
สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 

“GUNKUL” หรือ “ผู้ จะซือ้”) ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุม ัติให้นําเสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

(“GPD” หรือ “ผู้ จะซือ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้น       

ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด 

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

ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนที่ชําระแล้ว 47,500,000.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคล    

ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง FEC เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิล้ใต้ดิน สถานีไฟฟ้า สายส่ง

ไฟฟ้า และสายจําหน่ายไฟฟ้า กําหนดมลูค่าในการจ่ายชําระราคาจากการเข้าทํารายการจํานวน 650,000,000.00 บาท 

(หกร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งการเข้าทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ รวมถงึประกาศท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศ

การได้มาและจําหน่ายไป”) และ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมลูและการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 

 ภายหลงัจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีจะจัดให้มีขึน้ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2561 โดยประมาณการการเข้าทํารายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2561 
 

2.  คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 

   ผู้จะขาย  :  กลุม่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ดงันี ้

ผู้จะขาย ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

1. บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จํากดั (“GKG”) 1) ถือหุ้นโดยกรรมการ GUNKUL และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

2. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ 1) ประธานกรรมการบริษัท GUNKUL 

3. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร  GUNKUL 

4. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ 1) กรรมการบริษัท และผู้บริหาร GUNKUL 

5. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท และผู้บริหาร GUNKUL 

6. นายปวิช ดํารงปิยวฒ์ิุ บตุรของ นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ 

7. นางสาวนนัท์ปภสัร์ ปิยพฒิุนนัท์ 1) น้องสาวของ นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ 

  1)  ถือหุ้นใน GUNKUL ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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  ผู้จะซือ้   :  บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (“GPD”) 

   (บริษัทยอ่ย ของ บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99) 

  จํานวนหุ้น  :  หุ้นสามญั รวมจํานวน 10,000,000 หุ้น 

   คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของหุ้นจดทะเบียนท่ีออกและจําหน่ายได้แล้ว 10,000,000 หุ้น  

  มลูคา่การซือ้ขาย  :  650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน)   

 

3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  

 บริษัทฯ มีความประสงค์จะซือ้หุ้ นสามัญของ FEC จาก กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันตามรายละเอียดในข้อ 2  

จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นจดทะเบียนทัง้หมด 10,000,000 หุ้น 

ในราคารวม 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน)  

 

4.  ประเภทและขนาดรายการ  

 การเข้าทํารายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน           

ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ รวมถึง

ประกาศท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจําหน่ายไปฯ) 

โดยมีขนาดรายการเท่ากบั ร้อยละ 50.457 ซึ่งเป็นขนาดรายการสงูสดุท่ีคํานวณได้ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ โดยอ้างอิงจาก   

งบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560  31 ธันวาคม 2560  และ 31 มีนาคม 2561 และงบการเงินของ 

FEC สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยมีหลกัเกณฑ์ของการคํานวณมลูคา่ของขนาดรายการ แสดงได้ดงันี ้ 

เกณฑ์การคํานวณขนาดรายการ สตูรในการคํานวณ ขนาดรายการท่ี

คํานวณได้ 2) 

1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ  

(Net Tangible Asset – NTA)  

NTA ของกิจการท่ีทํารายการ x สดัส่วนการเข้าถือหุ้น x 100 

NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 1.935 

2. เกณฑ์กําไรสทุธิจากการดําเนินงาน กําไรสทุธิจากการดําเนินงานของบริษัทท่ีจะซือ้หรือขาย x สดัสว่นการเข้าถือหุ้น x 100 

กําไรสทุธิจากการดําเนินงานปกติของบริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 50.457 

3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน จํานวนเงินท่ีจ่ายหรือได้รับตามสดัสว่น x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

ร้อยละ 1.947 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุท่ีออกเพ่ือชําระ 

คา่สินทรัพย์  

จํานวนหุ้นท่ีออกเพ่ือชําระค่าสินทรัพย์ x 100 

จํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถ

คํานวณได้ 
2)  ตวัเลขในการคํานวณ โปรดดใูน เอกสารแนบ 8 “รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฯ” หน้า 21   

 

 ทัง้นี  ้เม่ือคํานวณรายการได้มาซี่งสินทรัพย์ที่ เกิดขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนวันท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุติัให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่ว ซี่งมี 1 รายการ 

ได้แก่ การเข้าลงทุนในโครงการ Solar Farm ขนาด 29.99 เมาะวัตต์ ท่ีประเทศมาเลเซีย ตามที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2561 มีขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.767 ซึ่งเป็นรายการสูงสุดที่

คํานวณได้ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อย่างไร    

ก็ตาม เน่ืองจากเป็นการลงทนุในโครงการใหม่ซึ่งยงัไม่มีผลการดําเนินงาน จึงไม่สามารถคํานวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามเกณฑ์กําไรสทุธิ ดงันัน้ขนาดรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ในครัง้นี ้  จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.457 ตามเกณฑ์กําไร

สทุธิ จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่
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มีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงประกาศท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซี่ง

สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจําหน่ายไปฯ) ขนาดรายการดงักล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 

และ น้อยกว่าร้อยละ 100  บริษัทฯ ต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อ      

ผู้ถอืหุ้นโดยแต่งต้ังทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเพื่อแสดงความเหน็ต่อผู้ถอืหุ้น 

  นอกจากนี ้การเข้าซือ้หุ้นสามญัใน FEC ในครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมา

เป็นของบริษัทฯ ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ดงันัน้ การเข้าทํารายการดงักลา่ว จงึต้องได้รับมตอินุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทาํ

รายการ 

  อีกทัง้ รายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีทํากบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันัน้จึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

มีขนาดรายการท่ีคํานวณได้เท่ากบั ร้อยละ 13.987 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ รวมทัง้มีมลูค่าการเข้าทํารายการเกินกว่า 20,000,000 ล้านบาท และ

เม่ือรวมกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ท่ีผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทํารายการในครัง้นี ้

ซ่ีงมี 1 รายการ ได้แก่ การเช่าท่ีดินและสิง่ปลกูสร้าง ตามท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 

กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีมลูค่าขนาดรายการเก่ียวโยงเท่ากบั ร้อยละ 0.595 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ โดยอ้างอิงจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ทําให้รายการเก่ียวโยงของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับ

ร้อยละ 14.582 ซึง่สามารถสรุปขนาดรายการรวมทัง้หมดได้ดงันี ้

วนัท่ี การเข้าทํารายการ ประมาณการมลูค่า 

การเข้าทํารายการ 

ขนาดรายการท่ีคํานวณได้ 

21 กมุภาพนัธ์ 2561 อนมุติัเข้าทําสญัญาเช่า 

กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

28.383 ล้านบาท  0.595% 

15 พฤษภาคม 2561 ซือ้หุ้นสามญัใน FEC 650.000 ล้านบาท 13.987% 

รวม 678.383 ล้านบาท 14.582% 

  โดยขนาดรายการรวมดงักล่าวมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และมีมลูค่า

เกินกว่า 20,000,000.00 บาท เข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการท่ี    

เก่ียวโยงกัน”) ประเภท “รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ” บริษัทฯ ต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัตต่ิอผู้ถือหุ้นโดยแต่งต้ังที่ปรึกษาอสิระเพ่ือแสดงความเหน็ต่อผู้ถือหุ้น 

 

5.  รายละเอียดของสนิทรัพย์ที่ได้มา 

ก.  ลักษณะของกจิการ 

 ช่ือ   :  บริษัท ฟิวเจอร์ อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั  

 ท่ีตัง้ :  1177 อาคารเพิร์ลแบงคอ็ก ชัน้ 12A ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

 ลกัษณะธุรกิจ  :  FEC เป็นผู้ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิล้ใต้ดิน 

สถานีไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้า และสายจําหน่ายไฟฟ้า  
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ข.  คณะกรรมการบริษัท ของ FEC  

 คณะกรรมการบริษัท ของ FEC ก่อนเข้าทํารายการ 

 คณะกรรมการของ FEC ณ ปัจจบุนั มีจํานวน 2 ทา่น โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายชยัศิริ วฒันชาญณรงค์ 

2. นายกลุวิชชุ์ นวลงาม  

คณะกรรมการบริษัท ของ FEC หลงัเข้าทํารายการ  

1. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒิุ์ 

2. ดร.สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั 

3. นายชยัศิริ วฒันชาญณรงค์   

ค.  โครงสร้างการถือหุ้น 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นก่อนเข้าทํารายการ  

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ FEC ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
สญัชาติ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

(มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 
% 

1. บริษัท กัลกุล กรุ๊พ จาํกัด (“GKG”)  ไทย หุ้นสามัญ 9,500,000 95.00% 

2. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ  ไทย หุ้นสามญั 80,000 0.80% 

3. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ  ไทย หุ้นสามญั 140,000 1.40% 

4. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ  ไทย หุ้นสามญั 70,000 0.70% 

5. นายปวิช ดํารงปิยวฒ์ิุ  ไทย หุ้นสามญั 70,000 0.70% 

6. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ  ไทย หุ้นสามญั 70,000 0.70% 

7. นางสาวนนัท์ปภสัร์ ปิยพฒิุนนัท์  ไทย หุ้นสามญั 70,000 0.70% 

รวม   10,000,000 100.00% 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ GKG ณ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 (ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ FEC) 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
สญัชาติ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

(มลูค่าหุ้นละ 100 บาท) 
% 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒ์ิุ ไทย หุ้นสามญั 465,000 42.27% 

2. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ  ไทย หุ้นสามญั 210,000 19.09% 

3. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒ์ิุ ไทย หุ้นสามญั 211,000 19.18% 

4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ ไทย หุ้นสามญั 3,000 0.28% 

5. นายอาภากร ดํารงปิยวฒ์ิุ  ไทย หุ้นสามญั 210,000 19.09% 

6. นางสาวนนัท์ปภสัร์ ปิยพฒิุนนัท์  ไทย หุ้นสามญั 1,000 0.09% 

รวม   1,100,000 100.00% 
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 รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ FEC หลงัเข้าทํารายการ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 
สญัชาติ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

(มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 
% 

1. บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั  ไทย หุ้นสามญั 9,999,998 99.99998% 

2. บคุคลที่บริษัทฯ จะกําหนดให้ภายหลงั 3) ไทย หุ้นสามญั 1 0.00001% 

3. บคุคลที่บริษัทฯ จะกําหนดให้ภายหลงั 3) ไทย หุ้นสามญั 1 0.00001% 

รวม   10,000,000 100.00% 

 3)  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามเกณฑ์จํานวนผู้ ถือหุ้นขัน้ต่ําท่ีกําหนดโดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

 
ง.  สรุปฐานะทางการเงนิ 

 ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 

และ 31 ธนัวาคม 2558 ของ FEC ตามงบการเงินสอบทานจากผู้สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 

                  (หน่วย : บาท) 

      

31 มีนาคม 2561 

(สอบทานแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2560 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2559 

(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธนัวาคม 2558 

(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพย์     

     สินทรัพย์หมนุเวียน 261,728,916.82 848,560,904.16 547,078,083.64 641,864,798.95 

     สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 90,455,531.01 98,974,945.54 114,396,175.96 137,494,828.47 

            สินทรัพย์รวม 352,184,447.83 947,535,849.70 661,474,259.60 779,359,627.42 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้น      

     หนีสิ้นหมนุเวียน 227,163,640.61 298,499,463.30 184,898,618.83 460,821,437.64 

     หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 35,113,740.83 32,906,284.83 32,071,762.81 23,010,835.37 

            หนีสิ้นรวม 262,277,381.44 331,405,748.13 216,970,381.64 483,832,273.01 

     ทนุจดทะเบียน 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 
     ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 
     กําไร (ขาดทนุ) สะสม 42,407,066.39 568,630,101.57 397,003,877.96 248,027,354.41 

            รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 89,907,066.39 616,130,101.57 444,503,877.96 295,527,354.41 

รวมหนีสิ้นและสว่นของผู้ ถือหุ้น 352,184,447.83 947,535,849.70 661,474,259.60 779,359,627.42 

รายได้รวม 53,941,733.18 859,858,279.14 632,475,901.37 1,165,857,301.56 

คา่ใช้จ่ายรวม (48,067,089.39) (642,093,820.65) (440,225,262.92) (854,219,561.27) 

ต้นทนุทางการเงิน (719,888.24) (1,599,639.73) (4,653,107.43) (13,610,481.38) 

รายได้ (คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (1,377,790.73) (44,538,595.15) (38,221,249.47) (60,018,149.37) 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 3,776,964.82 171,626,223.61 149,376,281.55 238,009,109.54 

 

6.  มูลค่ารวมของรายการ 

 มลูค่ารวมของขนาดรายการทัง้หมดของการ 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียด

ของการคํานวณขนาดรายการดงันี ้ 

- มูลค่าการได้มาซึ่งหุ้ นสามัญของ FEC จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ      

หุ้ นจดทะเบียนทัง้หมด 10,000,000 หุ้ น รวมเป็นมูลค่าการจ่ายซือ้จํานวน 650,000,000.00 บาท       

(หกร้อยห้าสบิล้านบาท) โดยแบง่ชําระออกเป็น 2 งวด ดงันี ้ 

  งวดท่ี 1 50% ณ วนัเข้าทํารายการ    งวดท่ี 2  ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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7.  มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 สนิทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะได้มา ได้แก่ 

- หุ้ นสามัญของ FEC จํานวน 10,000,000 หุ้ น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้ นจดทะเบียน

ทัง้หมดจํานวน 10,000,000 หุ้น ของบริษัทดงักลา่ว โดยเป็นทนุท่ีชําระแล้ว 47.5 ล้านบาท   

- สทิธิในสญัญาทัง้หมดของโครงการใน FEC  

- สทิธิในสนิทรัพย์ทัง้หมดของ FEC ท่ีใช้ในการดําเนินโครงการฯ  

- สทิธิในใบอนญุาตท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นในการดําเนินโครงการฯ ทัง้หมดของ FEC  

 

8.  เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดราคาซือ้ขาย  

 บริษัทฯ กําหนดราคาซือ้ขายรวม 650,000,000 บาท ทัง้นี ้เกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือใช้ในการกําหนดราคาซือ้

ขายระหวา่งกนั ได้พิจารณาจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

(1) ราคาท่ีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกนั 

(2) การจดัทําประมาณการทางการเงินในการเข้าซือ้กิจการดงักล่าว ส่วนงานวิเคราะห์การลงทนุของบริษัทฯ 

ได้ประเมินมลูค่าการเข้าซือ้กิจการ ด้วยวิธีมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow 

Approach) เน่ืองจากสะท้อนถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการดงักล่าวในอนาคต ทัง้นี ้ในการ

พิจารณาราคาซือ้ขายดงักล่าว บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณามูลค่าของ FEC เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาถึง

ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ 

(3) ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้จากท่ีปรึกษาอิสระภายนอก ได้แก่  

- รายงานตรวจสอบข้อมลูของโครงการด้านกฎหมาย จาก บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด     

ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Advisor) 

- รายงานตรวจสอบข้อมูลของโครงการด้านบัญชีและการเงิน จาก เอสพี ออดิท จํากัด ท่ีปรึกษา

ด้านบญัชี (Accounting and Finance Advisor) 

 

9.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เป็นการลงทนุท่ีสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจรรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบเหนือดิน เคเบิล้ใต้ดิน 

และ สถานีไฟฟ้า ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นช่วงเติบโตได้ทนัที  

 9.2 เป็นการกระจายความเส่ียงการลงทุน เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเพิ่ม

แหลง่ท่ีมาของรายได้ให้มากขึน้  

 9.3 เป็นการลงทนุท่ีสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าได้ทนัที เน่ืองจากบริษัท FEC 

ได้ลงนามในสญัญาก่อสร้างแล้วประมาณ 700 ล้านบาท  

 9.4 เป็นการลงทุนในบริษัทท่ีมีความพร้อมด้านผลงานและบุคลากร สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ

ไฟฟ้า เป็นการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว   

 

10.  แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการซือ้สนิทรัพย์ 

   บริษัทฯ ใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินสดจากผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับเป็นปกติในระหว่างการ

พฒันาโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ   
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11. เงื่อนไขในการเข้าทาํรายการ 

 มูลค่าในการเข้าทํารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายจํานวน 650 ล้านบาท (หกร้อยห้าสิบล้าน

บาท) โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีจะจัดให้มีขึน้ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 

2561 จึงจะสามารถเข้าทํารายการดังกล่าวได้ ทัง้นีป้ระมาณการในการเข้าทํารายการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3          

ปี 2561 หากบริษัทฯ ได้รับมติอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

 

12.  ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวข้อง  

  GUNKUL และ FEC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั คือ บริษัท กนักลุ กรุ๊พ จํากดั (“GKG”) โดย GKG 

มีผู้ ถือหุ้นเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการและ/หรือ

ผู้บริหารกลุม่ดงักลา่ว   

 ด้วยเหตนีุ ้การเข้าทํารายการดงักลา่วจึงถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมี

ขนาดรายการท่ีคํานวณได้เท่ากบั ร้อยละ 13.987 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสทุธิของ

บริษัทฯ และมีมลูคา่เกินกวา่ 20,000,000.00 บาท 

 ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนมุติัไม่ต่ํา

กว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สว่นได้เสีย  

 

13.  กรรมการที่มีส่วนได้เสีย   

  กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียตอ่การเข้าทํารายการในครัง้นีไ้ด้แก่ 

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒิุ์  ประธานกรรมการบริษัท 

2. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒิุ์  กรรมการบริษัท  

3. นางสาวนฤชล ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท  

4. นายเฉลมิพล ศรีเจริญ  กรรมการบริษัท  

ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีรายช่ือดงักลา่วข้างต้น ไมไ่ด้เข้าร่วมและไมไ่ด้ออกเสียงในวาระนี ้ในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 4/2561 

 

14. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเข้าทาํรายการ 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเข้าทํารายการดังกล่าวของบริษัทฯ มีความ

สมเหตสุมผลและจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจากการเข้าซือ้หุ้นดงักลา่วเป็นโอกาสสําคญัท่ีทํา

ให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และธุรกิจดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกําไร และ

กระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว  

  จึงมีมติอนมุติัให้เสนอท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั ให้ บริษัท กนักลุ พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

(“GPD” หรือ “ผู้ จะซือ้”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้น       

ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้หมด เข้าทํารายการซือ้หุ้นสามญัเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากัด 
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(“FEC”) จํานวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด มูลค่า      

ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนที่ชําระแล้ว 47,500,000.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคล    

ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง FEC เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิล้ใต้ดิน สถานีไฟฟ้า สายส่ง

ไฟฟ้า และสายจําหน่ายไฟฟ้า กําหนดมลูค่าในการจ่ายชําระราคาจากการเข้าทํารายการจํานวน 650,000,000.00 บาท 

(หกร้อยห้าสบิล้านบาทถ้วน) โดยรายการดงักลา่ว 

- เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาและจําหน่ายไปฯ ซึ่งมีมูลค่าขนาดรายการท่ีมากกว่าหรือ

เท่ากบัร้อยละ 15 และ น้อยกว่าร้อยละ 100  บริษัทฯ ต้องดําเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นโดยแต่งต้ังที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระเพ่ือแสดงความเห็น

ต่อผู้ถือหุ้น  

- รวมทัง้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ ต้องดาํเนินการเปิดเผยข้อมูล

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นโดยแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระเพ่ือแสดง

ความเหน็ต่อผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการจึงเห็นชอบในการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการเข้าทํารายการดงักล่าว และแต่งตัง้ท่ีปรึกษา

ทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็ในการเข้าทํารายการ  

 

15. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของ    

คณะกรรมการบริษัท 

   - ไมมี่ –  

 

16. คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีให้ความเหน็ในการเข้าทํารายการในครัง้นี ้ไมมี่ความสมัพนัธ์และถือหุ้นในบริษัทฯ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การถือหุ้นในบริษัทฯ ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน)  ไมมี่ ไมมี่ 

 

17. กรรมการอสิระของบริษัทฯ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการใช้สทิธิออกเสียง  

รายช่ือ ตําแหน่ง 

1. ดร. ชิต เหลา่วฒันา กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร. จงรัก ระรวยทรง  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

4. นายธรากร องัภเูบศวร์ กรรมการอิสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ี 61 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
18. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  

18.1 ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือบริษัท บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) (“GUNKUL” หรือ “บริษัทฯ”)  

Gunkul Engineering Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) สามารถ

จําแนกได้ดงันี ้

1) ธุรกิจผลิต จดัหา และจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า      

ในประเทศและตา่งประเทศ 

2) ธุรกิจผลิต จดัหา และจําหน่ายผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังาน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.1 ผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์สอ่งสวา่งประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), 

BIPV Glass, Flexible Solar PV รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.2 ผลติและจําหน่ายแผงโซลา่ร์เซลล์ รวมทัง้จดัหาอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั

ระบบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

3) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนและอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

3.1 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm or Solar 

Ground) 

3.2 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

3.3 โรงไฟฟ้าพลงังานลม (Wind Farm) 

3.4 โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล (Biomass Energy) รวมถงึการจดัหาวตัถดิุบ

สําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

4) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

5) ธุรกิจการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

ท่ีตัง้สํานกังานแหง่ใหญ่  1177 อาคารเพิร์ล แบงก์คอ็ก ชัน้ท่ี 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 0-2242-5800 

เวบ็ไซต์ www.gunkul.com 

ทนุจดทะเบียน 

ณ 21 พฤษภาคม 2561 

1,854,655,373.25 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั 7,418,621,493 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท   

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

ณ 21 พฤษภาคม 2561  

1,854,655,373.25 บาท 

แบง่เป็นหุ้นสามญั 7,418,621,493 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
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18.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1.8.2.1 ประวติัความเป็นมา  

  บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2525 เพ่ือประกอบธุรกิจนําเข้า

และจดัจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบไฟฟ้าให้ทัง้กบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2552 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

(มหาชน)” ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2553 บริษัทฯ ได้นําหลกัทรัพย์ “GUNKUL” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ GUNKUL ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวนัแรก (First Day Trade) 

เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2553   

1.8.2.2 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ   

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยได้กําหนดไว้ ดงันี ้คือ 

1. รักษาฐานลกูค้าสําคญัขององค์กร ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ และหน่วยงานการไฟฟ้าของประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญ่ีปุ่ น และ

ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น  

2. ขยายฐานลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศให้กว้างขวางขึน้เพ่ือเพิ่มสดัสว่นทางการตลาด 

3. จดัหาผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

4. ศกึษาการลงทนุและขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น 

- ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยการย่ืนสมัครกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเข้าทําสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าโดยตรง 

รวมทัง้การร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 

- ธุรกิจจดัจําหน่ายอปุกรณ์พลงังานทดแทน 

- ธุรกิจบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

- ธุรกิจให้คําปรึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพลงังานทดแทน 

- ธุรกิจอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

5. ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนให้แล้วเสร็จตามท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีทําไว้กับ

คูส่ญัญา 

6. ศกึษาการลงทนุในโรงไฟฟ้าชีวมวลทัง้ในและตา่งประเทศ 

7. ขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิล้ใต้ดิน สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า สายจําหน่าย

ไฟฟ้า และ การติดตัง้สายเคเบิล้ใต้นํา้  

8. ขยายธุรกิจด้านพลงังานทดแทน โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ และเปิดโอกาสให้กบัผู้สนใจท่ี

จะทําธุรกิจพลงังานเข้ามามีสว่นร่วมกบับริษัทฯ ได้มากขึน้  

9. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจโดยการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมา

ประยกุต์ใช้ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร ระบบการประชมุทางไกลผา่นจอภาพ เป็นต้น 

10. พฒันาความสามารถของบุคลากรรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ธุรกิจโดยการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาประยกุต์ใช้ เช่น ระบบเครือข่ายสารสนเทศในองค์กร ระบบการ

ประชมุทางไกลผา่นจอภาพ เป็นต้น 
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11. สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ของบริษัทฯ  

12. ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานกํากบัดูแล

กิจการ และมีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิภาพ  

13. สง่เสริมให้องค์กรมุง่มัน่ปฏิบติัตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

1.8.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  

  บริษัทฯ แบง่ลกัษณะการประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้ 

1) ธุรกิจผลิต จดัหา และจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจําหน่ายอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้าซึ่งครอบคลุมอยู่ใน          

ทกุขัน้ตอนของระบบการส่งและจําหน่ายไฟฟ้าตัง้แต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ ถือได้ว่าเป็น

หนึ่งในผู้ นําในธุรกิจดงักล่าว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดงัจะเห็นได้จากการท่ี

กลุ่มบริษัทฯ มีจํานวนสินค้าท่ีจดัจําหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและลกัษณะการ

ใช้งานท่ีแตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทัง้สินค้าท่ีทําการผลิตจากโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ และสินค้าท่ี

กลุ่มบริษัทฯ จดัหาจากผู้ผลิตท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐานของสินค้า ทัง้จากในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนั สวีเดน ญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น สินค้าของ

กลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามลกัษณะการใช้งาน ดงันี ้1) อปุกรณ์ป้องกันและควบคุม

ระบบสายส่งและสายจําหน่าย  2) อุปกรณ์ประกอบระบบสายส่งและสายจําหน่าย  3) กลุ่มอุปกรณ์และ

เคร่ืองมือ  4) กลุม่อปุกรณ์โคมไฟถนน  5) กลุม่อปุกรณ์ระบบพลงังานทดแทน 

2) ธุรกิจผลิต จดัหา และจําหน่ายผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน รวมถงึพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2.1)   ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟแอลอีดี (LED), BIPV Glass, Flexible Solar 

PV เหมาะสําหรับงานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

สํานักงานหรือโรงงาน และงานให้คําปรึกษา จัดหาระบบพลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสมให้กับลกูค้า อาทิ 

ระบบ Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner หรือ ระบบ Organic 

Rankine Cycle (ORC) สําหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น 
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กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิต ประกอบ จดัหา และจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ และ

โคมไฟแอลอีดี (LED) ทัง้แบบติดตัง้ใช้งานภายในอาคาร  ภายนอกอาคาร รวมถึงโคมไฟถนน โคมไฟสาด

แสง แบบติดตัง้ โดยใช้แหลง่พลงังานจากระบบโซลา่ร์เซลล์ และแบตเตอร่ี, BIPV Glass, Flexible Solar PV 

ซึ่งเหมาะสําหรับงานด้านสถาปัตยกรรมหรือปรับปรุงภูมิทัศน์, งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

สํานักงานหรือโรงงาน งานให้คําปรึกษาในการจัดการระบบพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมให้กับลูกค้า 

รวมถึงงาน Engineering, Procurement และ Commissioning  ระบบไฟฟ้า หรือ โรงไฟฟ้า อาทิเช่น Solar 

Rooftop, Solar Floating, Solar Water Pump, Solar Air Conditioner ห รื อ ร ะ บ บ  Organic Rankine 

Cycle (ORC) สําหรับ Waste Heat Recovery เป็นต้น 

2.2) ผลิตและจําหน่ายแผงโซล่าร์เซลล์ รวมทัง้จัดหาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ 

 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้าทุกประเภทให้ทัง้กับกลุ่ม

ลกูค้าภาครัฐ กลุ่มลกูค้าภาคเอกชน และกลุ่มลกูค้าต่างประเทศ โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้

เพิ่มนวตักรรมผลิตภณัฑ์และการผลิต ได้แก่ การขึน้ทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบภายในโรงงานกับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ท่ีมีเทคโนโลยีการผลิตให้มีกําลงัไฟสงูขึน้ถึง 320 Watt ต่อแผง 

ซึง่เป็นการผลติท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1843 และ มอก. 2580 รวมทัง้มีการพฒันาสนิค้าท่ีใช้บนระบบ 

Lightning Protection System (LPS) เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางคู่และระบบ

รถไฟฟ้าขนสง่มวลชน      
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3) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

3.1)   โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินและแบบติดตัง้บนหลงัคา  

 

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตาม

นโยบายการของภาครัฐท่ีสนบัสนนุการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเร่ิมเข้าสู่ธุรกิจผลิต

และจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ตัง้แต่ปี 2553 จนถึงปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตท่ีเสนอ

ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินให้กบัการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค ประเทศไทย 

เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 157.90 เมกะวตัต์ โดยเป็นสดัส่วนของกลุ่มบริษัทฯ จํานวน 96.0 เมกะวตัต์ รวมทัง้    

มีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีกลุ่มบริษัทฯ ย่ืนขอขาย

ไฟฟ้าต่อ หน่วยงานในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 207.03 เมกะวตัต์ ซ่ีงเป็นสดัส่วนท่ีกลุม่บริษัทฯ 

ได้เข้าลงทนุทัง้หมด  

สําหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลงัคา ประเภทการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ท่ีร่วม

ลงทุนและดําเนินการก่อสร้างโครงการให้กับลูกค้า จนถึงปัจจุบัน (ปี 2560) กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการ

ติดตัง้ไปแล้วเป็นจํานวน เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 2,533.68 kWp ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค และ 6,300.44 

เมกะวตัต์ ให้กบัการไฟฟ้านครหลวง  

สําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลังคาและบนพืน้ดิน กลุ่มผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองนัน้  

จนถึงปัจจบุนั (ปี 2560) กลุม่บริษัทฯ ได้ดําเนินการติดตัง้ให้กบัลกูค้าเป็นจํานวน 8,104.53 kWp รวมทัง้ได้

ดําเนินการติดตัง้โครงการพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนนํา้ให้กบัลกูค้าเป็นจํานวน 256 kWp   
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3.2) โรงไฟฟ้าพลงังานลม  

 

กลุม่บริษัทฯ มีกําลงัการผลติท่ีเสนอขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานลมให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นจํานวนรวม

ทัง้สิน้ 170.0 เมกะวตัต์ โดยเป็นสดัสว่นของกลุม่บริษัทฯ ทัง้จํานวน  

3.3) โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล  

o สว่นโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 
 

o จดัหาวตัถดิุบสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล 

 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือ

ศกึษาความเป็นไปได้ในการปลกูไม้โตเร็วอย่างยัง่ยืนในพืน้ท่ีดินท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ต่ํา เพ่ือพฒันาให้ท่ีดินท่ีมี

ความอดุมสมบูรณ์ต่ํา ไม่สามารถเพาะปลกูพืชไร่ได้ ให้หนัมาปลกูพืชประเภทไม้โตเร็วแทน ซึ่งมีความสามารถ

เติบโตในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําได้ รวมทัง้ไม้โตเร็วดงักล่าวยงัมีคุณสมบัติช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้มี

ความอดุมสมบูรณ์มากขึน้ได้ด้วย ทัง้นี ้เป้าหมายรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผน PDP2015 

(ปี 2558-2579) มีความต้องการไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลประมาณ 5,570 เมกะวตัต์ แต ่ณ ปัจจบุนั มีโรงไฟฟ้า

ชีวมวลท่ีติดตัง้และเดินเคร่ืองแล้วเพียง 2,690 เมกะวตัต์ ซึ่งจําหน่ายเข้าระบบไฟฟ้าเพียง 1,515 เมกะวตัต์ของ

กําลงัติดตัง้ทัง้หมด ดงันัน้บริษัทฯ จงึเลง็เหน็ถงึโอกาสการดําเนินธุรกิจท่ีสามารตอ่ยอดให้กบับริษัทฯ ตอ่ไปได้ 
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4) ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

 

จากนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน กอปรกับกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทําธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ ยงัเป็นผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในโรงไฟฟ้าและให้บริการด้านวิศวกรรม จึง

ทําให้    บริษัทฯ ได้ก้าวเข้ามาสูธุ่รกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน อยา่งครบวงจร 

กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบัน

หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้พลงังานทดแทนเพิ่มมากขึน้เพ่ือเป็นการลดภาวะโลกร้อน  อีกทัง้ 

ปัจจบุนัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในประเทศไทยนัน้ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น และจะเติบโตอีกมากในอนาคต 

โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้แก่บริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทอ่ืน ๆ  จนถึงในปี 2560 กลุ่ม

บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนทัง้หมดเป็นจํานวน 300 เมกะวตัต์    

5) ธุรกิจการให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 
 

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภายนอก และกลุ่มพันธมิตร มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ ดูแลบํารุงรักษา

โรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Agreement) ภายหลงัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เสร็จสิน้ ซึ่ง

การดแูลดงักล่าวจะเป็นการควบคมุการเดินเคร่ืองการผลิตและดแูลประสิทธิภาพในการจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าจํานวน 16 บริษัท รวมทัง้สิน้กว่า 170          

เมกะวตัต์ 

 

 

 

หน้าท่ี 68 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
18.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

 
 

ทัง้นี ้ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ทนุจดทะเบียน รวมทัง้สดัสว่นการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม

ข้างต้น สามารถดรูายละเอียดได้ท่ีรายงานประจําปีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ในหน้า 30-40      
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18.4 รายข่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   

 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น    

ครัง้ลา่สดุ มีดงันี ้

ลําดับ จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1 กลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ์

1.1  บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด 3,693,859,400        49.792                     

1.2  นายกัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ 309,592,726           4.173                       

1.3  นางสาวนฤชล ดํารงปิยวุฒิ์ 359,328                  0.005                       

รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ� 4,003,811,454       53.970                 

2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 232,400,000           3.133                       

3 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 216,355,253           2.916                       

4 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้น ระยะยาว 163,719,700           2.207                       

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 160,709,499           2.166                       

6 CPYI CLT 139,983,900           1.887                       

7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 92,272,637             1.244                       

8 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 71,342,280             0.962                       

9 นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย 65,314,505             0.880                       

10 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้น ระยะยาว 75/25 64,272,400             0.866                       

5,210,181,628       70.231                 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รวม  
 
 
บริษัท กันกุล กรุ๊พ จํากัด ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ Holding Company) ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 

2561 มีทุนจดทะเบียน 110,000,000.00 บาท โดยกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มครอบครัวดํารงปิยวุฒิ์ ถือหุ้น

ในสดัส่วนร้อยละ 99.64 ของทุนจดทะเบียน 

ลําดับ จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1 กลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ์

1.1  นายกัลกุล ดํารงปิยวุฒิ์ 465,000                  42.273                     

1.2  นางสาวนฤชล ดํารงปิยวุฒิ์ 211,000                  19.182                     

1.3  นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ 210,000                  19.091                     

1.4  เด็กชายอาภากร ดํารงปิยวุฒิ์ 210,000                  19.091                     

รวมการถือหุ้นของกลุ่มตระกูลดํารงปิยวุฒิ� 1,096,000             99.636                 

2 นายเฉลิมพล ศรีเจริญ 3,000                      0.273                       

3 นางสาวนันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันนท์ 1,000                      0.091                       

1,100,000             100.000                

รายชื่อ

รวม
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18.5 รายข่ือคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร    

18.5.1    รายช่ือคณะกรรมการบริษัท  

  ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 10 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายกลักลุ ดํารงปิยวฒุิ์ ประธานกรรมการบริษัท  

2. ดร. ชิต  เหลา่วฒันา กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4. รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

5. นายธรากร องัภวูเบศวร์   กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

6. นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. ดร.สมบรูณ์  เอือ้อชัฌาสยั กรรมการบริษัท และ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท /   

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 

8. นางสาวนฤชล  ดํารงปิยวฒุิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

9. นายเฉลมิพล  ศรีเจริญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

10. นางอารีวรรณ  เฉลมิแดน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
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18.5.2    รายช่ือผู้บริหาร  

  ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 มีผู้บริหารจํานวน 27 ทา่น ประกอบด้วย 

รายช่ือ  ตาํแหน่ง 

1. นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ ประธานกรรมการบริหาร 

2. ดร. สมบรูณ์ เอือ้อชัฌาสยั กรรมการผู้จดัการ 

3. นายพงษ์สกร ดําเนิน รองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์ 

4. นางสาวนฤชล   ดํารงปิยวฒ์ิุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจและวางแผนกลยทุธ์  

ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโลจิสติกส์ 

5. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานโรงงาน 

6. นางสมลกัษณ์ คนงึเหต ุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสํานกับริหาร 

7. นายธํารงค์ จนัทรไกรทอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด 

8. นายภดิูศ ไตรวิลาสกลุ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting  

9. นายฐิติพงศ์ เตชะรัตนยืนยง  ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการต่างประเทศ  

10. ดร. ไพโรจน์ ภานกุาญจน์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้างและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

11. นางณฐัวรรณ วงศ์จนัทร์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานสนบัสนนุธุรกิจ 

12. นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

13. นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกักรรมการผู้จดัการและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

14. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ ผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด 

15. นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน 

16. นางสาวศทุธิรัตน์ ตัง้นรกลุ ผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (ด้านบญัชี) 

17. นายศราวธุ มาสรวง ผู้ อํานวยการ สายงานโรงงาน 

ผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต  

18. นางสาวกลุรวี แสนชยักร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ  สายงานบริหารการเงินและควบคมุกิจการตา่งประเทศ 

19. นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานตรวจสอบภายใน  

20. นายธนะพฒัน์  วงศ์หิรัญชยธร ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

21. นางสาววรินทิพย์ โรซาร์พิทกัษ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานวางแผนกลยทุธ์และการลงทนุ 

22. นายธฤติ บญุยายน ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทน  

23. นายวิวฒัน์ จนัทร์ประสิทธ์ิ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ (การเงิน)  

24. นายกิตติศกัด์ิ เพียรพานิชย์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานโลจิสติกส์ 

25. นายวีรยทุธ แช่มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานโรงงาน (พฒันาผลิตภณัฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต) 

26. นายสวิุทย์ ราชเดิม ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานโรงงาน (การผลิต) 

27. นายไมตรี ถาวรชีพ รักษาการผู้ช่วยผู้ อํานวยการ สายงานขายและการตลาด  
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
18.6 งบการเงนิของบริษัทฯ  

 งบแสดงฐานะการเงนิ  

งบแสดงฐานะการเงิน-สนิทรัพย์  

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ไตรมาส 1/2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ลา้นบาท สดัส่วน ลา้นบาท สดัส่วน ลา้นบาท สดัส่วน ลา้นบาท สดัส่วน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,399.19 4.19  1,048.23  3.45  2,468.24  9.64  3,570.79  18.98 

เงินลงทนุชัว่คราว 96.32 0.29  605.02  1.99  964.36  3.77  367.23  1.95 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 1,056.03 3.16  964.05  3.17  585.11  2.29  -    0.00 

ลกูหนีก้ารค้า 1,758.17 5.27  1,182.39  3.89  730.12  2.85  1,091.65  5.80 

รายได้ท่ียงัไม่เรียกชําระ 543.53 1.63  759.61  2.50  336.76  1.32  328.10  1.74 

ลกูหนีอ่ื้นๆ 359.89 1.08  322.36  1.06  237.30  0.93  83.81  0.45 

ลกูหนีก้รมสรรพากร 67.14 0.20  100.73  0.33  348.77  1.36  371.82  1.98 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00 0.00  -    0.00  -  -  -    0.00 

สินค้าคงเหลือ 427.87 1.28  403.77  1.33  402.34  1.57  361.42  1.92 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,708.13 17.10  5,386.17  17.73  6,072.99  23.73  6,174.81  32.82 

เงินฝากสถาบนัการเงินระยะยาวท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 323.52 0.97  40.77  0.13  47.01  0.18  216.75  1.15 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 383.42 1.15  381.41  1.26  356.89  1.39  351.68  1.87 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,050.34 3.15  1,005.23  3.31  939.04  3.67  880.07  4.68 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 0.00 0.00  -    0.00  -    0.00  -    0.00 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 0.00 0.00  -    0.00  -    0.00  -    0.00 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 20,392.56 61.08  18,125.00  59.67  

  

53.15  7,646.25  40.64 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและคา่ความนิยม 163.48 0.49  4,431.27  14.59  3,358.59  13.12  2,952.23  15.69 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่หุ้น 4,268.36 12.78  -    0.00  180.00  0.70  -    0.00 

เงินมดัจําค่าสินทรัพย์ 367.30 1.10  362.14  1.19  384.82  1.50  -    0.00 

คา่เช่าท่ีดินจ่ายลว่งหน้า 216.03 0.65  215.44  0.71  209.44  0.82  179.76  0.96 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 77.18 0.23  21.51  0.07  37.35  0.15  24.00  0.13 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 438.01 1.31  408.08  1.34  404.82  1.58  389.72  2.07 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,680.19 82.90  24,990.84  82.27 19,522.84 76.27 12,640.45 67.18 

รวมสินทรัพย์ 33,388.32 100.00  30,377.02  100.00 25,595.83 100.00 18,815.26 100.00 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
งบแสดงฐานะการเงิน-หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ไตรมาส 1/2561 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 2,703.55 7.35  2,231.93  7.35  3,980.80  15.55  3,875.61  20.60 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.00 0.00  -    0.00  -    0.00  100.50  0.53 

เจ้าหนีก้ารค้า  677.31 2.34  712.12  2.34  526.07  2.06  666.92  3.54 

รายได้รับล่วงหน้า 103.18 0.65  196.21  0.65  220.55  0.86  3.30  0.02 

เจ้าหนีค้่าสินทรัพย์ 1,331.46 5.61  1,702.85  5.61  745.73  2.91  1,188.51  6.32 

เจ้าหนีก้รมสรรพากร 8.60 0.03  10.63  0.03  12.78  0.05  5.71  0.03 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 541.89 1.06  322.15  1.06  292.19  1.14  14.37  0.08 

เจ้าหนีอ่ื้น 714.61 1.09  332.05  1.09  197.00  0.77  388.80  2.07 

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน

่  

860.55 2.08  632.32  2.08  528.35  2.06  38.77  0.21 

สว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 280.00 0.92  280.00  0.92  300.00  1.17  -    0.00 

สว่นของหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินท่ีถึง

่  

11.69 0.04  12.40  0.04  12.86  0.05  15.50  0.08 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 114.34 0.11  33.81  0.11  5.14  0.02  73.84  0.39 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 7,347.17 21.29  6,466.47  21.29  6,821.46  26.65  6,371.82  33.87 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 11,903.36 32.10  9,750.70  32.10  6,781.77  26.50  3,027.19  16.09 

หุ้นกู้  3,765.50 12.40  3,765.50  12.40  1,780.00  6.95  300.00  1.59 

เจ้าหนีเ้งินประกนัผลงาน 244.44 0.84  255.59  0.84  159.12  0.62  57.16  0.30 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 17.91 0.07  20.14  0.07  29.25  0.11  42.11  0.22 

ประมาณการหนีส้นิสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 45.37 0.14  43.64  0.14  22.64  0.09  19.20  0.10 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 219.72 0.73  220.37  0.73  220.95  0.86  402.03  2.14 

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 59.38 0.17  51.94  0.17  31.38  0.12  5.52  0.03 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 16,255.68 46.44 14,107.89  46.44  9,025.11  35.26  3,853.21  20.48 

รวมหนีส้นิ 23,602.85 67.73 20,574.36  67.73 15,846.58  61.91 10,225.03  54.34 

ทนุจดทะเบียน 1,982.97 6.53  1,982.97  6.53  1,699.69  6.64  1,374.91  7.31 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 1,854.66 6.11  1,854.66  6.11  1,589.69  6.21  1,283.25  6.82 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,179.47 17.05  5,179.47  17.05  5,179.22  20.23  4,272.86  22.71 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม         

     จดัสรรแล้ว-ทนุสํารองตามกฎหมาย 198.30 0.65  198.30  0.65  159.00  0.62  129.00  0.69 

     ยงัไม่ได้จดัสรร 2,132.02 7.38  2,241.13  7.38  2,176.59  8.50  2,265.01  12.04 

สว่นเกินจากการรวมธรุกิจ ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 93.62 0.31  93.62  0.31  93.62  0.37  93.62  0.50 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นผู้ ถือหุ้น (302.05) (1.19) (362.63)  (1.19) (90.16)  (0.35)  19.65  0.10 

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 9,156.02 30.30  9,204.55  30.30  9,107.96  35.58  8,063.38  42.86 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 629.45 1.97  598.10  1.97  641.29  2.51  526.84  2.80 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,785.48 32.27  9,802.66  32.27  9,749.26  38.09  8,590.22  45.66 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 33,388.32 100.00 30,377.02  100.00 25,595.83  100.00 18,815.26  100.00 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
3 เดือนแรกปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้จากการขาย 279.87 16.64 1,201.04 24.74 1,351.39 40.14 3,761.28 81.93 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 295.06 17.54 1,114.88 22.96 778.98 23.14 50.21 1.09 

รายได้จากการให้บริการ 23.38 1.39 68.09 1.40 80.07 2.38 70.12 1.53 

รายได้จากการก่อสร้าง 961.14 57.13 1,962.58 40.42 909.50 27.01 566.76 12.35 

รายได้สว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า 88.99 5.29 420.68 8.66 88.95 2.64 11.94 0.26 

รายได้เงินปันผล 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 0.00 0.00 6.16 0.13 - 0.00 14.00 0.30 

ดอบเบีย้รับ 1.32 0.08 27.31 0.56 84.23 2.50 - 0.00 

รายได้อ่ืน 32.65 1.94 54.54 1.12 73.71 2.19 116.39 2.54 

รวมรายได้ 1,682.40 100.00 4,855.28 100.00 3,366.83 100.00 4,590.69 100.00 

ต้นทนุขาย 182.28 10.83 829.72 17.09 930.26 27.63 2,930.10 63.83 

ต้นทนุขายไฟฟ้า 137.15 8.15 492.99 10.15 277.93 8.26 10.57 0.23 

ต้นทนุการให้บริการ 22.00 1.31 64.57 1.33 51.55 1.53 36.39 0.79 

ต้นทนุการก่อสร้าง 510.11 30.32 1,674.10 34.48 834.48 24.79 448.18 9.76 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 11.28 0.67 50.94 1.05 40.80 1.21 51.72 1.13 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 131.81 7.83 662.17 13.64 492.74 14.64 469.31 10.22 

คา่ธรรมเนียมยกเลิกสญัญาสิทธิ 588.11 34.96 - - - - - - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 56.79 3.38 - 0.00 24.34 0.72 - 0.00 

รวมค่าใช้จ่าย 1,639.53 97.45 3,774.48 77.74 2,652.10 78.77 3,946.27 85.96 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

 

71.49 4.25 269.26 5.55 271.82 8.07 280.00 6.10 

กาํไรก่อนต้นทนุทางการเงนิและค่าใช้จ่าย (รายได้) 

ภาษีเงนิได้ 
114.36 6.80 1,350.07 27.81 986.55 29.30 924.43 20.14 

ต้นทนุทางการเงิน 136.04 8.09 568.73 11.71 329.80 9.80 115.89 2.52 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ (21.68) (1.29) 781.34 16.09 656.75 19.51 808.54 17.61 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 52.84 3.14 69.78 1.44 41.38 1.23 134.97 2.94 

กาํไรสาํหรับปี (74.52) (4.43) 711.56 14.66 615.37 18.28 673.57 14.67 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน         

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนภายหลัง 
        

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบ

 

60.26 3.58 (272.49) (5.61) (109.81) (3.26) 19.68 0.43 

การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมสทุธิของเงินลงทนุเผ่ือขาย 0.33 0.02 0.02 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 
60.59 3.60 (272.47) (5.61) (109.81) (3.26) 19.68 0.43 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาด

ทุยในภายหลัง 
        

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังานท่ีกําหนดไว้ - - (17.92) (0.37) - 0.00 (2.81) (0.06) 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีถกูจดัประเภทใหมไ่ว้ในกําไรหรือขาดทนุ

 
- - 3.58 0.07 - 0.00 - 0.00 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 
3 เดือนแรกปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไร

หรือขาดทุนภายหลัง 
- - (14.33) (0.30) - 0.00 (2.81) (0.06) 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี-สุทธิจาก

 

60.59 3.60 (286.81) (5.91) (109.81) (3.26) 16.87 0.37 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (13.93) (0.83) 424.75 8.75 505.56 15.02 690.44 15.04 

การแบ่งปันกาํไร         

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (109.11) (6.49) 635.36 13.09 537.72 15.97 685.14 14.92 

สว่นท่ีเป็นสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 34.60 2.06 76.19 1.57 77.65 2.31 -11.57 -0.25 

กาํไรสาํหรับปี (74.52) (4.43) 711.56 14.66 615.37 18.28 673.57 14.67 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม         

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (48.53) (2.88) 348.56 7.18 427.91 12.71 702.01 15.29 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ 34.60 2.06 76.19 1.57 77.65 2.31 (11.57) (0.25) 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (13.93) (0.83) 424.75 8.75 505.56 15.02 690.44 15.04 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.02)  0.09  0.07  0.59  

 งบกระแสเงนิสด  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 3 เดือนแรก

ปี 2561 

2560 2559 2558 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (189.06) 929.80 963.04 40.41 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ (2,177.07) (4,734.67) (8,529.09) (7,110.65) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,722.82 2,396.56 6,547.25 9,133.91 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 356.69 (1,408.30) (1,018.80) 2,063.66 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 1,399.19 1,048.23 2,468.24 3,570.80 
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 อัตราส่วนทางการเงนิ  

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 3 เดือนแรก

ปี 2561 

2560 2559 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง   
 

  

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.78 0.83 0.97 0.97 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 0.72 0.77 0.91 0.91 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.19 0.16 0.52 0.62 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 1.12 3.17 2.51 4.30 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 325.55 115.19 145.66 84.90 

อตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 1.99 7.58 5.21 9.48 

ระยะเวลาขายสินเค้าเฉลี่ย วนั 183.40 48.14 70.11 38.51 

อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 1.23 4.94 2.93 5.01 

ระยะเวลาชําระหนี ้ วนั 297.78 73.81 124.69 72.89 

วงจรเงินสด วนั 211.17 89.51 91.08 50.53 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร       

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ 48.34 35.78 34.74 23.21 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 39.66 28.32 34.74 23.21 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ (4.52) 14.93 19.18 15.10 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ (0.76) 7.26 6.25 7.84 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (0.22) 2.34 2.89 3.58 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ (0.27) 2.85 3.99 5.33 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เท่า 0.05 0.16 0.15 0.24 

อัตราส่วนการชาํระหนี ้      

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 2.41 2.10 1.31 1.19 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) (0.55) 1.25 3.41 5.98 

อตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ N/A 50.00 84.02 48.17 

อัตราส่วนอ่ืนๆ      

กําไรสทุธิตอ่หุ้นเฉลี่ย 1/ บาท N/A 0.09 0.10 0.58 

กําไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 2/ บาท (0.02) 0.09 0.08 0.13 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิตอ่หุ้น 2/ บาท N/A 1.32 1.33 6.37 

หมายเหต:ุ   1)  กําไรสทุธิต่อหุ้นเฉลีย่ คํานวณด้วยจํานวนหุ้นถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมด 

         2)  กําไรสทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น คํานวณด้วยจํานวนหุ้นสามญัท่ีเรียกชําระแล้วทัง้หมด ณ สิน้งวด  

            และคํานวณโดยใช้มลูค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ 

 

18.7  คาํอธิบายและวเิคราะห์งบการเงนิ  

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานปี 2559 – ปี 2560 

รายได้  

 รายได้หลกัของกลุม่บริษัทฯ ในช่วงปี 2559 – ปี 2560 มาจากรายได้ 3 ประเภทหลกั ๆ ได้แก่ รายได้ของธุรกิจ

ผลิต จดัหา และจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน และรายได้จากการก่อสร้าง ซึ่งเร่ิม

เกิดขึน้ในปี 2559 และปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 4,767.27 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 48.56 เม่ือเทียบกับปี 2559 โดยรายได้สําคัญท่ีเพิ่มขึน้จากงานการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้

หน้าท่ี 77 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
จํานวน 667.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.92 และรายได้จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนให้กบับริษัทท่ีไม่

เก่ียวข้องหรือบริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้จํานวน 1,053.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 115.79 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 1,201.04 

ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก่อนท่ีแสดงจํานวน 1,351.39 ล้านบาท หรือลดลงจํานวน 150.35  ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 11.13 เน่ืองจากภาครัฐมีการปรับเปล่ียนวิธีการจดัซือ้จากเดิมรูปแบบ E-Bidding เป็นแบบ E-Auction 

ตัง้แต่วนัท่ี 23 สิงหาคม 2560 ยงัผลให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องจดัทําระเบียบและขัน้ตอนเพ่ือรองรับกระบวนงาน

ดงักลา่ว จึงสง่ผลต่อความลา่ช้าของประกาศการจดัซือ้และจดัจ้างท่ีลดจํานวนลง ทัง้นีผ้ลกระทบดงักลา่วได้คลายตวั

ลงในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สําหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 

1,535.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนักับปีก่อนท่ีแสดงจํานวน 867.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จํานวน 667.64 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.92 โดยเป็นรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลงังานลมขนาด 60    

เมกะวตัต์ เพิ่มขึน้จากปีก่อนท่ีจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลงังานลมเพียง 10 เมกะวตัต์ รวมทัง้ได้รับ

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากพลงังานแสงอาทิตย์ 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้าง สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 1,962.58 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จากงวดเดียวกันกบัปีก่อนท่ีแสดงจํานวน 909.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จํานวน 1,053.08 ล้านบาท เพิ่มขึน้คิดเป็น    

ร้อยละ 115.79 

 ทัง้นี ้โดยภาพรวมของรายได้ บริษัทฯ มีรายได้ท่ีเติบโตขึน้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากพลงังาน

ทดแทนซึง่มีการผลติกระแสไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายได้ครบทกุโครงการ รวมทัง้รายได้จากการก่อสร้างท่ีเติบโตขึน้เป็นผลมา

จากการรับรู้รายได้ตามแผนดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีสง่มอบงานบริการเป็นไปตามสญัญางานรับเหมาก่อสร้าง 

ต้นทุนขายและกาํไรขัน้ต้น 

 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรากําไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 35.78 และ ร้อยละ 34.74 ในปี 2560 และปี 2559 ตาม            

งบการเงินรวมตามลําดับ ซึ่งแนวโน้มของกําไรขัน้ต้นดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึน้ของสดัส่วน

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากพลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตย์ รวมถึงการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก

การก่อสร้างท่ีรับรู้ความสําเร็จของงานครบตามเป้าหมายของบริษัทฯ กําหนดไว้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 10-13 ของรายได้รวมของกลุ่ม

บริษัทฯ ท่ีมียอดสูง ตามสัดส่วนการเพิ่มขึน้ของรายได้และจํานวนผู้บริหารท่ีเพิ่มขึน้ ภายใต้ใช้ระบบงบประมาณ           

ท่ียืดหยุน่ในการควบคมุ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 713.10 ล้านบาท และ 557.88 ล้านบาท คิดเป็น

สดัสว่น ร้อยละ 14.96 และ ร้อยละ 17.39 ของรายได้จากการขายและบริการของปี 2560 และปี 2559 ตามลําดบั ซึ่ง

เป็นอตัราสว่นท่ีผนัแปรไปตามยอดขาย และ คา่ใช้จ่ายจากการขยายกิจการ รวมถงึมาตรฐานการบญัชี 

กาํไรสุทธิ  

 กําไรสทุธิงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2560 เท่ากับ 711.56  ปี 2559 เท่ากับ 615.37 ล้านบาท กําไรสุทธิ

เพิ่มขึน้ 96.19 ล้านบาท หากพิจารณาผลการดําเนินงานอนัเป็นปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม 

สําหรับ ปี 2560 เปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานงวดเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการจําหน่ายไฟฟ้าเชิง
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พาณิชย์ขนาด 60 เมกะวตัต์ เข้ามาในระบบ และต้นทนุในการผลิตกระแสไฟไม่สงูมากเม่ือเทียบกบัรายได้ท่ีได้รับ จึง

ทําให้มีอตัรากําไรท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัยอดรายได้ 

 

 ภาพรวมผลการดาํเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2561   

 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีผลขาดทนุตาม

การแบ่งกําไร(ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลขาดทนุสทุธิ 109.11 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

กับปีก่อนแสดงผลกําไรสุทธิ 186.10 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิท่ีเกิดขึน้สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี    31 

มีนาคม 2561 นัน้ บริษัทฯ มีรายได้และอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มสงูขึน้กว่าเป้าหมาย แต่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่าย

ดําเนินงานในส่วนของค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาสิทธิซือ้ขายเงินตราต่างประเทศและขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการนําเข้าอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมจํานวน              

3 โครงการ ในรูปสกลุเงินตราตา่งประเทศ (US$) ของบริษัทฯ ซึง่การพฒันาโครงการจําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานและ

มีงบประมาณการนําเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทัง้ 3 โครงการกว่า 10,000 ล้านบาท โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมา

ดงักล่าวเกิดการแข็งค่าขึน้ของค่าเงินบาทอย่างรวดเร็วของประเทศไทย จากอัตรา 36 บาท มาสู่ระดบั 31 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐอเมริกา ทัง้นีฝ่้ายจดัการได้ตดัสินใจบอกเลิกสญัญาสิทธิการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศและบนัทกึรับรู้

ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสญัญาฯ ไว้ในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2561 จํานวน 588.10 ล้านบาท และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสทุธิ จํานวน 56.78 ล้านบาท โดยเม่ือคํานวณถึง

การดําเนินธุรกิจในสภาพปกติและไม่นับรวมถึงผลกระทบข้างต้น บริษัทฯ จะมีกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

ประมาณ 535.77 ล้านบาท โดยรายการดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่สิง่ท่ีเคยนําเสนอตอนเข้าลงทนุในโครงการตา่งๆ  

รายได้  

 บริษัทฯ มีรายได้รวม สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงจํานวน 1,682.40 ล้านบาท  

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 952.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 729.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 76.55 โดยรายได้ท่ีเพิ่มขึน้อยา่งเป็นสาระสําคญัในงวดนีเ้กิดขึน้จาก 

- รายได้จากการก่อสร้าง  สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงจํานวน 961.13 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 248.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 713.04  ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 287.41 เน่ืองจากบริษัทเร่งรัดงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมจํานวน           

2 โครงการ(ขนาด 110 เมกกะวตัต์) ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงาน 

- รายได้จากการขายสินค้า สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงจํานวน 279.87     

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 229.20 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50.67 ล้านบาท         

คิดเป็นเพ่ีมขึน้ร้อยละ 22.10 เน่ืองจากมีภาวะการขายเข้าสูป่กติในไตรมาสนี ้เน่ืองจากไตรมาส 4 ของ       

ปีก่อนบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนวิธีจดัซือ้แบบ E-bidding ของภาครัฐและปรากฎความ

ลา่ช้าในการดําเนินการสัง่ซือ้ 

- รายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า  สําหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 แสดงจํานวน 384.04 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 396.01 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 11.97 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.02 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ีผ่านมา

อตัราค่า FT มีอตัราลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันกบัปีก่อน แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนันี ้

อัตราค่าเชือ้เพลิงในการผลิตพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้จากผลกระทบของราคานํา้มันดิบท่ีมี
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แนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ กอรปกบับริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคา

รับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโรงไฟฟ้ากงัหนัลม โครงการท่ี 2 

(GNP) ขนาด 60 เมกกะวัตต์ เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะสามารถ

จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สําหรับโรงไฟฟ้ากงัหนัลมในโครงการท่ี 3 ประมาณต้นเดือนมิถนุายน 2561 

นี ้ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสงูขึน้อย่างเป็นสาระสําคญัจากรายได้ขายไฟฟ้าและสว่นเพิ่มรับ

ซือ้ไฟฟ้าตัง้แตไ่ตรมาส 2 ของปีนีเ้ป็นต้นไป 

 อัตรากาํไรขัน้ต้น  

  สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงอัตราร้อยละ 49.38  เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันกับ       

ปีก่อนแสดงอตัราร้อยละ 46.23 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.81 เน่ืองจากรายได้ค่าก่อสร้างท่ีบนัทึกรับรู้รายได้สําหรับไตรมาสนี ้  

มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีเพิ่มสงูขึน้เป็นสดัสว่นผนัแปรกบัรายได้คา่ก่อสร้างท่ีเพิ่มสงูขึน้เช่นกนั 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

  สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เปรียบเทียบงวดเดียวกนักบัปีก่อน มีผลเปล่ียนแปลงท่ีได้

แสดงไว้ ไมป่รากฎสาระสําคญั 

 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

  สําหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงจํานวน 71.48 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

กบัปีก่อนแสดงจํานวน 68.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 2.79 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.06 เน่ืองจากบริษัทฯ 

ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์ท่ีได้รับความเสียหายและดําเนินการเคลมจากบริษัทผู้ ผลิตแล้วเสร็จใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีดําเนินการผา่นบริษัทร่วมและร่วมค้า 

 

 ฐานะทางการเงนิ ณ สิน้ปี 2559 – ปี 2560   

สนิทรัพย์รวม 

  สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 และ ปี 2559 ตามงบการเงินรวมเท่ากบั 30,377.02 ล้านบาท และ 

25,595.83 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายการหลักของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ลูกหนีก้ารค้าและสินค้าคงเหลือ        

ซึ่งผันแปรไปตามยอดขาย และงานรับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับบริษัทภายนอกและ

ความสามารถในการเรียกชําระเงินจากลกูค้าของกลุม่บริษัทฯ เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ ตลอดจนกระแสเงินสด   

ท่ีกิจการต้องสํารองไว้สําหรับการลงทุน การดําเนินงาน และ จ่ายเงินปันผล สําหรับรายการหลักของสินทรัพย์              

ไมห่มนุเวียนได้แก่ อาคารและอปุกรณ์ซึง่กลุม่บริษัทฯ ลงทนุเพิ่มเพ่ือผลผลติกระแส36ไฟฟ้า 

  ในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรนัน้ กลุม่บริษัทฯ มีการจดัหา

แหลง่เงินทนุทัง้จากการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน และการจําหน่ายเงินลงทนุ สง่ผลให้กลุม่

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ากับ 2.10 เท่า  และ 2.63 ตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2560 และปี 2559 

ตามลําดบั 

หนีส้นิรวม 

  หนีส้นิรวมของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 ปี 2559 และ ปี 2558 ตามงบการเงินรวมเท่ากบั 20,574.36 ล้านบาท 

15,846.58 ล้านบาท และ 10,225.03 ล้านบาท ตามลําดับ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมมีหนีส้ินรวมเพิ่มสูงขึน้ 

เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้มีเติบโตและมีการขยายตวัมากขึน้  โดยบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ เพ่ือ
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ระดมทนุในการขยายการลงทนุ ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงการใช้เงินกู้ ยืม ระยะสัน้ และยาว และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพ่ือ

รองรับการขาย และการก่อสร้างดงักลา่วท่ีเพิ่มสงูขึน้ ตัง้แตปี่ 2559 จนถงึ ปี 2560 

  หนีส้ินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยหนีห้มนุเวียนโดยสว่นใหญ่ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินคิด

เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 11-20 ของหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เจ้าหนีก้ารค้าคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 12 

ของหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ และเงินกู้ ยืมระยะยาวคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.69 ของหนีส้ินรวม ซึ่งทัง้ 4 รายการ

ดังกล่าว บริษัทฯ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบและสินเช่ือทางการค้าและก่อสร้างโรงไฟฟ้าของกลุ่ม      

บริษัทยอ่ย 

  กลุม่บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวมระหว่างปี 2560-2558 เท่ากบั 0.83 เท่า 0.97 เท่า และ 

0.97 เท่า ตามลําดบั สําหรับอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 0.77 เท่า 0.91 เท่า และ 0.91 ระยะเวลาการชําระหนีเ้ฉล่ีย

เท่ากบั 74 วนั 125 วนั และ 73 วนั บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เท่ากบั 90 วนั 91 วนั และ 51 วนั ตามลําดบั 

ระยะเวลาการขายสินค้า เท่ากับ 48 วนั 71 วนั และ 39 วนั ระยะเวลาเก็บเงินได้ เท่ากบั 115 วนั 146 วนั  และ 85 วนั

ตามลําดบั โดยระยะเวลาในการเก็บลดลงเน่ืองจากสดัสว่นรายได้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึน้ และมีวิธีการรับรู้รายได้ ตลอดจน

การเรียกชําระเงิน ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งจากกรณีการซือ้มาจําหน่ายไป 

  ในปี 2560 และ ปี 2559 นัน้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญจากระดับ 2.10 เท่า     

มาท่ีระดับ 1.31 เท่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเพิ่มขึน้ เน่ืองจากมีการออกหุ้ นกู้ เพ่ือเงินลงทุนสําหรับระบบ

สาธารณปูโภค จากพลงังานทดแทน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

  ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เท่ากับ 8,690.92 ล้านบาท 8,600.08 ล้านบาท และ 7,648.42 ล้านบาท ณ      

สิน้ปี 2560 สิน้ปี 2559 และสิน้ปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดบั  

  สําหรับงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2560  ปี 2559 และปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวมเท่ากับ 

9,802.66 ล้านบาท 9,749.25 ล้านบาท และ 8,590.22 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม

ในปี 2560 ปี 2559 และปี 2558 เม่ือเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นผลจากการรวมสินทรัพย์ หนีส้ิน และ              

ผลประกอบการของบริษัทย่อย และมีรายการส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันซึ่งเกิดจาก

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนการได้มาของบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ในปี 2560 

เพิ่มขึน้สืบเน่ืองจากมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนและมีส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามัญ เพ่ือใช้ในการลงทุนโครงการก่อสร้าง

โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ให้กบัภายนอก และจากการเงินลงทนุในบริษัทย่อย  เน่ืองจากการ

ได้มาซึง่การควบคมุในบริษัทยอ่ยในและตา่งประเทศ ตามลําดบั 

 ฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

สนิทรัพย์รวม 

  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 33,338.32 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 

จํานวน 3,011 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.91 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 

2,267.56 ล้านบาท  

  บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 23,602.85 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 

จํานวน 3,028.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.72 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะยาว

จากสถาบันการเงินจํานวน 2,152.66 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวน 

471.62 ล้านบาท  
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  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 จํานวน 9,785.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิน้ปี 

2560 จํานวน 17.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.18 สาเหตุหลักจากการลงลงของกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานสทุธิ 109.11 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561  

  

18.8   ภาระผูกพันกับกจิการที่ไม่เก่ียวข้องกัน  

 บริษัทฯ มีภาระผกูพนักบักิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ณ สิน้งวด วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงันี ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พนับาท) 

ภาระผูกพันประเภทสัญญารายจ่ายฝ่ายทุน        

จ้างออกแบบ ก่อสร้างและติดตัง้ระบบ            

   สําหรับโครงการระหวา่งก่อสร้าง 4,971,521  6,487,640      1,273      - 

รวม 4,971,521  6,487,640      1,273      - 

ภาระผูกพันประเภทสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

   ที่ยกเลกิไม่ได้ 
       

ภายในหนึง่ปี 21,354  4,192     17,576      - 

หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี 75,261  44,592  31,233      - 

หลงัจากห้าปี 202,768  205,720  -      - 

รวม 299,383  254,504  48,809      - 

 

สัญญาซ้ือกระแสไฟฟ้า 

กลุ่มบริษัทมีสญัญาซือ้กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า   

นครหลวง เป็นระยะเวลา 25 ปี หรือ 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ โดยกลุ่มบริษัทจะจําหน่าย

กระแสไฟฟ้าให้แก่คู่สัญญา ในปริมาณและราคาท่ีตกลงกัน และกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ข้อกําหนดตา่งๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญา  

 

หนังสือคํา้ประกัน 

ธนาคารในประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีสาขาในประเทศไทยหลายแห่งได้ออกหนังสือคํา้ประกัน    

กลุม่บริษัทและบริษัทให้กบัหน่วยงานรัฐบาลบางแหง่และบริษัทเอกชนหลายแหง่สําหรับการซือ้ขายไฟฟ้า การใช้ไฟ 

ซือ้เคร่ืองจกัร และสญัญาเช่า โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นจํานวน 1,112.53 ล้านบาท และ 

31.08 เห รียญ สหรัฐอเม ริกา (31 ธันวาคม 2560  เป็น จํานวน 1,206.57 ล้านบาท และ 31.08 เห รียญ

สหรฐัอเมริกา) 

 

 

 

หน้าท่ี 82 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
สัญญาค่าที่ปรึกษา 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันค่าท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ค่าท่ีปรึกษางานพัฒนาโครงการ    

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน และค่าบริการด้านวิศวกรรมงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2561 เป็นจํานวน 14.43 ล้านบาท จํานวน 0.26 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจํานวน 1,051.50 ล้านเยน          

(31 ธนัวาคม 2560 : เป็นจํานวน 7.44 ล้านบาท จํานวน 0.37 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจํานวน 1,052.70 

ลา้นเยน) 

 

สัญญาจ้างบริการ 

 กลุม่บริษัทมีภาระผกูพนัจากการว่าจ้างบริการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคมุโรงไฟฟ้า จํานวน 6 สญัญากบั

บริษัทหลายแห่งมูลค่าตามสญัญาเป็นจํานวน 155.79 ล้านบาท จํานวน 12.00 ล้านเหรียญยูโร จํานวน 25.37 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจํานวน 2,189.24 ล้านเยน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลือ

เป็นจํานวน 82.09 ล้านบาท จํานวน 9.60 ล้านเหรียญยูโร จํานวน 22.83 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และจํานวน 

2,279.19 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2560 :  จํานวน 82.09 ล้านบาท จํานวน 9.60 ล้านเหรียญยูโร จํานวน 22.83 

ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา และจํานวน 2,189.24 ลา้นเยน) 

 

สัญญาเช่าที่ดนิระยะยาว 

 บริษัทมีสญัญาเช่าท่ีดินซึ่งบอกเลิกไม่ได้กับบริษัทหลายแห่งในประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจผลิต

ไฟฟ้า สญัญาเช่ามีอาย ุ25 ปี นบัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าสามารถดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

กลุม่บริษัทดงักลา่วมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาเป็นจํานวนเงิน 894.40 ล้านเยน (31 ธนัวาคม 2560 : 894.40  

ลา้นเยน) 

 

18.9  คดีหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระสาํคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดาํเนินการ  

  - ไมมี่ – 

 

18.10  รายการระหว่างกัน  

  สรุปรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 และ ปี 2560  
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

หน้าท่ี 87 



สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่สง่มาด้วยลําดบัที่  8 

บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

 
18.11  ความรับผิดชอบต่อสารสนเทศ 

 ข้าพเจ้า นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒิุ์ ในฐานะกรรมการผู้ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทาน

ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้อมลูในสารสนเทศนีถ้กูต้อง ครบถ้วน

และไมเ่ป็นเทจ็ ทําให้บคุคลอ่ืนสําคญัผิดหรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรแจ้งในสาระสําคญั  

 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันี ้ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวโศภชา ดํารงปิยวฒ์ิุ)  

ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน)  
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	สินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มา ได้แก่
	- หุ้นสามัญของ FEC จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 10,000,000 หุ้น ของบริษัทดังกล่าว โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 47.5 ล้านบาท
	- สิทธิในสัญญาทั้งหมดของโครงการใน FEC

