smart	Grid

	 •	 ระยะเวลา:	เริ�มออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	และใชั้งานในปี	2020

	 •	 ขอบเขต่:	 ติ่ดตั่�งและใชั้งานภายใต้่วิทุยาลัยพลังงานทุดแทุนและสิ่มาร์ต่กริดเทุคโนโลยี		
มหาวิทุยาลัยนเรศวร

	 7.2.	 บทุบาทุของบริษัีทุทีุ�สิ่นับสิ่นุนในงานวิจัย

	 •	 ลงทุุน	ออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	ทุดสิ่อบใชั้งาน	และสิ่ง่มอบ

	 7.3.	 หลังจากจบการวิจัยแล้วจะนำาข้อมูลทีุ�ได้จากการวิจัยไปเผิยแพร/่ประยุกต์่ใชั้อยา่งไร

	 นำาความรูเ้ชังิลึกในด้านเทุคนคิไปประยุคใชักั้บงานปจัจุบนัของบรษัิีทุและนำาไปต่่อยอดใหเ้กิดนวัต่กรรม
ใหม	่ๆ	ทีุ�จะใชั้งานได้จริงในเชัิงพาณ์ิชัย์	ไมว่่าจะเป็นการประยุกต์่ใชั้ระบบ	Microgrid	กับระบบ	Solar	
Cell	รวมถึงการใชั้งาน	Battery	ให้ได้ประโยชัน์สิู่งสิุ่ดทัุ�งในภาคอุต่สิ่าหกรรม	และภาคครัวเร่อน

นวัติกรรมที่่� 2

1. วิสัยัทัศน์ พันธุกิิจ แล้ะนโยบายที�สัง่เสัรมิกิารพัฒนานวัตกิรรมธุุรกิิจเพื�อสังัคม

	 มุ่งเน้นการพัฒนาและศึกษีาระบบหร่อเทุคโนโลยีทีุ�จำาเป็นเพ่�อมุ่งเน้นให้เกิด	Smart	Grid	ซ่ึ�งสิ่ามารถพัฒนา	
การใชั้ไฟฟ้าภายในประเทุศได้อยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ

2. กิระบวนกิารสัง่เสัรมิ คิด้ค้น พัฒนานวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 มุ่งเน้นการออกแบบและติ่ดตั่�งเพ่�อให้สิ่ามารถใช้ังานได้จริงในสิ่ถานทีุ�จริง	 โดยเน้นถึงประโยชัน์ของผิู้ใช้ังาน
มากทีุ�สิุ่ด

3. กิระบวนกิารต่อยอด้ ปรบัปรุงแล้ะพัฒนากิระบวนกิารทำางานใหเ้กิิด้นวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 ออกแบบและใชั้งานโดยมุ้งนเน้นทีุ�ระบบหร่ออุปกรณ์์ทีุ�เป็นมาต่ราฐาน	ซ่ึ�งสิ่ามารถนำาไปใชั้งานต่่อยอดได้		
รวมถึงการศึกษีาในภาค	Commercial	เพ่�อให้สิ่ามารถก้าวเข้าสิู่ต่่ลาดได้จริงในภายหลัง

4. รายล้ะเอยีด้นวัตกิรรม

	 ติ่ดตั่�งระบบไมโครกริด	 (Microgrid)	และระบบกักเก็บพลังงาน	 (Battery	Energy	Storage	 system:	BESS)	
พรอ้มกับการบริหารจัดการการใช้ัพลังงาน	(Energy	Management	System:	EMS)	โดยใชัเ้ทุคโนโลยี	Machine	
Learning	คู่กับการควบคุมโหลดการใชั้ไฟฟ้าแบบ	Direct	load	control

5. ประโยชน์ของนวัตกิรรม

	 เปน็ต้่นแบบของ	Microgrid	ทีุ�สิ่ามารถใช้ังานได้จรงิ	โดย	BESS	ทุำาให้ผิูใ้ช้ังานภายในวิทุยาลัยพลังงานทุดแทุน
และสิ่มาร์ต่กริดเทุคโนโลยี	มหาวิทุยาลัยนเรศวร	มีไฟฟ้าใชั้งานได้ในระยะเวลานึงแม้ว่าระบบไฟฟ้าหลักของ
การไฟฟ้าไมส่ิ่ามารถจ่ายไฟฟ้าได้	โดยผิูไ้ม่งานจะไม่รบัรูห้รอ่ไม่รู้นอ้ยมากถึงความเปลี�ยนแปลงของการดับไป
ของไฟฟ้าของการไฟฟ้า	นอกจากควบคู่กับการใชั้งาน	EMS	 ในการบริหารการใชั้ไฟฟ้าอย่างชัาญฉีลาดโดย
เทุคโนโลยี	Machine	Learning	รว่มกับ	BESS	และระบบผิลิต่พลังงานแสิ่งอาทิุต่ย	์(Solar	Cell	System)	สิ่ามารถ
ทุำาให้ผิู้ใชั้ไฟฟ้าภายใน	Microgrid	สิ่ามารถใชั้ฟ้าได้คุ้มค่ามากขึ�น	ระบบสิ่ามารถบริหารจัดการไฟฟ้าสิ่ว่นเกิน
จาก	Solar	Cell	System	ในชัว่งกลางวัน	และสิ่ามารถเก็บไว้ในระบบ	BESS	เผิ่�อใชั้ในเวลากลางค่น	หร่อใชั้ใน
ชั่วงเวลาทีุ�ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสูิ่ง	นอกจากนั�นการใช้ั	DLC	 ยังสิ่ามารถทุำาให้ผิู้ใช้ัไฟฟ้าเล่อกตั่ดโหลดทีุ�ไม่
จำาเป็นในบางชัว่งเวลา	เพ่�อลดการใชั้ไฟฟ้า
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 การบัริหารจั่ดำการในิภาวะวิกฤต่ิเกี�ยวก่บัสถานิการณ์ COVID-19
จากส่ถานการณ์์การแพัร่ระบาดูขัอง COVID-19 อย่างติ่อเน่�องติลอดูระยะเวลา 2 ปีีท่ี่�ผ่ิานมา บริษััที่ 
ยังคงมุ่งมั�นที่่�จะดููแลให้การดูำาเนินธุุรกิจ เปี็นไปีอย่างราบร่�นใกล้เค่ยงส่ถานการณ์์ปีกติิ รวมที่ั�งเร่�อง 
ความปีลอดูภัยและสุ่ขัอนามัยขัองพันักงาน ลูกค้า คู่ค้า ติลอดูจนผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทีุ่กส่่วน 

อย่างไรก็ต่ามบริษัีทุยังคงมีการจัดตั่�งคณ์ะทุำางานเฉีพาะกิจ	มีหน้าทีุ�ประชุัม	หาร่อ	พิจารณ์า	ทุบทุวน	และเป็น
ศูนย์กลางการบัญชัาการแผินการรับม่อ	สิ่ถานการณ์์	COVID-19	มีฝ่่ายทุรัพยากรบุคคลรับผิิดชัอบ	ในการสิ่่�อสิ่าร
ภายในและภายนอกองค์กร	รวมทัุ�งเปน็	ศูนย์กลางในการดูแลให้ผิูบ้ริหารและพนักงานทุกุคน	ภายในบริษัีทุปฏิิบติั่
ต่ามมาต่รการเฉีพาะของทุางบริษัีทุ	อย่างเคร่งครัดเพ่�อต่อบสิ่นองต่่อสิ่ถานการณ์์โดยส่ิ่งเสิ่ริมและพัฒนาการ	
ใชั้เทุคโนโลยีและอุปกรณ์์เทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศในการบริหารจัดการและการดำาเนินการเป็นหลัก	พัฒนาระบบ
การผิลิต่เป็นระบบการ	ผิลิต่แบบครบวงจร	มีการสิ่ำารองวัต่ถุดิบให้เพียงพอในชัว่งสิ่ถานการณ์์วิกฤต่

นอกจากนี�บริษัีทุยังมีการจัดประชุัมหาร่อเพ่�อจัดทุำาแผินฉีุกเฉีิน	 (Business	Continuity	Plan)	แผินสิ่ำารองการ	
เฝ่้าระวังป้องกันและแผินฉีุกเฉีินรับม่อ	 COVID-19	อย่างต่่อเน่�องและเป็นปัจจุบันต่ามระดับความรุนแรงของ
สิ่ถานการณ์์	 ให้กับทุุกกลุ่มธุิรกิจของบริษัีทุและสิ่ายงานต่่าง	ๆ	 เพ่�อให้สิ่ามารถปฏิิบัติ่งานได้ต่ามปกติ่และได้รับ	
ผิลกระทุบน้อยทีุ�สิ่ดุ	โดยมกีารวางแผินแบง่กำาลังคนในการทุำางาน	ณ์	สิ่ำานกังาน	จัดตั่�งสิ่ำานกังานยอ่ย	(Split	Location)	
รวมทัุ�ง	มีมาต่รการให้พนักงานปฏิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย	(Work	From	Home)	โดยคำานึงถึงความปลอดภัย	การ
ป้องกันและลดความเสิ่ี�ยงในการแพรก่ระจายเชั่�อ	ป้องกันการหยุดชัะงักของธุิรกิจ	บริษัีทุมีการจัดเต่รียมอุปกรณ์์
ทุางด้านเทุคโนโลยี	สิ่ารสิ่นเทุศเพ่�อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล	VPN	Remote	การสิ่่�อสิ่าร/การประชุัมทุางไกล	การ
รับสิ่มัครพนักงานใหมผ่ิา่นระบบ	VDO	Conference	การอบรมผิา่น	Online	และการอนุมัติ่งานทุางด้านเอกสิ่าร	
การสิ่ั�งซ่่�อ	การสิ่ั�งจ่าย	ผิา่นระบบ	บรหิารจัดการเอกสิ่ารในรูปแบบดิจิทัุล	(E-Document)	ทีุ�มคีวามปลอดภัยสิ่งู	เพ่�อ
ให้มั�นใจว่าพนักงานทีุ�ปฏิิบัติ่งาน	ในทุุกสิ่ถานทีุ�สิ่ามารถปฏิิบัติ่งานได้	และธุิรกิจของบริษัีทุดำาเนินการได้ต่ามปกติ่
ในภาวะวิกฤต่การแพรร่ะบาดของเชั่�อ	COVID-19

และบริษัีทุยังได้มีมาต่รการอ่�น	ๆ	เชัน่	จัดหาชุัดต่รวจการติ่ดเชั่�อ	COVID-19	(Antigen	test	kit)	ให้กับพนักงาน	
สิ่ำาหรับใชั้ต่รวจหาเชั่�อเบ่�องต้่นก่อนเข้าปฏิิบัติ่งาน	 จัดทุำาถุงห่วงใยกันกุล	 (Gunkul	Care	Bag)	ประกอบไปด้วย	
ยาสิ่ามัญ	หน้ากากอนามัย	 เจลแอลกอฮอล์	 เคร่�องวัดอุณ์หภูมิและเคร่�องวัดออกซ่ิเจนทีุ�ปลายนิ�ว	 เพ่�อชั่วยเหล่อ
พนักงานกลุ่มเสิ่ี�ยงทีุ�ต้่องมีการกักตั่วเฝ่้าระวังอาการ	หร่อพนักงานทีุ�เข้ารับการรักษีาแบบ	Home	 Isolation		
พร้อมทัุ�งชัว่ยเหล่อสิ่นับสิ่นุน	และรณ์รงค์การฉีีดวัคซ่ีนป้องกันการติ่ดเชั่�อ	COVID-19	ของพนักงานอยา่งเต็่มทีุ�

สัรุปกิารด้ำาเนินงานป้องกัินสัถึานกิารณ์กิารแพรร่ะบาด้ของโรค COVID-19

คณ์ะทุำางานเฉีพาะกิจดำาเนินงานอยา่งต่่อเน่่อง

สิ่่่อสิ่ารภายในและภายนอกองค์กร	เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับอาการของโรคมาต่รการการรับม่อและป้องกันต่นเอง
ต่ามประกาศจากกระทุรวงสิ่าธิารณ์สิุ่ข	และรัฐบาล	อยา่งต่่อ
เน่่องให้กับพนักงาน

ปรบัปรุงแผินฉุีกเฉิีน	(Business	Continuity	Plan)
อย่างต่่อเน่่องให้สิ่อดรับกับสิ่ถานการณ์์และ	
ต่อบสิ่นองได้อยา่งทัุนทุ่วงทีุ

สิ่่งเสิ่ริมให้มีการใชั้เทุคโนโลยีเพ่�อลดความเสิ่ี�ยง
การแพรร่ะบาด
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COVID-19

COVID-19
RAPID TEST

COVID-19

การดูำาเนินงานเพั่�อช่วยเหล่อพันักงาน การดูำาเนินงานเพั่�อช่วยเหล่อผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ย

แนวที่างการจัดูการอ่�น ๆ เพั่�อปี้องกันความเส่่�ยง ให้ธุุรกิจส่ามารถดูำาเนิน
ไดู้อย่างติ่อเน่�อง

การติิดูติั�งซื่อฟติ์แวร์ VPN (Virtual Private Network) ให้พันักงานส่ามารถที่ำางานไดู้จากทีุ่กที่่� 

ระบบการปีระชุมที่างไกล (Video Conference) ส่ำาหรับภายในและภายนอกองค์กร

พััฒนาระบบบริหารจัดูการเอกส่ารในรูปีแบบดูิจิที่ัล (E-Document) ลดูการส่ัมผิัส่และที่ำางานไดู้
จากทีุ่กที่่�

บริษััที่ส่่�อส่ารแนวที่างการดููแล
ลูกค้าจาก COVID-19 เพั่�อให้
ลูกค้ามั�นใจว่าการซื่่�อส่ินค้า  
การรับส่ินค้า และการใช้
บริการติ่าง ๆ จะปีลอดูภัยจาก 
COVID-19

การจดัูปีระชมุส่ามญัผิูถ้อ่หุน้  
เพัิ�มช่องที่างการส่่�อส่ารโดูยใช้ระบบ
การถ่ายที่อดูส่ดู (Live Stream)

• รณ์รงค์ให้ส่วมหน้ากาก

• ติรวจเช็คอุณ์หภูมิก่อนเขั้าร่วมปีระชุม 

• เว้นระยะห่างที่างส่ังคม (Social Distancing) 

• จัดูหาเวชภัณ์ฑ์์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพั่�อดููแลสุ่ขัอนามัยติลอดูการปีระชุม

• จัดูหน่วยพัยาบาล และรถพัยาบาลกรณ์่ฉุกเฉิน เพั่�อให้เกิดูความมั�นใจติ่อผิู้ถ่อหุ้น

ส่นับส่นุนชุมชน และส่ังคมที่่�ไดู้รับความเดู่อดูร้อนจากส่ถานการณ์์ COVID-19 อย่างติ่อเน่�อง

ไม่ม่นโยบายลดูค่าจ้างและปีรับลดู
เงินเดู่อนพันักงาน

มาติรการการปีฏิิบัติิงานจาก 
ที่่�พัักอาศัย (Work from Home)

จัดูติั�งส่ำานักงานย่อย 
(Split Location) เพั่�อกระจาย
พั่�นที่่�ปีฏิิบัติิงาน

จัดูที่ำาปีระกันภัย COVID-19  
ให้กับพันักงานติ่อเน่�องเปี็นปีีที่่� 2

มาติรการปี้องกันเฉพัาะส่ำาหรับพันักงานกลุ่มเส่่�ยง

จัดูบริการเพั่�อความปีลอดูภัยพันักงานเช่น ติรวจวัดูอุณ์หภูมิ จุดูบริการเจลแอลกอฮอล์  
แจกหน้ากากผิ้าให้กับพันักงาน ฉากกั�นระหว่างโติ๊ะที่ำางาน และการฉ่ดูพั่นฆ่่าเช่�อส่ำานักงาน 
เปี็นติ้น

จัดูที่ำาถุงห่วงใยกันกุล (Gunkul Care Bag) ปีระกอบไปีดู้วยยาส่ามัญ หน้ากากอนามัย  
เจลแอลกอฮอล์ เคร่�องวัดูอุณ์หภูมิและเคร่�องวัดูออกซื่ิเจนที่่�ปีลายนิ�ว เพั่�อช่วยเหล่อพันักงาน
กลุ่มเส่่�ยงที่่�ติ้องม่การกักติัวเฝ่้าระวังอาการ หร่อพันักงานที่่�เขั้ารับการรักษัาแบบ  
Home Isolation

จัดูหาชุดูติรวจการติิดูเช่�อ COVID-19 (Antigen test kit) แจกฟร่ให้กับพันักงานส่ำาหรับ 
ใช้ติรวจหาเช่�อเบ่�องติ้นก่อนเขั้าปีฏิิบัติิงาน

ช่วยเหล่อส่นับส่นุน และรณ์รงค์การฉ่ดูวัคซื่่นปี้องกันการติิดูเช่�อ COVID-19 ให้พันักงาน 
อย่างเติ็มที่่�
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ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

92รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ส่่วนที่่� 4 

เกี�ยวก่บัรายงานิฉบั่บันิี� ขัอบเขัติการรายงาน

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

การแส่ดูงขั้อมูลติามติัวช่�วัดู

94

99

95

04 
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02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 ขอบัเขต่การรายงานิ
บริษััที่จัดูที่ำารายงานความยั�งย่นปีระจำาปีี 2564 เพ่ั�อนำาเส่นอผิลการดูำาเนินงานและปีระเด็ูนส่ำาคัญต่ิอผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทุี่กภาคส่่วน โดูยคำาน่งถ่งมิติิดู้านเศรษัฐกิจ ส่ังคมและส่ิ�งแวดูล้อม มุ่งเน้นการดูำาเนินงานติามแผิน
กลยุที่ธุ์เพั่�อให้บรรลุวิส่ัยที่ัศน์และพัันธุกิจขัององค์กร ภายใติ้นโยบายการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ โดูยม่กรอบการจัดูที่ำารายงานที่่�ส่อดูคล้องติามดูัชน่ช่�วัดูขัอง Global Reporting Initiative (GRI)

รายงานความยั�งย่นฉีบับนี�ได้มีการทุบทุวนและเห็นชัอบโดยคณ์ะกรรมการ	ผิู้บริหารระดับสิู่ง	เพ่�อให้รายงานมีความครบถ้วน	ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	สิ่ร้างความเชั่�อมั�นต่่อสิ่าธิารณ์ะและผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	
โดยมีบริษัีทุทีุ�อยูใ่นขอบเขต่การรายงาน	ดังนี�

บรษัิท กัินกิลุ้เอ็นจิเนยีริง่ จำากัิด้ (มหาชน)

บรษัิทในเครอื ประเภทธุุรกิิจ

บรษัิท ไบรท์ กิรนี พาวเวอร ์จำากัิด้ BGP •	 ดำาเนินธุิรกิจเกี�ยวกับการลงทุุนในบริษัีทุอ่�น	ทัุ�งในประเทุศและต่่างประเทุศ

บรษัิท จ.ีเค.แอสัเซม็บล้ี ้จำากัิด้ GKA
•	 ดำาเนินธุิรกิจผิลิต่อุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้า

บรษัิท จ.ีเค.พาวเวอร ์โปรดั้กิสั ์จำากัิด้ GKP

บรษัิท กัินกิลุ้ เอ็นเนอรจ์ ีโซล้ช้ั่น แอนด์้ ไล้ท์ต้ิง จำากัิด้ GES •	 ผิลิต่และจำาหนา่ยผิลิต่ภัณ์ฑ์์สิ่อ่งสิ่ว่าง	(LED)

บรษัิท เค.เอ็น.พ ีซพัพล้าย จำากัิด้ KNP •	 จัดจำาหนา่ยอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้า	และระบบต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องให้กับลูกค้า	กลุ่มภาคราชัการ

บรษัิท กัินกิลุ้ พาวเวอร ์ด้เีวล้ล้อปเม้นท์ จำากัิด้ GPD •	 รับก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า	และธุิรกิจจัดจำาหนา่ยอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องกับการก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า

บรษัิท ฟิวเจอร ์อเีล็้คทรคิอล้ คอนโทรล้ จำากัิด้ FEC •	 รับก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า	ก่อสิ่ร้างสิ่ถานีสิ่ายสิ่ง่ระบบ	เคเบิลใต้่ติ่น	และธุิรกิจจัดจำาหนา่ยอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องกับ
การก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า	และระบบสิ่ายสิ่ง่ทัุ�งบนดินและใต้่ดิน

บรษัิท กัินกิลุ้ ช้บุ พาวเวอรเ์จน จำากัิด้ GCPG

•	 ดำาเนินธุิรกิจผิลิต่และจำาหนา่ยกระแสิ่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุน	(พลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์)

บรษัิท กัินกิลุ้ โซล้าร ์พาวเวอร ์2 จำากัิด้ GSP2

บรษัิท กัินกิลุ้ โซล้าร ์ร้ฟ 1 จำากัิด้ GSR1

บรษัิท รางเงิน โซล้ช้ั่น จำากัิด้ RNS

บรษัิท เอ็นเค เพาวเวอรโ์ซล่้า จำากัิด้ NKP

บรษัิท กัินกิลุ้ โซล้าร ์คอมม้นิตี ้จำากัิด้ GSC

บรษัิท พัฒนาพลั้งงานล้ม จำากัิด้ WED

•	 ดำาเนินธุิรกิจผิลิต่และจำาหนา่ยกระแสิ่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุน	(พลังงานลม)บรษัิท กิรโีนเวชั่น เพาเวอร ์จำากัิด้ GNP

บรษัิท โคราชวินด์้ เอ็นเนอรย์ ีจำากัิด้ KWE
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02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การแสดำงข้อม้ลต่ามต่่วชัี�ว่ดำ

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report SD Report

Organizational profile

102-1 Name	of	the	organization 27 -

102-2 Activities,	brands,	products	and	services 7-8,	21-54 4-5

102-3 Location	of	headquarters 27 -

102-4 Location	of	operations 27 -

102-5 Ownership	and	legal	form 57 -

102-6 Markets	served 29-54 -

102-7 Scale	of	the	organization 27 -

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 134-135 52

102-9 Supply	chain - 31-35

102-10 Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain - 31-35

102-11 Precautionary	Principle	or	approach - 8-14

102-12 External	initiatives - 29,43,	75-77,	
80-87

102-13 Membership	of	associations - 6,29

Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 13-14 17-24

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 25-56,	70-80 -

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 23 4

102-17 Mechanisms	for	advice	and	Concerns	about	ethics 104-112,	118 28-30,36

102-18 Governance	structure 17,119 14

102-19 Delegating	authority 124-133 -

102-20 Executive-level	responsibility	for	economic,	environmental	
and	social	topics

13-14,	18 2-3

102-21 Consulting	stakeholders	on	economics,	environmental,	and	
social	topics

- -

102-22 Composition	of	the	highest	governance	body	and		
its	committees

124-126,	
129-130

-

102-23 Chair	of	the	highest	governance	body 124-125,	
129,	140

-

102-24 Nominating	and	selecting	the	highest	governance	body 142-143 -

102-25 Conflicts	of	interest 115,	165-176 -

102-26 Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	values,	
and	strategy

125-126 -

102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	body 284-317 -

102-28 Evaluating	the	highest	governance	body’s	performance 111 3,	17-24

GRI Content Index

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี� 95รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

102-29 Identifying	and	managing	economics,	environmental,	and	
social	impacts

70-75 -

102-30 Effectiveness	of	risk	management	processes 70-75 -

102-31 Review	of	economic,	environmental,	and	social	topics 70-75 17-24

102-32 Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	reporting 359 2-3

102-33 Communicating	critical	concerns 70-75 17-24

102-34 Nature	and	total	number	of	critical	concerns 70-75 17-24

102-35 Remuneration	policies 132-133 -

102-36 Process	for	determining	remuneration 132-133 -

102-37 Stakeholders’	involvement	in	remuneration 132-133 -

102-38 Annual	total	compensation	ratio 132-133 -

102-39 Percentage	increase	in	annual	total	compensation	ratio 132-133 -

102-40 List	of	stakeholder	groups 82-89 17-24

102-41 Collective	bargaining	agreements - -

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 104-116 17-24

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 104-116 17-24

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 104-116 17-24

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 10,	23-55,	
94-100

-

102-46 Defining	report	content	and	topic	boundaries 4,	23-55 94

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

102-47 List	of	material	topics - 16-26

102-48 Restatements	of	information 24-56 -

102-49 Changes	in	reporting 24-56 -

102-50 Reporting	period 118 -

102-51 Date	of	most	recent	report 118 -

102-52 Reporting	cycle 118 -

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 118 -

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	standards - -

102-55 GRI	content	index - 95-98

102-56 External	assurance 208 100

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary - 16-26

103-2 The	management	approach	and	its	components - 16-26

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 144-145 -

201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 209-283 16-26

201-2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	due	
to	climate	change

- -

201-3 Defined	benefit	plan	obligations	and	other	retirement	plans 256 -

201-4 Financial	assistance	received	from	government - -

202-1 Ratios	of	standard	entry	level	wage	by	gender	compared	to	
local	minimum	wage	

- -
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02 
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ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
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01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community

- -

203-1 Infrastructure investments and services supported 28-54 -

203-2 Significant indirect economic impacts 70-75 -

204-1 Proportion of spending on local suppliers - -

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 58-65, 153 -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

117 29-30

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken - 29-30

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 
monopoly practices

- -

301-1 Materials used by weight or volume - -

301-2 Recycled input materials used - 40-43

301-3 Reclaimed products and their packaging materials - -

302-1 Energy consumption within the organization - 40

302-2 Energy consumption outside of the organization - -

302-3 Energy intensity - -

302-4 Reduction of energy consumption - -

302-5 Reduction in energy requirements of product - -

303-1 Interactions with water as a shared resource - 41-42

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

303-2 Management of water discharge-related impacts - 41-42

303-3 Water withdrawal - 41-42

303-4 Water discharge - 41-42

303-5 Water consumption - 41-42

305-1 Direct (scope 1) GHG emissions - 44-46

305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions - 44-46

305-3 Other indirect (scope 3) GHG emissions - 44-46

305-4 GHG emissions intensity - 44-46

305-5 Reduction of GHG emissions - 44-46

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - -

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other  
significant air emissions

- -

306-2 Waste by type and disposal method - 41-42

306-3 Significant spills - -

306-4 Transport of hazardous waste - -

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations - -

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

- 31-36

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and 
actions taken

- 31-36

04 
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02 
กี่ารจัดักี่ารผลกี่ระทบต่่อผ้�ม่ีส่่วนได�เส่่ยใน
ห่่วงโซ่่คุณุคุ่าของธุรุกี่จิั

03 
ผลกี่ารดำาเนนิงานและ
เป้้าห่มีายด�านคุวามียั�งยนื

01  
กี่ารจัดักี่ารด�านคุวามียั�งยืน



Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

404-3 Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	
career	development	reviews

- 51,69

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees - 52

405-2 Ratio	of	basic	salary	and	remuneration	of	women	to	men - -

406-1 Incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken No	Case	Found

407-1 Operations	and	suppliers	in	which	the	right	to	freedom	of	
association	and	collective	bargaining	may	be	at	risk

No	Case	Found

408-1 Operations	and	suppliers	at	significant	risk	for	incidents	of	
child	labor

No	Case	Found

409-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary No	Case	Found

410-1 Security	personnel	trained	in	human	rights	policies	or		
procedures

- -

411-1 Incidents	of	violations	involving	rights	of	indigenous	peoples No	Case	Found

412-1 Operations	that	have	been	subject	to	human	rights	reviews	
or	impact	assessments

- 48-49

412-2 Employee	training	on	human	rights	policies	or	procedures	 - -

412-3 Significant	investment	agreements	and	contracts	that		
include	human	rights	clauses	or	that	underwent	human	
rights	screening

104-112 31,34

413-1 Operations	with	local	community	engagement,	impact	
assessments,	and	development	programs

- 78-90

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 93 51-52

401-2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	provid-
ed	to	temporary	or	part-time	employees

- 66-69

401-3 Parental	leave - -

401-1 Minimum	notice	periods	regarding	operational	changes - -

403-1 Occupational	Health	and	safety	management	system - 70-71

403-2 Hazard	identification,	risk	assessment,		
and	incident	investigation

- 70-71

403-3 Occupational	health	services - 70-71

403-4 Worker	participation,	consultation,	and	communication	on	
occupational	health	and	safety

- 70-71

403-5 Worker	training	on	occupational	health	and	safety - 70-71

403-6 Promotion	of	worker	health - 51

403-7 Prevention	and	mitigation	of	occupational	health	and		
safety	impacts	directly	linked	by	business	relationships

- 70-71

403-8 Workers	covered	by	an	occupational	health	and	safety - 70-71

403-9 Work-related	injuries - 70-71

403-10 Work-related	ill	health - 70-71

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee - 53,55

404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition		
assistance	programs

93 51,	53-64
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Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

413-2 Operations	with	significant	actual	and	potential	negative	
impacts	on	local	communities

- 38-39

414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	social	criteria - 29-35

414-2 Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	action	taken - 29-35

415-1 Political	contributions - -

416-1 Assessment	of	the	health	and	safety	impacts	of	product	and	
service	categories

- -

416-2 Incidents	of	non-compliance	concerning	the	health	and	
safety	impacts	of	products	and	services

- -

417-1 Requirements	for	product	and	service	information	and	
labeling

- -

417-2 Incidents	of	non-compliance	concerning	product	and	service	
information	and	labeling

No	Case	Found

417-3 Incidents	of	non-compliance	concerning	marketing		
communication

No	Case	Found

418-1 Substantiated	complaints	concerning	breaches	of	customer	
privacy	and	losses	of	customer	data

No	Case	Found

419-1 Non-compliance	with	law	and	regulations	in	the	social	and	
economic	area

No	Case	Found
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 การร่บัรองจัากหนิ่วยงานิภายนิอก
บรษิัทัี่ใหค้วามส่ำาคญักบัการดูำาเนนิธุรุกจิดูว้ยความโปีรง่ใส่ ถกูติอ้ง ติรวจส่อบไดู ้ภายใติค้วามรบัผิดิูชอบ
ติ่อผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทีุ่กกลุ่ม และส่อดูคล้องกับหลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ 

เพ่�อให้บริษัีทุสิ่ามารถบริหารจัดการธุิรกิจให้เติ่บโต่ได้อยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งในปัจจุบัน	สิ่ภาวะ
การเปลี�ยนแปลงของสิ่ภาพภมูอิากาศได้ทุวีความรุนแรงมากขึ�น	บรษัิีทุต่ระหนกัถึงความสิ่ำาคัญดังกล่าว	และเต่รยีม
พรอ้มรบัมอ่กับเพ่�อลดผิลกระทุบทีุ�อาจเกิดขึ�น	จึงได้จัดทุำารายงานการปล่อยและก๊าซ่เรอ่นกระจกภายใต้่ขอบเขต่
การรายงานทีุ�กำาหนด	 เพ่�อยกระดับกระบวนการทุำางานและดำาเนินธุิรกิจได้อย่างมีประสิ่ิทุธิิภาพ	 โดยบริษัีทุ	
ผิา่นการทุวนสิ่อบในระดับความเชั่�อมั�นแบบจำากัด	เม่�อวันทีุ�	14	มีนาคม	2565	โดยผิู้เชัี�ยวชัาญจากบริษัีทุ	บูโร	เว
อริทัุสิ่	 เซ่อทิุฟิเคชัั�น	 (ประเทุศไทุย)	จำากัด	และได้รับถ้อยแถลงการทุวนสิ่อบปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	
(Greenhouse	Gas	Verification	Statement)	ต่ามมาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปรมิาณ์และการรายงานผิลการ
ปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในระดับองค์กร	 (ISO	 14064-1:	 2018)	 สิ่ำาหรับรายงานปริมาณ์	
การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	ระหว่างวันทีุ�	1	มกราคม	ถึงวันทีุ�	31	ธิันวาคม	2564	

รายงานกิารปล่้อยแล้ะด้ด้้กิลั้บก๊ิาซเรอืนกิระจกิ
ขององค์กิร
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บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิรล แบงกค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท: 0-2242-5800
0-2242-5878-9โทรสาร:
www.gunkul.comเว็บไซต:
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