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และบริิษััทย่อยภายในกี่ลุ่มูบริิษััทกี่ัลฟ์์ บริิษััทฯ จัะจััดทําริายงานในช่่วงต้้นปีข้องทุกี่ปี โดยจัะริายงานผลกี่าริดําเนินงานในช่่วงเวลาต้ั�งแต้่วันท่� 1 มูกี่ริาคัมูถึึง
31 ธัันวาคัมู ข้องปีกี่อ่ นหน้า (หริือต้ามูท่ริ� ะบุ) ทัง� น่� ข้้อมููลบางส่วนได้ริบั กี่าริริับริองโดยบุคัคัลภายนอกี่ โดยสามูาริถึศึึกี่ษัาริายละเอ่ยดจัากี่หนังส่อริับริองท้ายเล่มู
ริายงานน่� ในกี่ริณี่ทริ�่ ายงานปริะจัําปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับน่อ� า้ งอิงข้้อมููลท่เ� ปิดเผยบนเว็บไซต้์ข้องบริิษัทั ฯ (www.gulf.co.th) ให้ถึอ่ ว่าข้้อมููลท่เ� ปิดเผย
บนเว็บไซต้์ดังกี่ล่าว เป็นส่วนหนึ�งข้องแบบ 56-1 One Report ฉบับน่� หากี่ผู้อ่านมู่ข้้อสงสัยเกี่่�ยวกี่ับริายงานน่� สามูาริถึต้ิดต้่อฝ่่ายนักี่ลงทุนสัมูพื่ันธั์
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ประธานกรรมการ

เร�ยน ทาน อหน
แม้ โ ลกและประเทศไทยจะเผชิ ญ ความท้ า ทายจากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากว่า 2 ปีแล้ว แต่บริษทั กัลฟ์
เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“กัลฟ์”)
ก็ยังสามารถที่จะเติบโตและทำากำาไรจากการดำาเนินงานได้
ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีที่ผ่านมา โดยปี 2564
ยังถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่แห่งการเติบโต
ของกัลฟ์ จากการเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ IPP 2 หน่วยแรกจากกำาลังการผลิตทั้งสิ้น
5,300 เมกะวัตต์ ของบริษัทฯ ซึ่งจะทยอยเปิดดำาเนินการ
สำาหรับหน่วยการผลิตส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
3 ปีต่อจากนี้ สำาหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของ
กัลฟ์ก็มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PublicPrivate Partnership: PPP) สำาหรับโครงการทางหลวง

10

พิเศษระหว่างเมือง และโครงการท่าเรือน้ำาลึก นอกจากนี้
กัลฟ์ยังได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล เพื่อที่จะคว้าโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของอุตสาหกรรมนี้ โดยเริ่มต้นจากการเข้าลงทุนในธุรกิจ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาธุรกิจศูนย์
ข้อมูล (Data Center) และธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset Exchange) ทั้งนี้ การริเริ่มลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆ นี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกัลฟ์ ที่จะขยายธุรกิจ
ด้วยการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน
ในฐานะบริษัทมหาชน กัลฟ์ต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
แนวโน้มของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ
เพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน โดยความกังวล
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

GULF

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

ได้เปลีย่ นรูปแบบการดำาเนินธุรกิจทัว่ โลกไปในทิศทางทีต่ อ้ ง
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กัลฟ์เองก็ตระหนักถึงความ
สำาคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขอเน้นย้ำา
อีกครั้งถึงนโยบายการงดใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลง (No Coal
Policy) ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กัลฟ์ยังมีกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ระยะยาวที่จะเน้นการลงทุนให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนมีกาำ ลังการผลิตไม่ต่าำ กว่า 30% ของกำาลังการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทฯ ภายในปี 2573 นอกเหนือไปกว่า
นั้น กัลฟ์ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหนึ่งหน่วยผลิต (carbon intensity) ให้ได้ 25%
ภายในปีเดียวกัน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ กัลฟ์จึงได้มีการ
ศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้ง
ในไทยและต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา
อีกหลายแห่งในประเทศลาว ในขณะเดียวกัน การเปลีย่ นผ่าน
ไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำานั้น เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็น
ค่อยไปและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่หลากหลาย กัลฟ์จึง
ยังคงมีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
ซึ่ ง เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล ที่ ส ะอาดที่ สุ ด เพื่ อ นำ า ไปสู่ ก าร
เปลี่ยนผ่านที่ยังสามารถรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้
ในราคาที่เหมาะสม
ในส่ ว นหนึ่ ง ของพั น ธสั ญ ญาที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น
นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแล้ว กัลฟ์ยังได้
ให้ความสำาคัญกับสังคม โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของพนักงาน สมาชิกชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า
และของสังคม โดยในปี 2564 กัลฟ์ได้ทุ่มเทการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนเงินทุนกว่า
90 ล้านบาท เพือ่ การป้องกันไวรัสโควิด-19 และการช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส
โครงการดั ง กล่ า วของกั ล ฟ์ ประกอบด้ ว ยการมอบเงิ น
สนับสนุนให้โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อ
เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง โครงการส่งมอบกล่อง
‘กัลฟ์แคร์’ (GULF CARE Home Isolation Kit) ให้แก่ผู้ป่วย
ซึ่ ง แยกรั ก ษาตั ว ที่ บ้ า น แยกรั ก ษาตั ว ในชุ ม ชน และใน
โรงพยาบาลสนาม รวมถึงมีการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะแบบประสิทธิภาพสูงให้แก่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นอกจากโครงการสนับสนุน
ด้านการแพทย์แล้ว กัลฟ์ยังได้มีการสร้างงานแก่ชุมชนและ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าของกัลฟ์และชุมชน
รอบข้างอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่และแปลงนาสาธิต ตั้งอยู่ข้างโรงไฟฟ้าหนองแซง

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ

จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีการดำาเนินการเข้าสู่ปีที่ 8 และขยาย
พื้นที่ไปกว่า 10 ไร่ มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้
และข้อมูลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในท้องที่ และผู้ที่
สนใจ รวมถึงเป็นพืน้ ทีส่ าธิตการปลูกพืชอินทรียแ์ ละเลีย้ งสัตว์
โดยในปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้
แก่คนในชุมชนเกือบ 1 ล้านบาท
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า ความโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบจะ
สามารถดำาเนินการได้ต่อเนื่องควบคู่ไปกับบริษัทฯ กัลฟ์
จึงได้ให้ความสำาคัญมากขึ้นด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี ที่ ผ่ า นมา โดยได้ มี ก ารขยายความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหาร
ความเสี่ยง ให้ครอบคลุมการกำากับดูแลกิจการที่ดีด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ยื่นใบประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุุจริต (CAC) และขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อแสดงถึงความ
มุ่งมั่นของกัลฟ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบน
ความสำาเร็จดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมแรงร่วมใจ
และทุ่มเทของครอบครัวกัลฟ์ ตลอดจนได้รับการสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี ในนามของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกัลฟ์ ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจ
สำาหรับความไว้วางใจ ที่ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายมอบ
ให้แก่บริษัทฯ สืบมา
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G l Ener evelo ment lic om an imite

ลาด ลัก รั ย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเท ไทย

ม ดอ สา กรรม

เลข ะเบยนบร ั

พลังงานและสาธารณูปโภค

ประเ ธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบร�ษัทอื่น ( ol in om an ) ท่ีประกอบธุรกิจหลักดานการผลิตและจาหนายไ าจาก
กา ธรรมชาติและพลังงานหมุนเวยน รวมถงการจัดหาและจาหนายกา ธรรมชาติ การลงทุนในธุรกิจโครงสรางพ�้นฐานและ
สาธาณูปโภค ธุรกิจโครงสรางพ�้นฐานดานดิจ�ทัล ( i ital n ra tr ct re) และธุรกิจอื่น ท่ีเกี่ยวของ

ุนจด ะเบยน าระแล

(บาท)

11,733,149,998
ุนจด ะเบยน (บาท)

11,733,150,000
อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ออล ี ั่น เพลส ชั้น
ถนนว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
:

มูล า ่ รา  อ ุน (บาท)

11,733,149,998

1.0

น ยงานเลขานุการบร ั

่ ังสานักงาน ญ

:

ประกอบด ย ุนสามัญ (หุน)

:
l co t

:

:

:c

:

: ir

l co t

นักลง ุนสัม ันธ
:

l co t

ราง ัลแ ง าม า ูมิ จ
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ไดรับการคัดเลือก
เขาเปนสมาช�ก
ดัชนี FTSE4Good

ผลประเมิน CGR ในระดับ
“ดีเลิศ” ประจําป 2564

ผลประเมิน AGM Checklist
100 คะแนนเต็ม ในระดับ
“ดีเลิศ” ประจําป 2564

ติดอันดับรายช�่อหุนยั่งยืน
ประจําป 2564
(ตอเนื่องเปนปที่ 3)

ไดรับการคัดเลือกเปนสมาช�ก
Sustainability Yearbook
ประจําป 2565

GULF

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ

บ ลอางองอน
นาย ะเบยน ลัก รั ย บร ั นู ยรับ าก ลัก รั ย ประเ

ย จากัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2009 9999
+66 2009 9991
www.set.or.th/tsd

ผูสอบบัญ

บร ั เ เอมจ มู ิ ย สอบบัญ จากัด

ชื่อผูสอบบัญช นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333) หรือ

นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829) หรือ
นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
+66 2677 2000
+66 2677 2222

นาย ะเบยน ุนกู ธนา ารกรุงเ

จากัด ม า น

(สำาหรับหุ้นกู้ GULF241A, GULF261A, GULF291A)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 2230 1478

ธนา าร ย า ิ ย จากัด ม า น

(สำาหรับหุ้นกู้ GULF238A, GULF258A, GULF278A, GULF308A)
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 2128 4625

ธนา ารกสิกร ย จากัด ม า น

(สำาหรับหุ้นกู้ GULF249A, GULF269A, GULF289A, GULF319A)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2470 1987

ผูแ นผู ือ ุนกู ธนา ารกรุงเ

จากัด ม า น

(สำาหรับหุ้นกู้ GULF241A, GULF261A, GULF291A)
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
+66 2230 1894

ธนา าร ย า ิ ย จากัด ม า น

(สำาหรับหุ้นกู้ GULF238A, GULF258A, GULF278A, GULF308A)
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
+66 2128 2316-7

ธนา ารกสิกร ย จากัด ม า น

(สำาหรับหุ้นกู้ GULF249A, GULF269A, GULF289A, GULF319A)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
+66 2470 1946
บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)
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ขอมูล ลัก รั ยและผู ือ ุน
หน ามั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีหลักทรัพย์ทเ่ี ป็นตราสารทุนประเภทหุน้ สามัญซึง่ ออกโดยบริษทั ฯ จำานวน 11,733,149,998 หุน้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท
ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ มีดังนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
ลําดับ

อหนราย ห

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
หมายเหตุ:

จํานวนหน (หน)

รอยละ

กลุม่ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี
นายสารัช รัตนา ะดี
นางนลินี รัตนา ะดี (1)
บร� ัท กัล ลดิงส (ประเทศไทย) จํากัด (2)
- Gulf Capital Holdings Limited (3)
- Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. (4)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด
บริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จำากัด (มหาชน)
South East Asia UK (Type C) Nominees Limited
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำากัด (มหาชน)
สำานักงานประกันสังคม
State Street Europe Limited
Asian Development Bank
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

8,614,109,219
4,171,077,797
23,100,000
551,729,877
2,626,240,498
1,241,961,047
439,007,817
220,000,000
158,465,003
145,539,022
109,340,000
93,045,100
60,182,524
56,452,800
37,665,480

73.42
35.55
0.20
4.70
22.38
10.59
3.74
1.88
1.35
1.24
0.93
0.79
0.51
0.48
0.32

รวมทังหมด

9,933,806,965

84.66

นางนลิน่ ริัต้นาวะด่ เป็นคัู่สมูริสข้องนายสาริัช่ถึ์ ริัต้นาวะด่
เป็นบริิษััทจัํากี่ัดภายใต้้กี่ฎหมูายไทย ถึ่อหุ้นโดยนายสาริัช่ถึ์ ริัต้นาวะด่ 100.0%
(3)
เป็นบริิษััทจัํากี่ัดภายใต้้กี่ฎหมูายฮ่่องกี่ง โดยนายสาริัช่ถึ์ ริัต้นาวะด่ เป็นผู้ริับผลปริะโยช่น์ (Beneficiary)
(4)
เป็นบริิษััทจัํากี่ัดภายใต้้กี่ฎหมูายสิงคัโปริ์ โดยนายสาริัช่ถึ์ ริัต้นาวะด่ เป็นผู้ริับผลปริะโยช่น์ (Beneficiary)
(1)
(2)

ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่อย:
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เท่ากับร้อยละ 26.22 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
กลุ่้่มผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหุ้ญ่่ที่่�เป็็นบุ้คคลุ่ที่่�เก่�ยวโยงกันเข้�าร่วมในการบุริหุ้ารจััดการบุริษััที่ฯ:
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ถือหุ้นในบริษัทฯ จำานวน 4,171,077,797 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.55 (ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564)
ข้�อตกลุ่งระหุ้ว่างผู้้ถื� อื หุ้้น� ใหุ้ญ่่ (Shareholders Agreement) ที่่ม� ผู้่ ลุ่กระที่บุอย่างม่นยั สำำาคัญ่ต่อบุริษัที่ั ฯ หุ้รือผู้้ถื� อื หุ้้น� รายอืน� :
บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างกันในกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการบริหารงานของบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
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การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ

ป็ระเภที่ผู้้�ถืือหุ้้�น:

0.36%

3.74%

กลุม

ยเอน ดอาร (2)

36.96%
าง า ิ

(1)

ประเ ผู ือ ุน

มร มกลุม
นายสารั รั นา ะด

26.22%

59.30%

ประเ ผู ือ ุน

ผู ือ ุนรายยอย

73.42%

ย

หมายเหตุ:

(1)
(2)

กลุมนายสารั รั นา ะด

บริิษััทฯ มู่ข้้อจัํากี่ัดกี่าริถึ่อหุ้นโดยต้่างช่าต้ิอยู่ท่� 49%
บริิษััท ไทยเอ็นวีด่อาริ์ จัํากี่ัด คั่อ บริิษััทท่�ออกี่ใบแสดงสิทธัิในผลปริะโยช่น์ท่�เกี่ิดจัากี่หลักี่ทริัพื่ย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt หริือ NVDR)
เพื่่�อข้ายให้แกี่่นกี่ั ลงทุนทัง� ไทยและต้่างช่าต้ิ โดยนักี่ลงทุนท่ถึ� อ่ เอ็นวีดอ่ าริ์สามูาริถึริับสิทธัิปริะโยช่น์ทางกี่าริเงิน ได้เสมู่อนลงทุนในหุน้ ข้องบริิษัทั จัดทะเบ่ยน แต้่ไมู่มูส่ ทิ ธัิ
ในกี่าริออกี่เส่ยงในท่�ปริะชุ่มูผู้ถึ่อหุ้น

ข้�อม้ลุ่การกระจัายการถืือหุ้้�นข้องผู้้�ถืือหุ้้�น (ณ วันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
จํานวน อหน
จํานวนหนที อ รอง

จํานวน อหน

1 – 999
1,000 – 10,000
10,001 – 100,000
100,001 – น้อยกว่าร้อยละ 5
ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้ว
ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำานวนหุ้น
ที่จำาหน่ายแล้ว
รวม

จํานวนหน

ัด วน อหน
(รอยละ)

จํานวนหน

ัด วนการ อหน
(รอยละ)

17,380
17,692
5,121
1,334

41.8483
42.5995
12.3305
3.2121

4,900,674
60,132,079
162,493,532
3,823,795,474

0.0418
0.5125
1.3849
32.5897

4

0.0096

7,681,828,239

65.4712

41,531

100.0000

11,733,149,998

100.0000

รายชื่ื�อผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่่ข้องบุริษััที่ย่อยที่่�ถืือหุ้้�นที่างตรงแลุ่ะป็ระกอบุธั้รกิจัหุ้ลุ่ักข้องบุริษััที่ฯ (ณ วันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
IPD
รายชอ อหน

จํานวนหน

ัด วน
การ อหน
(รอยละ)

1. บริษทั ฯ
779,006,665
2. บริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล 333,860,000
(ไทยแลนด์)

จํานวนหน

GRE

ัด วน
การ อหน
(รอยละ)

จํานวนหน

ัด วน
การ อหน
(รอยละ)

70.00
30.00

946,049,998
405,450,000

70.00
30.00

589,174,998
-

100.00
-

1
1
1

0.00
0.00
0.00

1
1

0.00
0.00

1
1

0.00
0.00

1,112,866,668

100.00

1,351,500,000

100.00

589,175,000

100.00

3. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
4. นายบุญชัย ถิราติ
5. นายรัฐพล ชืน่ สมจิตต์
รวม

GMP

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)
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หุ้้�นก้�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ มีหลักทรัพย์ทเี่ ป็นตราสารหนีป้ ระเภทหุน้ กูซ้ งึ่ ออกโดยบริษทั ฯ และยังไม่ครบกำาหนดไถ่ถอน
เป็นจำานวนรวม 47,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รังที

วันทีออกหนก

วัน รบกําหนด มล าเ นอ าย อั ราดอกเบีย อันดับเ รด
อน
(ลานบาท) ( )
(รอยละ)
นว นม ดย

1/2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2565
ชุดที่ 1 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF221A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

2,000

2.73

A- / Stable

1/2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2567
ชุดที่ 2 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF241A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

2,500

3.28

A- / Stable

1/2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2569
ชุดที่ 3 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF261A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

2,000

3.61

A- / Stable

1/2562 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2572
ชุดที่ 4 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF291A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

1,000

3.85

A- / Stable

1/2563 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2566
ชุดที่ 1 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF238A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

4,500

2.65

A- / Stable

1/2563 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2568
ชุดที่ 2 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF258A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

2,500

3.10

A- / Stable

1/2563 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2570
ชุดที่ 3 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF278A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

2,000

3.34

A- / Stable

1/2563 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 19 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2573
ชุดที่ 4 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF308A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

1,000

3.46

A- / Stable

1/2564 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 29 กันยายน 2564 29 กันยายน 2567
ชุดที่ 1 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF249A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

12,000

1.74

A- / Stable

1/2564 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 29 กันยายน 2564 29 กันยายน 2569
ชุดที่ 2 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF269A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

6,000

2.48

A- / Stable

1/2564 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 29 กันยายน 2564 29 กันยายน 2571
ชุดที่ 3 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF289A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

3,000

3.01

A- / Stable

1/2564 หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ประเภท 29 กันยายน 2564 29 กันยายน 2574
ชุดที่ 4 ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกันและ
(GULF319A) มีผแู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

9,000

3.40

A- / Stable

หมายเหตุ:
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ประเ ทหนก

(1)

มููลคั่าข้องหุ้นกีู่้ท่�ออกี่โดยบริิษััทฯ และยังไมู่คัริบกี่ําหนดไถึ่ถึอนต้ามูท่�ปริากี่ฏในต้าริางข้้างต้้น เป็นมููลคั่าเสนอข้ายซ่�งแต้กี่ต้่างจัากี่มููลคั่าต้ามูท่�ปริากี่ฏใน
งบแสดงฐานะกี่าริเงินข้องบริิษััทฯ ซ่�งได้มู่กี่าริปริับมููลคั่าเน่�องจัากี่กี่าริต้ัดจัําหน่าย

GULF

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

น ยบายการจายเงนปนผลของบร ั

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ

และบร ั ยอย

ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ดังนัน้ ความสามารถในการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานและ
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
เป็นหลัก

น ยบายการจายเง�นปน ล องบร�ษทั
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้ถู ือหุ้นในอัตรา
ไม่นอ� ยกว่าร�อยลุ่ะ 30.00 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนสำารองตามที่กฎหมาย
กำาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่
กำาหนดไว้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการดำาเนินงาน กระแสเงินสด ความ
จำาเป็นในการลงทุน เงือ่ นไขและข้อจำากัดตามทีก่ าำ หนดไว้ใน
สัญญาเงินกูย้ มื และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตของบริษทั ฯ
โดยเมือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติเห็นชอบให้จา่ ยเงินปันผล
ประจำาปีแล้ว จะต้องนำาเสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาำ นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลได้และ
ให้รายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

น ยบายการจายเง�นปน ล องบร�ษัทยอย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ จะเป็นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของแต่ละบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
ในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำาไรสุทธิตาม
งบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักภาษี ทุนสำารองเงินตามที่
กฎหมายกำาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกูแ้ ล้ว ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลจะพิจารณาจากผลการ
ดำาเนินงาน กระแสเงินสด ความจำาเป็นในการลงทุน เงือ่ นไขและ
ข้อจำากัดตามทีก่ าำ หนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื และความเหมาะสม
อื่นๆ ของบริษัทย่อย อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
อำานาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงาน
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทัง้ นี้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุน้
ในบริษทั อืน่ และไม่มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สำาคัญเป็นของ
ตนเอง (Holding Company) โดยมีสนิ ทรัพย์หลักคือเงินลงทุน

การจายเง�นปน ลจาก ลการดําเนนงาน รป ดดังนี
เง�นปน ล ําหรับ
ลการดําเนนงานประจําป

เง�นปน ลรวม
(ลานบาท)

เง�นปน ล อหน
(บาท หน) ( )

อั ราการจายเง�นปน ล
(รอยละ)

วันทีจายเง�นปน ล

2560
2561
2562
2563

853.3
2,560.0
2,773.3
4,458.6

0.40
1.20
1.30
0.38

49.3
78.9
89.5
87.8

14 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2562
28 เมษายน 2563
28 เมษายน 2564

2564(2)

5,162.6

0.44

87.8

28 เมษายน 2565

หมายเหตุ:

ในปี 2560 ถึึงปี 2562 เงินปันผลต้่อหุน้ คัํานวณีจัากี่มููลคั่าท่ต้� ริาไว้ (par value) ท่� 5.0 บาทต้่อหุน้ และในปี 2563 ถึึงปี 2564 เงินปันผลต้่อหุน้ คัํานวณีจัากี่มููลคั่า
ท่�ต้ริาไว้ท่� 1.0 บาทต้่อหุ้น
(2)
ท่�ปริะชุ่มูคัณีะกี่ริริมูกี่าริบริิษััทฯ คัริั�งท่� 2/2565 เมู่�อวันท่� 18 กีุ่มูภาพื่ันธั์ 2565 มู่มูต้ิอนุมูัต้ิให้เสนอต้่อท่�ปริะชุ่มูสามูัญผู้ถึ่อหุ้นปริะจัําปี ในวันท่� 8 เมูษัายน 2565
พื่ิจัาริณีาอนุมูัต้ิกี่าริจั่ายเงินปันผลสําหริับผลกี่าริดําเนินงานข้องบริิษััทฯ ปริะจัําปีส�นิ สุดวันท่� 31 ธัันวาคัมู 2564 ในอัต้ริา 0.44 บาทต้่อหุ้น หริือคัิดเป็นจัํานวนเงิน
ริวมูทั�งสิ�น 5,162.6 ล้านบาท
(1)

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)

19

ะกรรมการบร ั

02
นายว�เ ษ จ บาล

2 นายเกษม นทวง  อย ยา

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ ร จสอบ

4 ดร รว� ร หรั
กรรมการอิสระ
และกรรมการ ร จสอบ

20

03

5 นาย ัน บ ประ ับ
กรรมการอิสระ
และกรรมการดาน ามยั่งยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง

04

05
นาย มหมาย าษี
กรรมการอิสระ กรรมการ ร จสอบ
และประธานกรรมการดาน ามยั่งยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง

GULF

06

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

07

6 นาย ารัช  รั นาวะดี

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

08

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ

09

นาง รท า ชนเวชกจวานชย

นายบ ชัย รา

กรรมการ รองประธานกรรมการ
และประธานเจา นา ่บร าร

กรรมการ กรรมการดาน ามยั่งยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง
และรองประธานเจา นา ่บร าร

กรรมการ
และรองประธานเจา นา ่บร าร

นาง าวย า น วังว�วั น

นาง ช กล

กรรมการ กรรมการดาน ามยั่งยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง
และประธานเจา นา ่บร ารดานการเงน

กรรมการ

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

รมยเกษม

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)

21

ะผูบร าร

02
นาย ารัช  รั นาวะดี
กรรมการ รองประธานกรรมการ
และประธานเจา นา ่บร าร

4 นายบ ชัย รา
กรรมการ
และรองประธานเจา นา ่บร าร

22

03

04

2 นาง รท า ชนเวชกจวานชย
กรรมการ กรรมการดาน ามยั่งยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง
และรองประธานเจา นา ่บร าร

5 นาง าวย า น วังว�วั น
กรรมการ กรรมการดาน ามยั่งยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง
และประธานเจา นา ่บร ารดานการเงน

05

06

นายรั ล ชน มจ� 
กรรมการดาน ามยัง่ ยืน
กากับดูแลกิจการ และบร าร ามเส่ยง
และรองประธานเจา นา ่บร าร

6 นาง าวบังอร ท ั นกจ
รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงาน างแผนอง กร

GULF

07

08

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

09

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ

2

นายรว� กรมะ รห

นาย มท  นมยง 

นายวร งษ ว�วั นวานช

รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงานธุรกิจ างประเ

รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงานบร ารสิน รั ยธุรกิจ นเ รอ
และการลง ุน

รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงาน ั นา รงการ

นาย น

นาย ร หลักมัน ง

ัน นทร

รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงานกิจการอง กร

รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงานอง กรสัม ันธ

2 นายจ�ร ัทร อาจละกะ
รองกรรมการผูจัดการ ญ
สายงาน กรรม

นาย อ าร ร�วรั า
ผูอาน ยการบร าร ายบัญ

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)

23

ประ ั ิ ามเปนมาและ ั นาการ ่สา ัญ
2550

2560

• นายสารัชถ์ รัตนาวะดี จัดตั้ง GHC โดยถือหุ้น 100.0%

• บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด
• โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ 4 โครงการ ภายใต้ GMP
ปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์
• หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกในวันที่
6 ธันวาคม 2560

2552
• GHC ซื้อหุ้น 10.0% ใน GJP จาก J-Power

2553

• GHC ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ
12 โครงการ

2554
• นายสารัชถ์ รัตนาวะดี จัดตั้งบริษัทฯ โดยถือหุ้น 100.0%
• บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้นโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ
12 โครงการจาก GHC

2555

• บริษัทฯ ได้รับโอนหุ้น 10.0% ใน GJP จาก GHC

2556
• IPD ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร่วมกับ Mitsui & Co.
เป็นผู้ชนะประมูลโครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ
ได้แก่ GSRC และ GPD
• บริษัทฯ จัดตั้ง GMP และบริษัทฯ ได้โอนหุ้นโครงการ
SPP ก๊าซธรรมชาติ 12 โครงการ ให้แก่ GMP
• โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ 7 โครงการ ภายใต้ GJP
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

255

255

• โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ 2 โครงการ ภายใต้ GJP
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

2559
• บริษัทฯ ได้รับสิทธิพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล GCG
• บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน GJP จาก 10.0%
เป็น 40.0%

24
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• บริษัทฯ ร่วมทุนกับ WHAUP และ MITG เพื่อพัฒนาธุรกิจ
จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
ภายใต้ Gulf WHA MT โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 35.0%
• บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน IPD จาก 51.0% เป็น
70.0% ในขณะที่ได้รับเงินปันผลในสัดส่วน 75.0%
• กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุน 49.0% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ GTN1 และ GTN2 และโครงการพลังงานลม
Mekong Wind ในประเทศเวียดนาม
• บริษัทฯ เป็นผู้ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
DIPWP ในประเทศโอมาน และถือหุ้น 45.0% ในโครงการ
ดังกล่าว
• โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ 4 โครงการภายใต้ GMP และ
โครงการ WHA NGD2 เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์

2562

• กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในโครงการ
GTN1 และ GTN2 จาก 49.0% เป็น 90.0%
• กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการ Mekong
Wind จาก 49.0% เป็น 95.0%
• บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ PTT Tank ในสัดส่วน 70.0% ใน
Gulf MTP ซึ่งเข้าลงนามสัญญา PPP กับ กนอ. สำาหรับ
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
• โครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติ 4 โครงการภายใต้ GMP
โครงการ WHA NGD4 โครงการ GTN1 และ GTN2 เปิด
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์

GULF

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

ข้้อมููลอ่�น ๆ

เอกสารแนบ
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2564

• โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล GCG เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์
• กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า HKP และโครงการ
โรงไฟฟ้า BPP ในสัดส่วน 49.0% และ 35.0% ตามลำาดับ
• บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ Mitsui & Co. และ TGES โดยแต่
ละรายมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน BSE เท่ากันที่ 33.3% เพือ่ ลงทุน
ในโครงการระบบจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า (ผ่านบริษทั แบงค็อก
สมาร์ท พาวเวอร์ จำากัด (BSP) ซึ่ง BSE ถือหุ้นในสัดส่วน
40.0%) และระบบผลิตน้ำาเย็นแบบศูนย์รวม (ผ่านบริษัท
แบงค็อก สมาร์ท ดีซีเอส จำากัด (BSD) ซึ่ง BSE ถือหุ้นใน
สัดส่วน 49.0%) ให้แก่โครงการ One Bangkok
• บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม
มูลค่าหุ้นละ 5 บาทเป็นราคาหุ้นละ 1 บาท มีผลให้จำานวน
หุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,133,300,000 หุ้น เป็น
10,666,500,000 หุ้น
• Gulf LNG และ HKH ได้รบั ใบประกอบกิจการจัดหาและค้าส่ง
ก๊าซธรรมชาติ (LNG Shipper License) ให้เป็นผูน้ าำ เข้า LNG
ปริมาณ 0.3 ล้านตันต่อปี และ 1.4 ล้านตันต่อปี ตามลำาดับ
• บริษัทฯ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้า
DIPWP ในประเทศโอมาน จากเดิมที่ถือหุ้นทางอ้อม 45.0%
ในโครงการ DIPWP เป็นการถือหุ้นทางอ้อม 49.0% ใน
Marafiq ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% ในโครงการ DIPWP
และได้ รั บ สิ ท ธิ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในการพั ฒ นาโครงการ
สาธารณูปโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm
• บริษัทฯ เข้าลงทุนทางอ้อมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในทะเล BKR2 ในประเทศเยอรมนี ในสัดส่วน 50.0%
• บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียน จากเดิม 10,666,500,000 บาทเป็น
11,733,150,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในอัตราหุ้นเดิม:หุ้นเพิ่มทุน เท่ากับ 10:1
• บริษัทฯ เข้าลงทุนใน PTT NGD ในสัดส่วน 40.0%

• โครงการ IPP ก๊าซธรรมชาติ GSRC หน่วยที่ 1-2 ภายใต้ IPD
เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์
• บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD จาก 40.0%
เป็น 42.0%
• บริษทั ฯ ลงทุนในหุน้ สามัญของ INTUCH และทำาคำาเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทั้งหมดของ INTUCH ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ
65 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน INTUCH
เท่ากับ 42.25%
• BGSR 6 และ BGSR 81 ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ
ถือหุน้ ในสัดส่วน 40.0% ร่วมกับ BTS STEC และ RATCH
ได้เข้าลงนามสัญญา PPP กับกรมทางหลวง เพื่อดำาเนิน
โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ งหมายเลข 6
สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และโครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)
• บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Singtel เพื่อ
ร่วมกันศึกษาและจัดทำาแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data
Center) ในประเทศไทย
• GPC ซึง่ เป็นบริษทั ร่วมทุนทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่วน 40.0%
ร่วมกับ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด และ CHEC
OVERSEA INFRASTRUCTURE HOLDING ได้เข้าลงนาม
สัญญา PPP กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพือ่ พัฒนาและ
ดำาเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วน
ของท่าเทียบเรือ F
• โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ DIPWP ในประเทศโอมาน
ระยะที่ 1 (เฉพาะในส่วนของการจำาหน่ายไฟฟ้า) เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)

25

จดเดน างการเงน
2562

2563

2564

33,549

35,869

52,870

30,040
(22,791)
1,003
3,205
7,166
4,887

32,863
(23,702)
(134)
2,462
6,144
4,282

47,467
(34,388)
(1,075)
2,886
9,167
7,670

3,509

4,478

8,812

134,278
85,238
49,040
38,427

245,581
173,501
72,080
64,027

362,674
255,165
107,509
96,596

งบกำ รขาด ุนร ม (ลานบาท)
รายได้รวม
รายได้จากการขาย รายได้จากสัญญาเช่า ค่าบริการ
และการก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน
ต้นทุนขาย ก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน และบริหารรวม
กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน สุทธิ
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ไม่รวมผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Core profit)
งบแสดง านะการเงนร ม (ลานบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ราย ดร มแยก ามประเ

และกา รสุ ธิ
ส น ่เปนของผู ือ ุนของบร ั

(ลานบาท)

ญ

(ลานบาท)

52,870
33,549

1%
1%
2%

10%

35,869

2%
1%
1%

7%

5%
1%
1%
3%

4,887

4,282

ราย ดร ม

2563

2564

รายไดอื่น รวมถงดอกเบี้ยรับ และเง�นปนผลรับ
สวนแบงกำไรจากบร�ษัทรวมและกิจการรวมคา
รายไดคาบร�หารจัดการ
รายไดคากอสรางตามสัญญาสัมปทาน
รายไดจากการขายไอน้ำ
รายไดจากสัญญาเชาภายใตสัญญา ื้อขายไ า
รายไดจากการขายไ า

26

2562

7%
4%

245,581
70%

9%
3%

71%

89%

88%

4,478

30%

29%
(196)

2562

362,674

362,674

8,812

3,509

(ลานบาท)

245,581

1,377

85%

นสินและส นของผู ือ ุน

(ลานบาท)

7,670

5%

89%

87%

สิน รั ย

2563

กำ รส น ่เปนของผู ือ ุนของบร ั

(1,141)

2564
ญ

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
สวนของบร�ษัทใหญ และกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดข้น
จากตราสารอนุพันธของบร�ษัทรวม
ore ro it

ธค
ร มสิน รั ย

31

เง�นสด รายการเทียบเทาเง�นสด
และเง�น ากสถาบันการเง�น
ที่ใชเปนหลักประกัน
สินทรัพยหมุนเวยนอื่น
สินทรัพย ไมหมุนเวยน

64

ธค

31

64

ร ม นสิน และส นของผู ือ ุน
หนี้สิน
สวนของผูถือหุน
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2562

2563

2564

3.60
0.46
23.9%
31.7%
21.4%
18.4%
15.3%
5.6%
2.20
2.04
1.74
1.57
1.44

5.46
0.39
27.6%
37.6%
17.1%
17.5%
10.1%
3.2%
1.02
0.93
2.41
1.95
2.09

8.23
0.65
27.3%
41.9%
17.3%
19.4%
10.2%
3.0%
1.11
0.92
2.37
2.07
2.15

อั ราส น างการเงน
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
อัตรากำาไรขั้นต้นจากการขาย
อัตรากำาไร EBITDA(1)(2)
อัตรากำาไรสำาหรับปีต่อรายได้รวม(2) (%)
อัตรากำาไรก่อนกำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนต่อรายได้รวม(2) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
(1)
(2)

EBITDA ก ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจ หน่าย ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ และของบริษัทร่วม และก ไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ของบริษัทร่วม PTT NGD
รายได้รวม รายได้จากการขายและบริหาร รวมถึงรายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งก ไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

กาลังการผลิ ิด ัง
แยก าม ูมิประเ
6%
2%

กาลังการผลิ ิด ังแยก ามประเ

6%

8%

1%

ป 25 4

31%

7,875
MW

ป 25 4

7,875
MW
3%
2%

ลังงาน

14,498
MW

14,498
MW

61%

92%

77%

พลังงานทดแทน
พลังงานกา ธรรมชาติ (S )
พลังงานกา ธรรมชาติ ( )

หุ้มายเหุ้ต้: รวมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติในประเทศโอมาน
ปี 2564: เฉพาะโครงการที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปี 2570: รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา/ก่อสร้าง ซึ่งก ลังการผลิตติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2%

ป 25

ป 25

17%

กาลังการผลิ ามสัญญา ือขาย
เ าะ รงการ รง า นประเ

6%

9%

93%
โอมาน
เยอรมนี
เวยดนาม
ประเท ไทย

หุ้มายเหุ้ต้:
ปี 2564: เฉพาะโครงการที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปี 2570: รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา/ก่อสร้าง ซึ่งก ลัง
การผลิตติดตั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

าแยก ามประเ ลูก า
ย
ป 25

ป 25 4

6,830
MW

91%

12,617
MW

94%

ลูกคาอ�ตสาหกรรม
ก

หุ้มายเหุ้ต้:
ปี 2564: เฉพาะโครงการที่เปิดด เนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ปี 2570: รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา/ก่อสร้าง

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)
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รงสรางการลง ุน
รกจ ลังงาน
รกจ ล ฟฟา ( ล ฟฟาจากกา รรมชา ละ ลังงานหมนเว�ยน)

40.0%

70.0%

GJP

100.0%

IPD

100.0%

GNS

100.0%

GNC

100.0%

100.0%

GUT

100.0%

GNRV1

100.0%

GKP1

100.0%

100.0%

GKP2

100.0%

GNPM

100.0%

GTLC

75.0%

GNLL2

100.0%

GNNK

75.0%

GBL

100.0%

GCRN

75.0%

GBP

90.0%

100.0%

GNK2

75.0%

GVTP

95.0%

75.0%

GNLL

75.0%

GTS1

49.0%

100.0%

75.0%
75.0%
75.0%

ขอมูล ณ วันที่

28

70.0%

GMP

ธันวาคม

GNRV2

49.0%

GSRC

100.0%

GULF
PATTANI GREEN

100.0%

GULF
O&M SERVICES

100.0%

GULF ENGINEERING
SERVICES

GPD
100.0%

HKH

GULF
RENEWABLE
ENERGY

GIH

100.0%

49.0%

51.0%

GULF
MAURITIUS

HKP
35.0%

BPH
100.0%

BPP

100.0%
90.0%

GEV

75.0%

GULF SOLAR
100.0%

GULF
SOLAR BV

GTN2

100.0%

GULF
SOLAR KKS

MEKONG
WIND POWER

100.0%

GULF
SOLAR TS1

100.0%

GULF
SOLAR TS2

GTN1

MARAFIQ
100.0%

DPC

GTS2
GTS3
GTS4

100.0%

BKR2
HOLDING
50.0%

BKR2

100.0%

GULF1

100.0%

GCG

GULF

รกจ รง ราง น าน
ละ า าร ป

รกจกา

35.0%

100.0%
42.0%

การประกอบธุุรกิจและผลประกอบการ

GULF
WHA MT

100.0%

WHA NGD2

100.0%

WHA NGD4

33.3%

40.0%
49.0%

GULF LNG

70.0%

PTT NGD

40.0%

80.0%

40.0%

AMATA NGD

40.0%

รกจดจ�ทัล

42.25%

BSE

BSP

การดำำาเนินธุุรกิจอย่่างย่่�งย่่น

100.0%

เอกสารแนบ

การลงทน

100.0%

INTUCH

GULF INNOVA

BSD

GULF HK

7.85%

SPCG

0.5%

EDL-GEN

100.0%

GULF MTP

KOLPOS
70.5%

GMIM

BGSR 6
BGSR 81
GPC

ธุรกิจผลิ
า
ธุรกิจกา
ธุรกิจ รงสราง น านและสาธาร ูป
ธุรกิจดิจ ัล
การลง ุน

Holding Company
เปดดาเนินการเ ิง า ิ ยแล
อยูระ างการกอสราง การ ั นา
การลง ุน
บร ั ่ มมการประกอบกิจการ
ผูผลิ
ผูผลิ
ผูผลิ
ผูผลิ

บริษั่ท ก่ลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดำีเวลลอปเมูนท์ จำาก่ดำ (มูหาชน)

ข้้อมููลอ่�น ๆ

าเอก นราย ญ
าเอก นรายเลก
า ลังงาน มุนเ ยน
าเ ่อขาย ลูก า ดย รง

รายงานประจาป 25 4 (แบบ

ne e ort)
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01

32

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

0
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580

GULF

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

VSPP

8%

11%

SPP

9,471 MW

19%

50,894 MW

32%

IPP

15,499 MW

30%

33

(SCOD)

34

GULF

35

36

GULF

37

DECARBONIZATION

38

DECENTRALIZATION

GULF

39

Offshore Wind
Farm Project

Intercity
Motorways
Biomass Power
Project

Electricity Distribution System
and District Cooling System

Gas-fired Power Plants
(IPPs, SPPs, Captive)

Digital
Business

40

GULF

Deep Sea
Container Port

Industrial Port

LNG Terminal

Solar Farm
Project
Solar Rooftop
Project

Onshore Wind
Farm Project

Hydroelectric
Power Plants

Natural Gas
Distribution

(Industrial Users)

41

42

uppliers

GULF

Value Chain & Stakeholders

Upstream
Natural Gas
Diesel

Operations

Products

Downstream

Electricity

EGAT
IUs
Captive

Gas Turbine
Heat

Boiler

Steam

Absorption
Chiller
Steam Turbine

Water

Chilled
Water
Processed
Steam

Cooling Tower

Suppliers
Suppliers Suppliers
Partners

IUs

Partners
Employees
Contractors
Employees
Partners
Partners
Employees
Contractors
Employees
Contractors
Contractors

Electricity

EGAT
IUs
Captive

Customers
Customers

Customers Custom

43

Ø

44

GULF

Value Chain & Stakeholders
Upstream
Wood

Operations
Shredder

Products

Downstream

Electricity

EGAT

Wood Chipper
Fired Grate Boiler

Steam

Steam Turbine

Water
Cooling Tower

Suppliers

Sunlight
(Irradiation)

(panel & inverter)

Solar System

Electricity

• PEA
• Private
customers
• EVN

Wind

Wind Turbine

Electricity

• EVN
• Ørsted

Water
Currents

Turbine (dam)

Electricity

EGAT

Suppliers
Suppliers
Suppliers
Suppliers Partners

Employees
Partners
Partners
Partners
PartnersEmployees
Employees
Contractors
Employees
EmployeesContractors
Contractors
Contractors
Contractors

Customers

Customers
Customers
Customers
Customer

45

46

GULF

47

48

GULF

(1)

(3)
(2)
(2)
(4)(5)

49

(1)

(3)
(2)
(2)
(4)(5)

50

GULF

(1)

(3)
(2)
(2)
(4)(5)

51

(1)

(3)
(2)
(2)
(4)(5)

3

(1)

3

3

(3)
(2)

(4)(5)
(2)

52

GULF

(1)

(3)
(2)

(4)(5)
(2)

53

(2)

(4)(5)
(2)

(3)

54

GULF

(3)

(1)
(2)

(m3
(3)
(4)

Ø

(5)

55

56

GULF

304 1%
319 1%
215 1%

3,205

9%

543 2%
408 1%
158 0%
3,021

2,462

7%

2,516 5%
474 1%
163 0%

5%

6,647

8%

33,549

2,886

13%

29,506

29,277

40,184

88%

82%

76%

57

Ø

58

GULF

59

60

GULF

61

62

GULF

63

(1)

64

GULF

(1)

65

2562

66

%

2563

%

2564

%

21,530.7

16.0%

30,354.4

12.4%

38,811.2

10.7%

112,746.8
134,277.5

84.0%
100.0%

215,226.1
245,580.5

87.6%
100.0%

323,862.7
362,673.8

89.3%
100.0%

GULF

2562

%

2563

%

2564

%

9,808.9

7.3%

29,642.6

12.1%

35,016.2

9.7%

75,428.7

56.2%

143,858.1

58.6%

220,148.5

60.7%

85,237.6

63.5%

173,500.7

70.6%

255,164.7

70.4%

67

2562

68

%

2563

%

2564

%

38,427.1

28.6%

64,027.1

26.1%

96,595.9

26.6%

49,039.9

36.5%

72,079.8

29.4%

107,509.1

29.6%

134,277.5

100.0%

245,580.5

100.0%

362,673.8

100.0%

GULF

2562

%

2563

%

2564

%

7,248.6

24.1%

9,124.9

27.8%

13,079.3

27.6%

7,152.4

23.8%

6,251.6

19.0%

9,514.0

20.0%

7,166.1

23.9%

6,144.3

18.7%

9,167.1

19.3%

7,166.1

16.3%
7.6%
23.9%

6,144.3

13.0%
5.7%
18.7%

9,167.1

16.2%
3.2%
19.3%

69

2562
7,166.1

2563
6,144.3

2564
9,167.1

5,335.7

30,690.6

70

6,569.3

4,975.4

39,857.7

6,569.3

4,975.4

39,857.7

GULF

2562

2563

2564

8,059.0

11,122.0

16,427.0

8,070.1

10,578.6

14,056.8

8,048.4

10,578.8

14,014.7

71

2562

72

2563

2564

GULF

2562

2,220.5

12,645.8

2563

2564

63,100.6

68,128.1

3,269.2

3,936.6

15,902.2

19,846.8

73

2562

74

2563

2564

GULF

2562

2563

2564

D

75

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

2562

2563

2564

2562

2563

2564

(7)

(8)

76

GULF

77

2563
%QoQ

2564

%YoY

%YoY

28.4% 64.2%

44.4%

1003.6% 97.8%

17.2%

-98.2% 46.9%

363.2%

10,309

13,780

17,254

25.2% 67.4%

35,869

52,870

47.4%

4,172

6,034

6,706

11.1% 60.7%

13,462

22,152

64.5%

2,736

1,679

3,864 130.1% 41.3%

6,144

9,167

49.2%

1,844

1,588

3,043

4,282

7,670

79.1%

91.6% 65.0%
n.a. -60.4%

18.7%
1,239

2,293

2,728

-549.4%

n.a.

18.9% 120.1%

n.a.
4,478

8,812

146.1% 284.1%
0.16
(1)
(2)
(3)

78

0.14

0.26

91.6% 60.7%

96.8%
58.2%

0.39

0.65

67.6%

GULF

52,870
2,886
35,869
2,462

2,886
32,298
2,462

2,487

+58.2%

2564
2564

2563

2564

%QoQ

%YoY

%YoY

23.8%
70.8%
-56.6%
n.a.
3.9%
-98.2%

85.1%
1.3%
-20.3%
n.a.
30.4%
46.9%

37.3%
120.0%
3.3%
n.a.
16.4%
363.2%

1003.6% 97.8%
10,309 13,780 17,254 25.2% 67.4% 35,869 52,870

17.2%
47.4%

79

0.2%

11.2%

4.8%

0.7%

0.9%

0.0%

0.0%
0.3%

0.1%

13.0%

17,254
Q4’64

80

12.6%
74.7%

5.5%
7%

52,870
76.0%

GULF

7,670

4,282

+96.8%

2564

81

82

GULF

2563
%QoQ

%YoY

%YoY

25.8% 97.4%

36.6%

3.7% 11.1%

15.9%

22.6% 52.1%

43.4%

78.2%
6,964 10,414 12,889

2564

n.a.

23.8% 85.1% 29,277 40,184

n.a.
37.3%

83

Q4’63

Q3'64

Q4'64

2563
%QoQ

Q4’63

Q3'64

%YoY

%YoY

-6.8% -0.3%

0.2%

4.2% 14.1%

16.9%

12.2%

1.5%

9.8%

-2.4%

n.a.

n.a.

Q4'64

2563
%QoQ

%YoY

18.3% 36.9%
1.4%

2564
%YoY

6.1%

1.5%

-1.6%

9.1% 63.9%

29.5%

120.0%

84

2564

n.a.

n.a.

GULF

2563
%QoQ

2564

%YoY

%YoY

-6.1% -2.7%

Ø

2,220

1,317

2,248

22.8%

136.7%

n.a.

n.a.

-4.5%

2.8%

-6.1%

93.4%

1.1%

182.7%

3113.6%

n.a.

n.a.

70.8%

1.3%

3,021

6,647

120.0%

85

2563
%QoQ

%YoY

%YoY

-6.9% -3.8%

25.0%

-12.1% -13.5%

-10.3%

92.5% -10.7%

149.2%

156.5% 87.9%

456.4%
2563

%QoQ

86

2564

%YoY

2564
%YoY

0.7%

1.5%

-1.6%

1.8%

9.2%

2.7%

-1.5%

4.8%

3.4%

GULF

2563
%QoQ

2564

%YoY

%YoY

-56.6% -20.3%

3.3%

2563
%QoQ

2564

%YoY

%YoY

3.9% 30.4%

16.4%

2563
%QoQ

n.a.

21

1,702

31

2564

%YoY

%YoY

n.a.

451.1%

37.7% 41.4%

-0.1%

192.4% 115.3%

-61.9%

-98.2% 46.9%

543

2,516

363.2%

87

2563
%QoQ

2564

%YoY

%YoY

5,870

8,848 10,815

22.2% 84.2% 23,369 34,027

45.6%

3,936

6,774

8,669

28.0% 120.3% 17,631 25,749

46.0%

436

483

485

0.4% 11.3%

1,202

1,973

64.1%

1,177

1,231

1,229

-0.1%

4.4%

3,281

4,830

47.2%

321

360

431

19.9% 34.6%

1,255

1,474

17.5%

-51.8% -20.2%
2.4% 15.6%
5,943

8,944 10,890

21.8% 83.2% 23,702 34,388
17.6% -21.2%

6,821

88

9,533 11,582

21.5% 69.8% 25,782 36,685

0.2%
14.8%
45.1%
8.6%
42.3%

GULF

2563
%QoQ

-4.7%

%YoY

2564
%YoY

1.6%

3.7%

25.4% 57.3%

8.8%

-20.1%

n.a.

n.a.

26.3%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

11.3%

1.4%

24.0%

5.1% -12.9%

-2.6%

89

2563
%QoQ

1,040

90

1,753

1,737

2564

%YoY

%YoY

23.4% 66.8%

48.9%

-8.6%

2.6%

70.5%

-89.4% 127.8%

555.5%

-74.9% -40.0%

1.2%

23.9% 400.2%

-49.6%

-0.9% 67.0%

3,665

5,596

52.7%

GULF

2563
%QoQ

n.a.

1869.4% -30.9%

-44.9%

-18.6% 3378.5%

9819.6%

n.a.

n.a.

27.6% -32.2%

403.4%

-2.8% -1133.3%

80.7%

-155.1% -264.7%

-88.4%

61.1%

13.6%

-609.1% -1400.0%

-1441.4%

-558.3% -1680.0%

-1774.5%

n.a.

n.a.

n.a.

766.8%

n.a.

n.a.

86.3%

n.a.

n.a.

1,936 1003.5% 97.8%

1,093

%YoY

n.a.

70.6%

175

%YoY

n.a.

n.a.

979

2564

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2,462

2,886

n.a.
1,093

n.a. -72.0%
433

611

523

-14.4% 20.7%
18.7%

17.2%

n.a.
-4162.6%

2,461

2,446

n.a.

-0.6%
n.a.

10

67

32

-52.9% 210.0%

10

442

690

1,699

146.1% 284.1%

2,443

214 1993.1%
3,864

58.2%

91

2563
%QoQ

92

%YoY

2564
%YoY

89.3% -15.3%

-1.5%

-3.7% -0.7%

-1.4%

-1.0%

2.0%

5.7%

0.3%

5.9%

15.5%

-13.1% -9.0%

8.0%

GULF

93

2563
%QoQ

612

33.5929

94

242

37.5083

2564

%YoY

%YoY

n.a.

-47.8%

-703.5%

n.a.

-58.8%

-1125.8%

n.a.

14.6%

24.4%

n.a.

-69.8%

-4117.5%

n.a.

-60.4%

-549.4%

1.1315

GULF

2563

2564

48.6% 30.6%

42.8%

3,314

2,882

4,323

50.0% 30.4%

8,929 12,804

2

8

2

-80.5% -20.3%

12

17

42.3%

50

69

73

5.2% 44.6%

220

259

17.7%

11.1% 60.7%
1,844

1,588

3,043

91.6% 65.0%

64.5%
4,282

7,670

n.a. -60.4%

18.7%

43.4%

79.1%
-549.3%
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02

การดําเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน

น ย าย

กรอ การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน

กรอบการดำำาเนิินิธุุรกิจอย่่างย่่ง� ย่ืนิ
บริิษัทั ฯ ตริะหนัักดีีว่า่ คว่ามสำำาเริ็จทางธุุริกิจในัริะยะยาว่จะเกิดีขึ้้นั� ไดี้กต็ อ่ เม่อ� คว่ามมุง่ มันั� นัันั� ตัง� อย่บ่ นัพื้่นั� ฐานัขึ้องคว่ามริับผิิดีชอบ
ต่อสำังคมและสำิง� แว่ดีล้อม จ้งให้คว่ามสำำาคัญเป็็นัอย่างยิง� กับการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างยัง� ย่นั โดียบริิษัทั ฯ ไดี้พื้ฒ
ั นัากริอบการิดีำาเนัินั
ธุุริกิจอย่างยั�งย่นัที�สำะท้อนัถึึงคว่ามตั�งใจในัการิสำริ้างคว่ามสำมดีุลริะหว่่างมิติเศริษัฐกิจ มิติสำังคม และมิติสำ�ิงแว่ดีล้อม
อีกทั�งบ่งบอกป็ริะเดี็นัสำำาคัญในัแต่ละมิติ และคว่ามสำัมพื้ันัธุ์กับเป็้าหมายการิพื้ัฒนัาที�ย�ังย่นัขึ้ององค์การิสำหป็ริะชาชาติ ทั�งนัี�
การิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างยั�งย่นัขึ้องบริิษััทฯ จะต้องเกิดีภายใต้การิกำากับดี่แลกิจการิที�ดีีและการิมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย โดียมี
ริะบบเทคโนัโลยีสำาริสำนัเทศที�ย�งั ย่นัเป็็นัเคริ่�องม่อสำนัับสำนัุนัให้บริริลุเป็้าหมายการิขึ้ยายธุุริกิจอย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบ
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GULF
“GULF” สำ่�อถึึงมิติเศริษัฐกิจ บริิษััทฯ มีป็ริะสำบการิณ์์พื้ัฒนัาโคริงการิพื้ลังงานั
มานัานักว่่ายี�สำิบป็ี โดียมีผิลงานัและผิลการิดีำาเนัินัการิที�ดีีมาโดียตลอดี อีกทั�งยัง
มุง่ มันั� ทีจ� ะพื้ัฒนัาธุุริกิจต่อไป็ในัอนัาคต ดี้ว่ยว่ิสำยั ทัศนั์ทม�ี งุ่ เนั้นัการิลงทุนัโคริงการิ
ที�จะสำริ้างผิลกริะทบที�ดีีในัริะยะยาว่ เพื้่�อเป็็นัการิสำริ้างโอกาสำให้คนัทั�งในัริุ่นันัี�และ
ริุ่นัต่อๆ ไป็

ธุุรกิจโรงไฟฟ้า
บริิษััทฯ ลงทุนั พื้ัฒนัา ก่อสำริ้าง และดีำาเนัินัโคริงการิโริงไฟฟ้าที�ใช้ก๊าซธุริริมชาติ
เป็็นัเช่�อเพื้ลิง เพื้่�อตอบสำนัองคว่ามต้องการิใช้ไฟฟ้าที�เพื้ิ�มขึ้้�นัอย่างต่อเนั่�องขึ้อง
ป็ริะเทศ ซ้�งจำาเป็็นัต่อการิเติบโตขึ้องอุตสำาหกริริมและเศริษัฐกิจ โดียบริิษััทฯ
มีโคริงการิโริงไฟฟ้าสำามป็ริะเภท ไดี้แก่ โริงไฟฟ้า IPP โริงไฟฟ้า SPP และโริง
ไฟฟ้า captive

ธุุรกิจพลั่งงานิหมุุนิเวีีย่นิ
บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงคว่ามสำำาคัญในัเริ่�องการิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องสำภาพื้ภ่มิอากาศ
(Climate Change) และการิลดีการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจก (Decarbonization)
จ้งไดี้มงุ่ เนั้นัการิลงทุนัในัธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั จ้งไดี้มงุ่ เนั้นัการิลงทุนัในัธุุริกิจ
พื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัหลายป็ริะเภท ไดี้แก่ โริงไฟฟ้าชีว่มว่ล พื้ลังงานัแสำงอาทิตย์
พื้ลังงานัลม และพื้ลังงานันัำ�า

ธุุรกิจก๊าซ
บริิษััทฯ มีการิลงทุนั พื้ัฒนัา ก่อสำริ้าง และดีำาเนัินัการิธุุริกิจก๊าซ ซ้�งเป็็นัเช่�อเพื้ลิง
หลักที�มีคว่ามสำำาคัญต่อการิผิลิตไฟฟ้าขึ้องบริิษััทฯ ริว่มถึึงขึ้องป็ริะเทศไทย โดีย
ธุุริกิจก๊าซ ภายใต้กลุ่มขึ้องบริิษััทฯ ป็ริะกอบดี้ว่ย ธุุริกิจจัดีจำาหนั่ายก๊าซธุริริมชาติ
ทางท่อ ธุุริกิจจัดีหาและค้าสำ่งก๊าซธุริริมชาติ และธุุริกิจสำถึานัีริบั -จ่ายก๊าซธุริริมชาติ
เหลว่ (LNG Terminal)

ธุุรกิจโครงสร้างพ้นิ� ฐานิแลัะสาธุารณููปโภค
กลุ่มธุุริกิจโคริงสำริ้างพื้่�นัฐานัและสำาธุาริณ์่ป็โภคขึ้องบริิษััทฯ มุ่งเนั้นัโคริงการิที�
เกีย� ว่กับการิพื้ัฒนัาโคริงสำริ้างพื้่นั� ฐานัและสำาธุาริณ์่ป็โภคขึ้นัาดีใหญ่ ทีเ� ป็็นัริากฐานั
ในัการิพื้ัฒนัาป็ริะเทศไทยในัมิติต่างๆ ตามนัโยบายขึ้องริัฐบาล ไม่ว่่าจะเป็็นัดี้านั
คุณ์ภาพื้ชีว่ติ ขึ้องป็ริะชาชนั การิเช่อ� มต่อการิเดีินัทาง และดี้านัเศริษัฐกิจทัง� ในัและ
ต่างป็ริะเทศ

ธุุรกิจดำิจทัิ ลั่
ภายใต้กริะแสำการินัำาเอาเทคโนัโลยีดี้านัดีิจิทัลเขึ้้ามาเป็็นัเคริ่�องม่อที�สำำาคัญในั
การิดีำาเนัินัธุุริกิจในัป็ริะเทศ ทำาให้บริิษัทั ฯ เล็งเห็นัถึึงคว่ามนั่าสำนัใจทีจ� ะลงทุนัและ
ป็ริะกอบกิจการิในัธุุริกิจทีม� คี ว่ามเกีย� ว่ขึ้้องกับโคริงสำริ้างพื้่นั� ฐานัดี้านัดีิจทิ ลั มากขึ้้นั�
ซ้ง� จะเป็็นัการิเป็ิดีป็ริะต่ไป็สำ่โ่ อกาสำในัการิดีำาเนัินัธุุริกิจโคริงสำริ้างพื้่นั� ฐานัดี้านัดีิจทิ ลั
อ่�นัๆ ที�นั่าสำนัใจ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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HELPS
“HELPS” สำ่อ� ถึึงมิตสำิ งั คม บริิษัทั ฯ ให้คว่ามสำำาคัญเป็็นัอย่างยิง� กับการิดีำาเนัินัธุุริกิจ
อย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคม เพื้ริาะ “คนั” ค่อหัว่ใจขึ้องบริิษััทฯ โดียบริิษััทฯ
มีคว่ามมุ่งมั�นัที�จะยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ิตขึ้องคนัทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ
ดี้ว่ยการิสำริ้างผิลกริะทบเชิงบว่กที�เกิดีจากการิดีำาเนัินัธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ

H
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Human rights (สิิทธิิมนุุษยชนุ)
บริิษััทฯ เช่�อว่่าสำิทธุิมนัุษัยชนัเป็็นัสำิทธุิพื้่�นัฐานัขึ้องสำังคมที�ดีี จ้งสำนัับสำนัุนัให้มีการิ
เคาริพื้สำิทธุิดีังกล่าว่ในัทุกกริะบว่นัการิทำางานั โดียให้คว่ามสำำาคัญกับการิไม่เล่อก
ป็ฏิิบัติ คว่ามเท่าเทียมทางเพื้ศ และการิป็ฏิิบัติต่อผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียทุกคนัอย่าง
เท่าเทียมและเป็็นัธุริริม
Employees (พนุักงานุ)
บริิษัทั ฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับการิดี่แลพื้นัักงานัในัทุกดี้านั ไม่ว่า่ จะเป็็นัเริ่อ� งการิสำริ้าง
สำภาพื้แว่ดีล้อมในัการิทำางานัที�ดีี ดี้านัอาชีว่อนัามัย การิให้ค่าตอบแทนัและ
สำิทธุิป็ริะโยชนั์ทเ�ี หมาะสำมและเป็็นัธุริริม การิให้โอกาสำที�เท่าเทียมกันัในัการิพื้ัฒนัา
ทักษัะคว่ามริ่้และศักยาภาพื้ และดี้านัอ่�นัๆ
Local communities (ชุมชนุท้องถิ่ิ�นุ)
บริิษัทั ฯ มุง่ ยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ติ และสำริ้างการิพื้ัฒนัาทีดี� ใี นัทุกพื้่นั� ทีท� เ�ี ขึ้้าดีำาเนัินัการิ
โดียบริิษััทฯ เล็งเห็นัถึึงคว่ามสำำาคัญขึ้องการิสำริ้างคว่ามสำัมพื้ันัธุ์กับชุมชนัท้องถึิ�นั
ที�เกิดีจากการิให้คว่ามเคาริพื้ซ้�งกันัและกันั ริว่มถึึงสำนัับสำนัุนัการิสำ่�อสำาริริะหว่่าง
บริิษััทฯ และชุมชนั เพื้่�อให้เกิดีคว่ามเขึ้้าใจกันัและสำริ้างผิลป็ริะโยชนั์ริ่ว่มกันั
Philanthropy (กิจกรรมเพ่�อสิังคม)
บริิษััทฯ ตริะหนัักดีีว่่าองค์กริสำามาริถึมีบทบาทในัการิผิลักดีันัให้เกิดีการิพื้ัฒนัา
ที�ย�ังย่นัในัว่งกว่้าง ดี้ว่ยกิจกริริมที�สำริ้างป็ริะโยชนั์ให้กับสำังคม โดียบริิษััทฯ
มุ่งดีำาเนัินัโคริงการิเพื้่�อสำังคมในัหลายๆ ดี้านั ภายใต้กริอบขึ้อง “IMPACT”
ซ้�งใช้เป็็นัแนัว่ทางการิมีคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคม
Strategic partnerships (หุุ้้นุสิ่วนุทางยุทธิศาสิตร์)
บริิษััทฯ เขึ้้าใจดีีว่่าคว่ามสำำาเริ็จจะไม่เกิดีหากไม่ไดี้ริับการิสำนัับสำนัุนัจากผิ่้อ่�นั จ้ง
มุ่งสำริ้างคว่ามสำัมพื้ันัธุ์ท�ีดีีกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียทุกกลุ่ม อาทิ หุ้นัสำ่ว่นั ค่่ค้า ผิ่้ลงทุนั
ที�ป็ริ้กษัา เพื้่�อริ่ว่มหาแนัว่ทางพื้ัฒนัาธุุริกิจอย่างยั�งย่นัและมีคว่ามริับผิิดีชอบ
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The WORLD
“WORLD” สำ่�อถึึงมิติสำิ�งแว่ดีล้อม มนัุษัย์เริาจะมีชีว่ิตอย่่ไม่ไดี้หากไม่มีโลกใบนัี�
เฉกเช่นัเดีียว่กับบริิษัทั ฯ ทีต� อ้ งพื้ึง� พื้ิงทริัพื้ยากริธุริริมชาติในัการิดีำาเนัินัธุุริกิจ ดีังนัันั�
บริิษััทฯ จ้งให้คว่ามสำำาคัญอย่างยิ�งกับการิดีำาเนัินัการิอย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบต่อ
สำิง� แว่ดีล้อม ริว่มถึึงการิป็กป็้องและอนัุริกั ษั์ทริัพื้ยากริธุริริมชาติ เพื้่อ� อนัาคตทีย� ง�ั ย่นั
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บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

Waste management (การบริหุ้ารจัดการของเสิีย)
บริิษััทฯ มุ่งลดีผิลกริะทบต่อสำิ�งแว่ดีล้อมในัทุกดี้านั จ้งจัดีให้มีริะบบเฝ้้าริะว่ังและ
ตริว่จสำอบการิดีำาเนัินัการิตลอดีทั�งกริะบว่นัการิผิลิต เพื้่�อบริิหาริจัดีการิขึ้องเสำีย
ที�อาจเกิดีขึ้้�นั ไม่ว่่าจะเป็็นัมลสำาริทางอากาศ ก๊าซเริ่อนักริะจก ขึ้ยะม่ลฝ้อย
ขึ้ยะอันัตริาย หริ่อนัำ�าที�ป็ล่อยออกจากโคริงการิ เป็็นัต้นั
Operational eco-efficiency (การเพิ�มประสิิทธิิภาพของกระบวนุการผลิิต)
บริิษัทั ฯ เล่อกใช้เทคโนัโลยีทที� นัั สำมัย และสำนัับสำนัุนัการิศึกษัาและพื้ัฒนัาแนัว่ทาง
เพื้ิ�มป็ริะสำิทธุิภาพื้ขึ้องกริะบว่นัการิผิลิตที�ช่ว่ยให้ลดีการิใช้ทริัพื้ยากริและพื้ลังงานั
ซ้�งจะเป็็นัผิลดีีต่อสำิ�งแว่ดีล้อม ทั�งทางตริงและทางอ้อม
Resource management (การบริหุ้ารจัดการทรัพยากร)
บริิษััทฯ ต้องพื้ึ�งทริัพื้ยากริธุริริมชาติในัการิดีำาเนัินัธุุริกิจ เช่นั นัำ�า ก๊าซธุริริมชาติ
และที�ดีินั ซ้�งล้ว่นัแต่เป็็นัทริัพื้ยากริที�มีป็ริิมาณ์จำากัดี บริิษััทฯ จ้งไดี้จัดีให้มีริะบบ
บริิ ห าริจั ดี การิและแนัว่ป็ฏิิ บั ติ ท�ี ใ ห้ ค ว่ามสำำา คั ญ กั บ การิใช้ ท ริั พื้ ยากริอย่ า ง
มีป็ริะสำิทธุิภาพื้และมีคว่ามริับผิิดีชอบ
Local impacts (การคำานุึงถิ่ึงผลิกระทบในุพ่นุ� ทีด� าำ เนุินุการ)
บริิษัทั ฯ เขึ้้าใจดีีว่า่ การิอย่ริ่ อดีมาค่ก่ บั การิอย่ริ่ ว่่ มกับคนัอ่นั� จ้งเนั้นัยำ�าว่่าการิดีำาเนัินั
การิขึ้องบริิษััทฯ จะต้องไม่สำริ้างผิลกริะทบเชิงลบต่อชุมชนัหริ่อผิ่้คนัในัพื้่�นัที�
ที�ต�งั โคริงการิ ที�สำำาคัญกว่่านัั�นั บริิษััทฯ มุ่งมั�นัสำริ้างผิลกริะทบเชิงบว่ก เพื้่�อแสำดีง
ให้เห็นัถึึงคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคมที�เกิดีจากการิดี่แลสำิ�งแว่ดีล้อม
Development and conservation (การพัฒนุาแลิะอนุุรักษ์สิิ�งแวดลิ้อม)
นัอกจากการิบริิหาริจัดีการิการิดีำาเนัินัการิขึ้องตนัเอง บริิษัทั ฯ ยังเล็งเห็นัถึึงคว่าม
สำำาคัญขึ้องการิเสำริิมสำริ้างคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำิง� แว่ดีล้อมกับผิ่ค้ นันัอกองค์กริดี้ว่ย
จ้งไดี้สำนัับสำนัุนัโคริงการิและกิจกริริมที�จะช่ว่ยเพื้ิ�มคว่ามตริะหนัักและคว่ามเขึ้้าใจ
เกี�ยว่กับป็ริะเดี็นัดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม และสำริ้างคว่ามจ่งใจให้ทุกคนัริ่ว่มกันัป็กป็้อง
พื้ัฒนัา และอนัุริักษั์สำิ�งแว่ดีล้อมดี้ว่ยกันั
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เป้าหมุาย่การพ่ฒนิาทั่ย่� ง�่ ย่ืนิ
ทั�งนัี� บริิษััทฯ ยังเล็งเห็นัถึึงคว่ามสำำาคัญขึ้องการิสำนัับสำนัุนัเป็้าหมายการิพื้ัฒนัาที�
ยั�งย่นัขึ้ององค์การิสำหป็ริะชาชาติ โดียบริิษััทฯ ไดี้ให้คว่ามสำำาคัญกับ 5 เป็้าหมาย
ดี้านัล่างนัี�เป็็นัหลัก
การเข้าถิ่ึงพลิังงานุสิมัยใหุ้ม่ในุราคาที�หุ้าซื้้�อได้ เช้�อถิ่่อได้ แลิะยั�งย่นุ
พื้ลังงานัเป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญที�จะช่ว่ยขึ้ับเคล่�อนัการิเติบโตทางเศริษัฐกิจและการิ
พื้ัฒนัาทางสำังคม บริิษััทฯ จ้งมีคว่ามมุ่งมั�นัที�จะสำ่งมอบพื้ลังงานัที�สำะอาดีและ
เช่อ� ถึ่อไดี้ ในัริาคาทีย� อ่ มเยา เพื้่อ� สำนัับสำนัุนัการิพื้ัฒนัาดี้านัเศริษัฐกิจและสำังคมทีย� ง�ั ย่นั
การเติบโตทางเศรษฐกิจแลิะการมีงานุที�มีคุณค่าสิำาหุ้รับทุกคนุ
บริิษััทฯ มุ่งทำางานัเพื้่�อสำ่งเสำริิมการิพื้ัฒนัาดี้านัเศริษัฐกิจในัทุกภาคสำ่ว่นั ตั�งแต่
ริะดีับริากหญ้าและท้องถึิ�นัไป็จนัถึึงริะดีับป็ริะเทศและภ่มิภาค อีกทั�งยังสำนัับสำนัุนั
การิสำริ้างงานัและการิเคาริพื้สำิทธุิแริงงานัในัทุกพื้่�นัที�ท�บี ริิษััทฯ เขึ้้าดีำาเนัินัการิ
การสิร้างโครงสิร้างพ่�นุฐานุที�มีความต้านุทานุแลิะการสิ่งเสิริมการพัฒนุา
อุตสิาหุ้กรรมที�ยั�งย่นุ
บริิษัทั ฯ เล่อกลงทุนัโคริงการิขึ้นัาดีใหญ่ทสำ�ี ริ้างผิลป็ริะโยขึ้นั์ให้แก่สำงั คมในัริะยะยาว่
เพื้่�อสำนัับสำนัุนัการิเติบโตขึ้องภาคอุตสำาหกริริมและการิพื้ัฒนัาขึ้องป็ริะเทศ และ
สำนัับสำนัุนัการิใช้นัว่ัตกริริมและเทคโนัโลยีทันัสำมัยในัการิดีำาเนัินังานั
การผลิิตแลิะการบริโภคที�ยั�งย่นุ
บริิ ษัั ท ฯ ให้ ค ว่ามสำำา คั ญ กั บ การิใช้ พื้ ลั ง งานัและทริั พื้ ยากริธุริริมชาติ อ ย่ า ง
มีป็ริะสำิทธุิภาพื้ เพื้่�อลดีผิลกริะทบเชิงลบต่อสำิ�งแว่ดีล้อม และสำนัับสำนัุนัการิสำริ้าง
ผิลกริะทบเชิงบว่กดี้ว่ยโคริงการิและกิจกริริมที�สำ่งเสำริิมการิเริียนัริ่้และอนัุริักษั์
ธุริริมชาติ
การดำาเนุินุการเพ่�อต่อสิ้้กับการเปลิี�ยนุแปลิงสิภาพภ้มิอากาศ
บริิษััทฯ มีนัโยบายไม่ลงทุนัในัโคริงการิที�เกี�ยว่ขึ้้องกับถึ่านัหินั โดียมุ่งเนั้นัการิ
ลงทุนัในัธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั อีกทั�งยังเล่อกใช้เทคโนัโลยีท�ีทันัสำมัยที�จะ
ทำาให้เกิดีการิดีำาเนัินัการิอย่างมีป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัทุกๆ โคริงการิ เพื้่อ� ทำาให้มนัั� ใจว่่า
บริิษััทฯ จะมีสำ่ว่นัริ่ว่มในัการิสำริ้างอนัาคตที�ย�งั ย่นั
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บริิษััทฯ ไดี้จัดีทำานัโยบายคว่ามยั�งย่นัที�คริอบคลุมป็ริะเดี็นัสำำาคัญดี้านัคว่ามยั�งย่นั เพื้่�อใช้เป็็นัแนัว่ป็ฏิิบัติท�ว่ั ทั�งองค์กริ

นิโย่บาย่ควีามุย่่ง� ย่ืนิ
ประเดำ็นิสำาค่ญ

ราย่ลัะเอ่ย่ดำ

การิดีำาเนัินัการิอย่างยั�งย่นั

บริิษััทฯ มุ่งเสำริิมสำริ้างคว่ามยั�งย่นัในัทุกมิติ ไดี้แก่ เศริษัฐกิจ สำังคม และ
สำิ�งแว่ดีล้อม ภายใต้การิกำากับดี่แลที�ดีี ริว่มถึึงสำ่งเสำริิมแนัว่ป็ฏิิบัติท�ีย�ังย่นั
กับกลุ่มผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียทุกกลุ่ม ทั�งในัและนัอกองค์กริ

การิป็ฏิิบัติตามกฎหมาย

บริิษััทฯ จะดีำาเนัินัธุุริกิจภายใต้กริอบขึ้องกฎหมาย โดียป็ฎิบัติตามกฎริะเบียบ
ขึ้้อบังคับ และขึ้้อตกลงต่างๆ ริว่มถึึงมาตริฐานัสำากล เช่นั การิสำนัับสำนัุนั
การิเคาริพื้สำิทธุิมนัุษัยชนัและสำิทธุิแริงงานั

การิกำากับดี่แลกิจการิ

บริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับการิป็ฏิิบัติตามหลักการิกำากับดี่แลกิจการิที�ดีี โดีย
เนั้นัยำ�าเริ่อ� งการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างโป็ริ่งใสำ การิต่อต้านัการิทุจริิตคอริ์ริป็ั ชันั และ
การิสำ่งเสำริิมการิป็ฏิิบัติท�เี ป็็นัธุริริมและมีจริิยธุริริม

การิบริิหาริคว่ามเสำี�ยง

การิมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย

คว่ามผิ่กพื้ันัขึ้องพื้นัักงานั

การิป็กป็้องสำิ�งแว่ดีล้อม

บริิษััทฯ จัดีให้มีการิป็ริะเมินัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยงอย่างเป็็นัริะบบ ซ้�งริว่มถึึง
การิติดีตามและป็ริะเมินัผิลการิดีำาเนัินัการิอย่างสำมำา� เสำมอ ตลอดีจนัการิตริว่จสำอบ
ภายในัและการิตริว่จสำอบภายนัอก เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าบริิษััทฯ มีริะบบการิคว่บคุม
ภายในัที�เหมาะสำมและเพื้ียงพื้อ
บริิษัทั ฯ จัดีให้มชี อ่ งทางการิสำ่อ� สำาริทีช� ดีั เจนัสำำาหริับผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำียทัง� ในัและนัอก
องค์กริ เพื้่อ� เผิยแพื้ริ่ขึ้อ้ ม่ลทีถึ� ก่ ต้องและเช่อ� ถึ่อไดี้ ริว่มถึึงเพื้่อ� ริับฟังคว่ามคิดีเห็นั
และขึ้้อริ้องเริียนั โดียบริิษััทฯ สำนัับสำนัุนัให้มีการิป็ริ้กษัาหาริ่อและมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับ
ผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียสำำาคัญทุกกลุ่ม ทั�งนัี� บริิษััทฯ มีการิบริิหาริขึ้้อริ้องเริียนัและ
การิขึ้อคำาป็ริ้กษัาอย่างเป็็นัริะบบ
บริิษััทฯ จัดีให้มีสำภาพื้แว่ดีล้อมการิทำางานัที�ป็ลอดีภัยและมีคว่ามสำุขึ้ ตามหลัก
อาชีว่อนัามัยในัที�ทำางานั อีกทั�งสำ่งเสำริิมการิพื้ัฒนัาบุคลากริ โดียยึดีมั�นัในัหลัก
การิไม่เล่อกป็ฏิิบัติและคว่ามเท่าเทียมทางเพื้ศ เพื้่�อสำนัับสำนัุนัคว่ามเป็็นัอย่่ที�ดีี
ขึ้องพื้นัักงานั
บริิษัทั ฯ มุง่ มันั� ป็กป็้องสำิง� แว่ดีล้อมในัทุกขึ้ันั� ตอนัการิพื้ัฒนัาและดีำาเนัินัโคริงการิ
โดียเล่อกใช้เทคโนัโลยีและแนัว่ป็ฏิิบัติท�ีช่ว่ยลดีผิลกริะทบต่อสำิ�งแว่ดีล้อม
อีกทัง� สำ่งเสำริิมให้สำริ้างผิลกริะทบเชิงบว่กดี้ว่ยการิสำนัับสำนัุนัการิอนัุริกั ษั์ธุริริมชาติ
และการิสำริ้างคว่ามตริะหนัักเริ่�องสำิ�งแว่ดีล้อม

นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ไดี้จดีั ทำานัโยบายอ่นั� ๆ ทีเ� กีย� ว่ขึ้้องกับป็ริะเดี็นัดี้านัคว่ามยัง� ย่นั เช่นั นัโยบายการิกำากับดี่แลกิจการิ นัโยบาย
ดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนั นัโยบายบริิหาริจัดีการิสำังคมและสำิ�งแว่ดีล้อม เป็็นัต้นั โดียสำามาริถึศึกษัาเพื้ิ�มเติมไดี้จากบทที�เกี�ยว่ขึ้้อง
ในัเล่มริายงานันัี� หริ่อจากเว่็บไซต์ขึ้องบริิษััทฯ
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การกำาก่บดำูแลัเพ้อ� ควีามุย่่ง� ย่ืนิองค์กร
คณ์ะกริริมการิบริิษัทั ฯ เล็งเห็นัถึึงคว่ามสำำาคัญขึ้องการิกำากับดี่แลทีดี� ี โดียเฉพื้าะในัดี้านัการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างยัง� ย่นั จ้งไดี้แต่งตัง�
คณ์ะกริริมการิชุดีย่อยดี้านัคว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยง เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าบริิษััทฯ มีการิกำากับดี่แลที�เหมาะสำมและเพื้ียงพื้อ
โดียคณ์ะกริริมการิดี้านัคว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยงมีสำมาชิก 5 ท่านั ป็ริะกอบดี้ว่ยกริริมการิอิสำริะ 2 ท่านั และผิ่้บริิหาริ
ริะดีับสำ่งขึ้องบริิษััทฯ 3 ท่านั ไดี้แก่ ริองป็ริะธุานัเจ้าหนั้าที�บริิหาริ ป็ริะธุานัเจ้าหนั้าที�บริิหาริดี้านัธุุริกิจต่างป็ริะเทศ และป็ริะธุานั
เจ้าหนั้าที�บริิหาริดี้านัการิเงินั และเพื้่�อยกริะดีับการิกำากับดี่แลดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างยั�งย่นั คณ์ะกริริมการิบริิษัทั ฯ ไดี้มมี ติให้ขึ้ยาย
ขึ้อบเขึ้ตคว่ามริับผิิดีชอบขึ้องคณ์ะกริริมการิดี้านัคว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยงให้คริอบคลุมเริ่�องการิกำากับดี่แลกิจการิ
เพื้ิม� เติม โดียไดี้เป็ลีย� นัช่�อคณ์ะกริริมการิเป็็นั “คณ์ะกริริมการิดี้านัคว่ามยั�งย่นั กำากับดี่แลกิจการิ และบริิหาริคว่ามเสำี�ยง”
ป็ริะกอบดี้ว่ยสำมาชิกเดีิม และเริิม� ป็ฏิิบตั หิ นั้าทีภ� ายใต้ขึ้อบเขึ้ตคว่ามริับผิิดีชอบที�เพื้ิ�มเติมตั�งแต่เดี่อนัมกริาคม 2565 เป็็นัต้นัไป็
ทั�งนัี� คว่ามริับผิิดีชอบดี้านัคว่ามยั�งย่นัสำามาริถึแบ่งเป็็นัสำามริะดีับหลัก ไดี้แก่ ริะดีับคณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ ริะดีับบริิหาริ
และริะดีับป็ฏิิบัติการิ
ความรับผิดชอบระดับคณะกรรมการบริษัทฯ
คณ์ะกริริมการิบริิษััทฯ ซ้�งริว่มถึึงคณ์ะกริริมการิชุดีย่อยดี้านัคว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยง มีหนั้าที�กำากับดี่แลและคว่บคุม
การิดีำาเนัินัการิในัภาพื้ริว่ม ริว่มถึึงพื้ิจาริณ์าอนัุมัตินัโยบายบริิษััทฯ เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าการิดีำาเนัินัการิสำอดีคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธุ์ทางธุุริกิจ
ความรับผิดชอบระดับบริหุ้าร
ผิ่้บริิหาริขึ้องบริิษััทฯ ซ้�งป็ริะกอบดี้ว่ยคณ์ะกริริมการิบริิหาริ คณ์ะบริิหาริอ่�นัๆ และผิ่้บริิหาริริะดีับสำ่ง มีหนั้าที�กำาหนัดีทิศทาง
กลยุทธุ์ นัโยบาย และเป็้าหมายทางธุุริกิจ อีกทั�งมีหนั้าที�กำาหนัดีแนัว่ทางดีำาเนัินัการิ และป็ริะเมินัป็ริะสำิทธุิภาพื้และ
คว่ามค่บหนั้าในัการิดีำาเนัินัการิ ตลอดีจนัทบทว่นัการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงและป็ริะเดี็นัสำำาคัญขึ้องบริิษััทฯ
ความรับผิดชอบระดับปฏิิบัติการ
พื้นัักงานัทุกคนัมีหนั้าทีดี� าำ เนัินัการิตามทิศทางและแนัว่ทางทีผิ� ่้บริิหาริกำาหนัดี เพื้่�อการิเติบโตอย่างยั�งย่นั โดียสำ่ว่นังานัคว่าม
ยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยง ภายใต้ฝ้่ายบริิหาริกิจการิองค์กริ มีหนั้าที�ป็ริะสำานังานักับทุกๆ สำ่ว่นังานัในับริิษััทฯ เพื้่�อสำ่�อสำาริ
แนัว่ทางจากริะดีับบริิหาริ อีกทัง� ริว่บริว่มและว่ิเคริาะห์ขึ้อ้ ม่ลเพื้่อ� ป็ริะกอบการิตัดีสำินัใจขึ้องผิ่บ้ ริิหาริ นัอกจากนัี� ทุกสำ่ว่นังานัมีหนั้าที�
ติดีตามและเฝ้้าริะว่ังป็ริะเดี็นัคว่ามเสำีย� งในัการิทำางานัป็ริะจำาว่ันั ริว่มถึึงดีำาเนัินัการิตามแผินับริิหาริจัดีการิคว่ามเสำีย� ง โดียสำ่ว่นังานั
คว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยงจะติดีตามและจัดีทำาริายงานัคว่ามเสำี�ยง เพื้่�อริายงานัต่อคณ์ะบริิหาริและคณ์ะกริริมการิ
ดี้านัคว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยงเป็็นัป็ริะจำา
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คุณูสมุหมุาย่ ภาษ่
แ บ

คณูะกรรมุการบริษ่ทั

ราย่งานิ

แ

บ

คณูะกรรมุการ
ดำ้านิควีามุย่่�งย่ืนิแลัะ
บริหารควีามุเส่�ย่ง

คุณูส่นิต่ิ บุญประค่บ
แ บ

คณูะกรรมุการบริหาร

แจ้งควีามุ
คืบหนิ้า

คณูะบริหารอื�นิ ๆ

คุณูพรทัิพา ช้ินิเวีช้กิจวีานิิช้ย่์
แ บ
แ

ฝุ่�าย่บริหาร
กิจการองค์กร
ประสานิงานิแลัะ
สื�อสารแนิวีปฏิิบ่ต่ิ

ฝุ่�าย่อื�นิ ๆ

คุณูร่ฐพลั ช้ื�นิสมุจิต่ต่์

ให้ข้อมุูลั

แ บ

แ

ส่วีนิงานิควีามุย่่�งย่ืนิ
แลัะบริหารควีามุเส่�ย่ง

บ

บ

ส่วีนิงานิอื�นิ ๆ

คุณูยุ่พาพินิ วี่งวีิวี่ฒนิ์
แ บ
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ร เดน ํา ั
ประเดำ็นิสำาค่ญ
บริิษััทฯ จัดีให้มีการิริะบุและทบทว่นัป็ริะเดี็นัสำำาคัญขึ้ององค์กริในัทุกๆ ป็ี เพื้่�อให้การิดีำาเนัินัการิสำอดีคล้องกับแนัว่โนั้ม
การิเป็ลีย� นัแป็ลงขึ้องโลก คว่ามต้องการิขึ้องผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำีย และทิศทางการิขึ้ยายธุุริกิจขึ้องบริิษัทั ฯ โดียกริะบว่นัการิริะบุป็ริะเดี็นั
สำำาคัญป็ริะกอบดี้ว่ยสำามขึ้ั�นัตอนัหลัก ดีังนัี�

เปรีย่บเทั่ย่บ
ข้อมุูลับริษ่ทัอื�นิ
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มุ่ส่วีนิร่วีมุ
ก่บผูู้้มุ่ส่วีนิไดำ้เส่ย่

แนิวีโนิ้มุ
การเปลั่�ย่นิแปลัง

การระบุ
ประเดำ็นิสำาค่ญ

ส่มุภาษณู์ผูู้้บริหาร

ควีามุสำาค่ญ
ต่่อผูู้้มุ่ส่วีนิไดำ้เส่ย่

การลัำาดำ่บ
ควีามุสำาค่ญ

ควีามุสำาค่ญ
ต่่อองค์กร

คณูะกรรมุการ
บริษ่ทั

การต่รวีจสอบ
ควีามุถุูกต่้อง

คณูะกรรมุการ
บริหาร
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กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

การกำาก่บดำูแลัแลัะ
การต่่อต่้านิการทัุจริต่

ควีามุปลัอดำภ่ย่
ทัางไซเบอร์

การจ่ดำการวีิกฤต่แลัะ
บริหารควีามุเส่ย่� ง

การมุ่สวี่ นิร่วีมุก่บ
ผูู้มุ้ ส่ วี่ นิไดำ้เส่ย่

การบริหาร
ทัร่พย่ากรบุคคลั
แลัะทัุนิมุนิุษย่์

การบริหารจ่ดำการ
การใช้้นิา�ำ

การจ่ดำการการเปลั่ย่� นิแปลัง
สภาพภูมุอิ ากาศ

การขย่าย่ธุุรกิจ
ดำิจทัิ ลั่

เอ็กั �ริ นบ

กระบวีนิการระบุประเดำ็นิสำาค่ญ
ขั�นุตอนุที� 1: การรวบรวมแลิะระบุประเด็นุสิำาคัญ
บริิษััทฯ จะริว่บริว่มป็ริะเดี็นัโดียพื้ิจาริณ์าขึ้้อม่ลจากหลายแหล่ง เช่นั การิศึกษัาแนัว่โนั้มการิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องโลก กริะบว่นัการิ
ป็ริะเมินัคว่ามเสำีย� งองค์กริ และการิเป็ริียบเทียบป็ริะเดี็นัสำำาคัญจากบริิษัทั อ่นั� ในัอุตสำาหกริริมหริ่อพื้่นั� ทีดี� ำาเนัินัการิเดีียว่กันั เป็็นัต้นั
นัอกจากนัี� สำ่ว่นังานัที�เกี�ยว่ขึ้้องจะริว่บริว่มคว่ามคิดีเห็นัจากกลุ่มผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียต่างๆ ทั�งในัและนัอกองค์กริ อาทิ ผิ่้บริิหาริ
พื้นัักงานั ล่กค้า ชุมชนัท้องถึิ�นั ค่่ค้า และผิ่้ลงทุนั
ขั�นุตอนุที� 2: การจัดลิำาดับความสิำาคัญ
เม่อ� ไดี้ริายการิป็ริะเดี็นัสำำาคัญมาแล้ว่ บริิษัทั ฯ จะพื้ิจาริณ์าป็ริะเดี็นัต่างๆ เพื้่อ� จัดีลำาดีับคว่ามสำำาคัญ ซ้ง� การิจัดีลำาดีับคว่ามสำำาคัญ
นัันั� จะพื้ิจาริณ์าจากผิลกริะทบทีป็� ริะเดี็นันัันั� ๆ อาจมีตอ่ บริิษัทั ฯ และต่อกลุม่ ผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำียต่างๆ โดียบริิษัทั ฯ จะคัดีเล่อกป็ริะเดี็นั
สำำาคัญสำำาหริับแต่ละป็ีจากป็ริะเดี็นัที�มีผิลกริทบต่อบริิษััทฯ และผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียสำ่งสำุดี
ขั�นุตอนุที� 3: การตรวจสิอบความถิ่้กต้อง
ในัขึ้ั�นัตอนัสำุดีท้าย การิริะบุป็ริะเดี็นัสำำาคัญจะต้องไดี้ริับการิพื้ิจาริณ์าและตริว่จสำอบคว่ามถึ่กต้อง โดียริายการิและการิลำาดีับ
คว่ามสำำาคัญจะต้องไดี้ริับคว่ามเห็นัชอบจากผิ่้บริิหาริริะดีับสำ่ง ทั�งนัี� ป็ริะเดี็นัสำำาคัญจะใช้เพื้่�อกำาหนัดีแนัว่ทางการิดีำาเนัินัการิ
ในัแต่ละป็ี โดียจะมีเป็้าหมายเพื้่�อว่ัดีคว่ามค่บหนั้าและคว่ามสำำาเริ็จในัการิบริิหาริจัดีการิป็ริะเดี็นันัั�นัๆ
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การกำาก่บดำูแลัแลัะ
การต่่อต่้านิการทัุจริต่
บริิ ษัั ท ฯ ให้ ค ว่ามสำำา คั ญ เป็็ นั อย่ า งยิ� ง กั บ
การิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างโป็ริ่งใสำและสำุจริิต โดียบริิษััทฯ ไดี้จัดี
ให้มีการิกำากับดี่แลและริะบบคว่บคุมภายในัที�เหมาะสำมและ
เพื้ียงพื้อ เพื้่อ� ป็้องกันัการิกริะทำาผิิดีกฎหมายหริ่อจริริยาบริริณ์
ขึ้องบริิษััทฯ ริว่มถึึงเพื้่�อป็้องกันัคว่ามเสำี�ยงดี้านัการิทุจริิต
คอริ์ริัป็ชันั สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิ�มเติมจากหนั้า 127
เป้าหุ้มาย ไดี้ริบั การิริับริองเป็็นัสำมาชิก CAC ภายในัป็ี 2565
ความค่บหุ้นุ้า ในัเดี่อนัธุันัว่าคม 2564 บริิษััทฯ ไดี้ย่�นัขึ้อ
การิริับริองการิเป็็นัสำมาชิกแนัว่ริ่ว่มป็ฏิิบตั ขึ้ิ องภาคเอกชนัไทย
ในัการิต่อต้านัการิทุจริิต (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption : “CAC”) เป็็นัที�เริียบริ้อย
และป็ั จ จุ บั นั อย่่ ริ ะหว่่ า งการิพื้ิ จ าริณ์าให้ ก าริริั บ ริองจาก
คณ์ะกริริมการิ CAC โดียคาดีว่่าจะไดี้ริบั การิริับริองภายในัป็ี
2565 ตามเป็้าหมายที�กำาหนัดีไว่้

การจ่ดำการวีิกฤต่แลัะบริหารควีามุเส่ย่� ง
บริิษัทั ฯ จัดีให้มกี าริบริิหาริคว่ามเสำีย� งองค์กริ
ตามหลัก enterprise risk management
(ERM) ภายใต้แนัว่ทางบริิหาริจัดีการิคว่าม
เสำี�ยงแบบสำากลขึ้ององค์กริ COSO โดียการิบริิหาริจัดีการิ
คว่ามเสำี�ยงขึ้องบริิษััทฯ จะคริอบคลุมไป็ถึึงการิบริิหาริคว่าม
เสำี�ยงดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม สำังคม และการิกำากับดี่แล (ESG:
environmental, social, governance) และคว่ามเสำี�ยงที�
เกิดีใหม่ (emerging risks) สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดี
เพื้ิ�มเติมจากหนั้า 121
เป้าหุ้มาย จัดีให้พื้นัักงานัทุกคนัไดี้ริบั การิอบริมเกีย� ว่กับการิ
บริิหาริคว่ามเสำี�ยงทุกป็ี
ความค่บหุ้นุ้า ในัป็ี 2564 บริิษััทฯ ไดี้เพื้ิ�มหลักสำ่ตริอบริม
ภายในัองค์กริทีเ� กีย� ว่กับการิบริิหาริคว่ามเสำีย� ง ป็ริะกอบดี้ว่ย
หลักสำ่ตริอบริมในัริ่ป็แบบขึ้องการิป็ริะชุมเชิง ป็ฏิิบัติการิ
(workshop) และหลักสำ่ตริการิเริียนัริ่้ผิ่านัคอมพื้ิว่เตอริ์
(e-learning) หัว่ขึ้้อการิบริิหาริคว่ามต่อเนั่�องทางธุุริกิจ
(BCM: business continuity management) โดียกำาหนัดี
ให้พื้นัักงานัทุกริะดีับเขึ้้าศึกษัา

116

ควีามุปลัอดำภ่ย่ทัางไซเบอร์
บริิ ษัั ท ฯ เล็ ง เห็ นั ถึึ ง คว่ามสำำา คั ญ ขึ้อง
การิป็้องกันัคว่ามเสำี�ยงดี้านัคว่ามป็ลอดีภัย
ทางไซเบอริ์ (cybersecurity) จ้งจัดีให้มีริะบบเทคโนัโลยี
สำาริสำนัเทศที�มั�นัคง เพื้่�อป็้องกันัการิเขึ้้าถึึงริะบบหริ่อขึ้้อม่ล
โดียไม่ไดี้ริับอนัุญาต โดียให้คว่ามสำำาคัญกับการิเฝ้้าริะว่ังภัย
คุกคามตลอดีเว่ลา และการิลงทุนัป็ริับป็ริุงริะบบป็้องกันัภัย
ที�สำอดีคล้องกับภัยคุกคามใหม่ๆ อย่างต่อเนั่�อง
เป้าหุ้มาย ไดี้ริับการิริับริอง ISO27001 สำำาหริับริะบบ
สำาริสำนัเทศทั�งริะบบ (100%) ภายในัป็ี 2566
ความค่บหุ้นุ้า บริิษัทั ฯ ไดี้นัำากริอบการิดีำาเนัินัการิดี้านัคว่าม
ป็ลอดีภัยทางไซเบอริ์ (cybersecurity framework) จาก
องค์กริ NIST (National Institute of Standards and
Technology) และ มาตริฐานั ISO/IEC 27001:2013 ซ้ง� เป็็นั
มาตริฐานัหลั ก ในัหมว่ดีริะบบมาตริฐานัคว่ามป็ลอดีภั ย
สำาริสำนัเทศ มาป็ริะยุกต์ใช้ โดียบริิษััทฯ ไดี้พื้ัฒนัาริะบบ
โคริงสำริ้างพื้่�นัฐานัและริะบบ ERP ให้ไดี้ริับการิริับริอง
ISO27001 โดียป็ัจจุบันั การิริับริอง ISO27001 คริอบคลุม
ถึึง 70% ขึ้องริะบบสำาริสำนัเทศขึ้องบริิษััทฯ

การมุ่สวี่ นิร่วีมุก่บผูู้มุ้ ส่ วี่ นิไดำ้เส่ย่
บริิษััทฯ มีแนัว่ทางและกริะบว่นัการิบริิหาริ
ผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียที�ชัดีเจนั โดียบริิษััทฯ จัดีให้
มีการิสำ่อ� สำาริกับกลุม่ ผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำียหลักอย่าง
สำมำ�าเสำมอ ริว่มถึึงมีกริะบว่นัการิริับและจัดีการิขึ้้อริ้องเริียนั
ตลอดีจนัการิติดีตามและบริิหาริจัดีการิขึ้้อกังว่ลขึ้องผิ่้มี
สำ่ว่นัไดี้เสำียอย่างเหมาะสำม สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิม� เติม
จากหนั้า 118
เป้าหุ้มาย มีการิตริว่จสำอบขึ้้อริ้องเริียนัและแก้ไขึ้ป็ัญหา
ภายในัริะยะเว่ลาทีก� าำ หนัดีตามกริะบว่นัการิจัดีการิขึ้้อริ้องเริียนั
คริบทุกขึ้้อ
ความค่บหุ้นุ้า บริิษััทฯ สำามาริถึดีำาเนัินัการิตามเป็้าหมาย
โดียบริิษััทฯ ไดี้เพื้ิ�มช่องทางการิสำ่�อสำาริกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
ต่างๆ เพื้่�อคว่ามสำะดีว่กในัการิติดีต่อภายใต้สำถึานัการิณ์์
การิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องเช่�อไว่ริัสำโคว่ิดี-19 ซ้�งการิริับขึ้้อม่ล
ทั�งหมดีไดี้ดีำาเนัินัการิตามหลักการิที�กำาหนัดีโดีย พื้.ริ.บ.
คุม้ คริองขึ้้อม่ลสำ่ว่นัตัว่ พื้.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data
Protection Act B.E. 2562)

GULF

กั�ริปริ กัอ็บ ริกัจี ล ลปริ กัอ็บกั�ริ

การบริหารทัร่พย่ากรบุคคลั
แลัะทัุนิมุนิุษย่์
บริิษััทฯ เขึ้้าใจดีีว่่าการิบริิหาริทริัยากริบุคคล
และทุนัมนัุษัย์ (human capital management) เป็็นัป็ัจจัย
สำำาคัญในัการิขึ้ยายธุุริกิจ จ้งไดี้สำนัับสำนัุนัการิพื้ัฒนัาบุคลากริ
ให้พื้ริ้อมริับม่อกับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงทั�งภายในัและภายนัอก
องค์กริ ริว่มถึึงกำาหนัดีแนัว่ทางดีึงดี่ดีและริักษัาบุคลากริที�มี
ศักยภาพื้สำ่ง เพื้่�อการิขึ้ยายตัว่ทางธุุริกิจที�ย�ังย่นั สำามาริถึ
ศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิ�มเติมจากหนั้า 145
เป้าหุ้มาย สำริริหาบุคลากริและจัดีเตริียมแผินัผิ่้สำ่บทอดี
ตำาแหนั่งสำำาคัญให้คริบทุกตำาแหนั่ง
ความค่บหุ้นุ้า ในัป็ี 2564 บริิษัทั ฯ ไดี้ป็ริับป็ริุงแผินัการิพื้ัฒนัา
บุคลากริ โดียเนั้นัการิเสำริิมสำริ้างทักษัะคว่ามเป็็นัผิ่้นัำา เพื้่�อ
เตริียมคว่ามพื้ริ้อมสำำาหริับบุคลากริทีจ� ะเป็็นัผิ่สำ้ บ่ ทอดีตำาแหนั่ง
สำำาคัญในัอนัาคต อีกทั�งไดี้สำริริหาบุคลากริที�มีศักยาภาพื้
เขึ้้าทำางานักับบริิษััทฯ เพื้่�อสำนัับสำนัุนัการิขึ้ยายธุุริกิจและ
การิเริิ�มดีำาเนัินัการิในัธุุริกิจใหม่ๆ

การจ่ดำการการเปลั่ย่� นิแปลัง
สภาพภูมุอิ ากาศ
บริิษััทฯ มีคว่ามมุ่งมั�นัที�จะเป็็นัผิ่้นัำาในัการิ
เป็ลี�ยนัผิ่านัสำ่่สำังคมคาริ์บอนัตำ�า ดี้ว่ยแผินัเพื้ิ�มการิลงทุนัในั
ธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั โดียบริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญเป็็นั
อย่างยิ�งกับการิพื้ัฒนัาโคริงการิพื้ลังงานัสำะอาดีที�มั�นัคงและ
เขึ้้า ถึึง ไดี้ เพื้่�อสำนัับสำนัุนัการิเติบโตทางเศริษัฐกิจทั�ง ในั
ป็ริะเทศและต่างป็ริะเทศ และการิยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชิว่ิตขึ้อง
คนัในัสำังคมอย่างยั�งย่นั สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิ�มเติม
จากหนั้า 132
เป้าหุ้มาย เพื้ิ�มสำัดีสำ่ว่นักำาลังการิผิลิตติดีตั�งจากพื้ลังงานั
หมุนัเว่ียนัไม่นัอ้ ยกว่่าริ้อยละ 30 ขึ้องกำาลังการิผิลิตติดีตัง� ริว่ม
ภายในัป็ี 2573 และลดีป็ริิมาณ์การิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจก
ต่อหนั่ว่ย (carbon intensity) ริ้อยละ 25 ภายในั 2573
เม่�อเทียบกับป็ีฐานั 2562
ความค่บหุ้นุ้า ในัป็ี 2564 บริิษััทฯ มีกำาลังการิผิลิตติดีตั�ง
จากพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัทั�งหมดี 615.7 เมกะว่ัตต์ ซ้�งคิดีเป็็นั
สำัดีสำ่ว่นัริ้อยละ 8 ขึ้องกำาลังการิผิลิตติดีตั�งริว่ม โดียบริิษััทฯ
มีแผินัเขึ้้าซ่�อและ/หริ่อพื้ัฒนัาโคริงการิพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั
เพื้ิ�มเติมทั�งในัป็ริะเทศและต่างป็ริะเทศ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

เอ็กั �ริ นบ

การบริหารจ่ดำการการใช้้นิา�ำ
เนั่อ� งจากนัำา� เป็็นัทริัพื้ยากริอันัสำำาคัญยิง� ในัการิ
ดีำา ริงชี ว่ิ ต อี ก ทั� ง เป็็ นั ทริั ย ากริสำำา คั ญ ในั
กริะบว่นัการิผิลิต บริิษััทฯ จัดีให้มีแผินับริิหาริจัดีการิการิใช้
นัำ�าในัทุกโคริงการิทีเ� ป็ิดีดีำาเนัินัการิเชิงพื้าณ์ิชย์ ซ้ง� คริอบคลุม
ถึึงการิป็ริะเมินัและติดีตามคว่ามเสำี�ยงเกี�ยว่กับนัำ�าอย่าง
สำมำ�าเสำมอ เพื้่�อการิดีำาเนัินัการิที�ย�ังย่นัและเป็็นัธุริริมต่อผิ่้มี
สำ่ว่นัไดี้เสำียทีใ� ช้นัำ�าริ่ว่มกันั สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิม� เติม
จากหนั้า 139
เป้าหุ้มาย ไดี้ริับการิริับริองฟุตพื้ริิ�นัท์นัำ�า (water footprint)
สำำาหริับโคริงการิที�เป็ิดีดีำาเนัินัการิเชิงพื้าณ์ิชย์เกินัหนัึ�งป็ี
ทุกโคริงการิ
ความค่บหุ้นุ้า ในัป็ี 2564 บริิษัทั ฯ มีโคริงการิทีเ� ป็ิดีดีำาเนัินัการิ
เชิงพื้าณ์ิชย์คริบหริ่อเกินัหนัึ�งป็ี ริว่มทั�งหมดี 18 โคริงการิ
ทีไ� ดี้ริบั การิริับริองฟุตพื้ริินั� ท์นัำ�าจากสำถึาบันันัำ�าเพื้่อ� คว่ามยัง� ย่นั
สำภาอุตสำาหกริริมแห่งป็ริะเทศไทย เป็็นัที�เริียบริ้อยแล้ว่
ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้จัดีให้มีแผินับริิหาริจัดีการิการิใช้นัำ�าคริบ
ทุกโคริงการิ ริว่มถึึงมีการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงที�เกี�ยว่กับนัำ�า
โดียเฉพื้าะ เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าบริิษััทฯ สำามาริถึบริิหาริจัดีการิ
เริ่�องการิใช้นัำ�าไดี้อย่างยั�งย่นั

การขย่าย่ธุุรกิจดำิจทัิ ลั่
บริิ ษัั ท ฯ มี ก ลยุ ท ธุ์ ขึ้ ยายธุุ ริ กิ จ ดีิ จิ ทั ล
สำอดีคล้องกับแนัว่โนั้มการิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้อง
โลกทีก� ำาลังก้าว่สำ่ย่ คุ สำังคมดีิจทิ ลั อย่างริว่ดีเริ็ว่ โดียการิลงทุนั
ในัธุุริกิจดีิจิทัลจะช่ว่ยให้บริิษััทฯ สำามาริถึพื้ัฒนัาและป็ริับตัว่
ไดี้ทนัั การิเป็ลีย� นัแป็ลงต่างๆ อีกทัง� สำามาริถึเขึ้้าถึึงเทคโนัโลยี
และนัว่ัตกริริมที�สำามาริถึเพื้ิ�มป็ริะสำิทธุิภาพื้การิทำางานัขึ้อง
บริิษัทั ฯ ในัป็ัจจุบนัั และในัอนัาคต สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดี
เพื้ิ�มเติมจากหนั้า 38
เป้าหุ้มาย เพื้ิ�มการิลงทุนัในัธุุริกิจดีิจิทัลและเทคโนัโลยีใหม่
ริว่มถึึงการิริ่ว่มม่อเพื้่อ� ศึกษัาและพื้ัฒนัานัว่ัตกริริมและเคริ่อ� งม่อ
ดีิจิทัล
ความค่บหุ้นุ้า ในัป็ี 2564 บริิษัทั ฯ ไดี้จดีั ตัง� บริิษัทั Gulf Innova
ซ้� ง เป็็ นั บริิ ษัั ท ย่ อ ยที� บ ริิ ษัั ท ฯ ถึ่ อ หุ้ นั ริ้ อ ยละ 100 ดี้ ว่ ย
ว่ัตถึุป็ริะสำงค์เพื้่�อลงทุนัในัธุุริกิจดีิจิทัล โดียบริิษััทฯ ไดี้เขึ้้า
ลงนัามในั MOU กับบริิษัทั ต่างๆ เช่นั Singtel, PEA Encom
เพื้่� อ ริ่ ว่ มศึ ก ษัาและลงทุ นั ในัธุุ ริ กิ จ ดีิ จิ ทั ล และโคริงการิที�
เกี�ยว่ขึ้้อง
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การ  นร กั

 น ดเ ย

บริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับคว่ามต้องการิขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียเป็็นัอย่างมาก และเพื้่�อทำาให้มั�นัใจว่่าบริิษััทฯ มีการิสำ่�อสำาริกับกลุ่ม
ผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำียอย่างมีป็ริะสำิทธุิผิล จ้งไดี้พื้ฒ
ั นัากริะบว่นัการิการิมีสำว่่ นัริ่ว่ม 7 ขึ้ันั� ตอนั ทีช� ว่่ ยให้บริิษัทั ฯ สำามาริถึริะบุและจัดีลำาดีับ
กลุม่ ผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำีย เพื้่อ� ออกแบบแผินัการิมีสำว่่ นัริ่ว่มทีเ� หมาะสำม และติดีตามผิลการิดีำาเนัินัการิตามแผินันัันั� ๆ นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ
ไดี้จัดีให้มีกลไกการิริับขึ้้อริ้องเริียนัที�ชัดีเจนั โดียในัป็ี 2564 บริิษััทฯ ไดี้เพื้ิ�มช่องทางการิสำ่�อสำาริกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียต่างๆ เพื้่�อให้
ผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียสำามาริถึสำ่�อสำาริคว่ามต้องการิและริับขึ้้อม่ลจากบริิษััทฯ ไดี้อย่างสำะดีว่กและป็ลอดีภัยภายใต้สำถึานัการิณ์์
การิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องเช่อ� ไว่ริัสำโคว่ิดี-19 ทัง� นัี� การิริับขึ้้อม่ลทัง� หมดีไดี้ดีาำ เนัินัการิตามหลักการิทีก� าำ หนัดีโดีย พื้.ริ.บ. คุม้ คริองขึ้้อม่ล
สำ่ว่นัตัว่ พื้.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act B.E. 2562) และนัโยบายการิคุ้มคริองผิ่้แจ้งเบาะแสำ
(Whistleblower Policy) ขึ้องบริิษััทฯ

กระบวีนิการมุ่สวี่ นิร่วีมุก่บผูู้มุ้ ส่ วี่ นิไดำ้เส่ย่
1. การระบุกลิุ่ม
ผ้้มีสิ่วนุได้เสิีย

พื้ิจาริณ์าและริะบุกลุ่มคนัที�
อาจไดี้ริับผิลกริะทบจาก
บริิษััทฯ ริว่มถึึงพื้ิจาริณ์า
และริะบุกลุ่มคนัที�อาจ
มีผิลกริะทบต่อบริิษััทฯ
ทั�งทางตริงและทางอ้อม

กลัไกการร่บข้อร้องเรีย่นิ
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2. การพิจารณา
ผลิกระทบ

พื้ิจาริณ์าผิลกริะทบ
ที�คาดีว่่าจะไดี้ริับ
และป็ริะเดี็นัที�อาจเป็็นั
ขึ้้อกังว่ล ริว่มถึึงพื้ิจาริณ์า
ลักษัณ์ะคว่ามสำัมพื้ันัธุ์
ขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
แต่ละกลุ่ม

3. การจัดลิำาดับตาม
ระดับผลิกระทบ

ริะบุริะดีับขึ้องคว่ามสำนัใจ
และริะดีับการิมีสำ่ว่นัไดี้
สำ่ว่นัเสำียขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
แต่ละกลุ่ม และจัดีลำาดีับ
คว่ามสำำาคัญตามตาริาง
บริิหาริคว่ามเสำี�ยง
(Matrix Quadrants)

GULF
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ช้่องทัางการสือ� สาร

4. การกำาหุ้นุดแนุวทาง
การมีสิ่วนุร่วม

พื้ิจาริณ์าและกำาหนัดีแนัว่ทาง
และกริะบว่นัการิสำริ้าง
การิมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับ
ผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย ริว่มถึึง
การิจัดีการิขึ้้อริ้องเริียนั
เพื้่�อเสำริิมสำริ้างและ
ริักษัาคว่ามสำัมพื้ันัธุ์
กับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย

5. การนุำาแนุวทาง
ไปปฏิิบัติ

จัดีหาทริัพื้ยากริ กำาหนัดีคว่ามถึี�
และช่องทางในัการิสำ่�อสำาริ
ริว่มถึึงกำาหนัดีผิ่้ริับผิิดีชอบ
ในัการินัำาแนัว่ทางและ
กริะบว่นัการิสำริ้างการิมีสำ่ว่นัริ่ว่ม
กับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียไป็ป็ฏิิบัติ

ต่รวีจสอบหาสาเหตุ่

6. การติดตาม
การดำาเนุินุการ

ติดีตามและริายงานัสำถึานัะ
ขึ้องแต่ละแนัว่ทางป็ฏิิบัติ
ริว่มถึึงพื้ิจาริณ์าช่องทาง
การิสำ่�อสำาริกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
เกี�ยว่กับแนัว่ทางดีังกล่าว่

7. การทบทวนุแนุวทาง
การมีสิ่วนุร่วม

ป็ริะเมินัป็ริะสำิทธุิภาพื้ขึ้อง
แนัว่ทางและกริะบว่นัการิสำริ้าง
การิมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
จากผิลตอบริับขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
และจากว่ัตถึุป็ริะสำงค์ขึ้องบริิษััทฯ
ริว่มถึึงป็ริับป็ริุงแผินัการิดีังกล่าว่
ตามคว่ามเหมาะสำม

ช้่แ� จง / แก้ไข

ราย่งานิ
ประจำาเดำือนิ

คณูะกรรมุการต่รวีจสอบ
ผู้ลักระทับสิง� แวีดำลั้อมุ
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)

119

กลัุมุ่ ผูู้มุ้ ส่ วี่ นิไดำ้เส่ย่
ผูู้ลั้ งทัุนิ

ชุ้มุช้นิ

ประเด็นุสิำาคัญ: การิขึ้ยายธุุริกิจอย่าง
ยั�งย่นั และจัดีหางบลงทุนัโคริงการิใหม่
โดียยังสำามาริถึริักษัาคว่ามมันั� คงทางการิเงินั
และสำริ้างผิลกำาไริที�ดีี
แนุวทางจั ด การ: แสำว่งหาและริ่ ว่ มลงทุ นั กั บ พื้ั นั ธุมิ ต ริ
ทางธุุริกิจที�มีศักยภาพื้สำ่งเพื้่�อบริิหาริคว่ามเสำี�ยง โดียเฉพื้าะ
ดี้านัการิเงินั และสำริริหาว่ิธุีเพื้ิ�มทุนัที�ไม่กริะทบสำัดีสำ่ว่นัการิ
เป็็นัเจ้าขึ้องขึ้องผิ่้ถึ่อหุ้นั
ช่องทางการมีสิ่วนุร่วม: หนั้านัักลงทุนัสำัมพื้ันัธุ์ในัเว่็บไซต์
บริิษัทั ฯ ริายงานัป็ริะจำาป็ี ป็ริะชุมผิ่ถึ้ อ่ หุนั้ ป็ริะชุมนัักว่ิเคริาะห์
กิจกริริมต่างๆ เช่นั กิจกริริมโริดีโชว่์

พนิ่กงานิ
ประเด็ นุ สิำา คั ญ : คว่ามเป็็ นั อย่่ ที� ดีี
อาชีว่อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัย การิเติบโต
ในัหนั้าทีก� าริงานั คว่ามมันั� คงดี้านัการิงานั
แนุวทางจัดการ: ป็ล่กฝ้ังค่านัิยมองค์กริ สำริ้างสำภาพื้แว่ดีล้อม
ในัที�ทำางานัที�ป็ลอดีภัยและเป็็นัสำุขึ้ เป็ิดีโอกาสำให้พื้นัักงานั
พื้ัฒนัาคว่ามริ่้และทักษัะ กำาหนัดีค่าตอบแทนัและสำว่ัสำดีิการิ
ทีแ� ขึ้่งขึ้ันัไดี้ ไม่เล่อกป็ฏิิบตั แิ ละป็ฏิิบตั ติ อ่ ทุกคนัอย่างเท่าเทียมกันั
ช่ อ งทางการมี สิ่ ว นุร่ ว ม: แบบสำำา ริว่จคว่ามผิ่ ก พื้ั นั ขึ้อง
พื้นัักงานั กิจกริริมต่างๆ เช่นั ชมริมกีฬา กิจกริริมพื้บป็ะ
พื้นัักงานัโดียผิ่บ้ ริิหาริ การิป็ริะชุมใหญ่เพื้่อ� สำ่อ� สำาริกับพื้นัักงานั
โดียผิ่้บริิหาริริะดีับสำ่ง การิพื้บป็ะพื้นัักงานัโดียฝ้่ายทริัพื้ยากริ
บุคคล

ประเด็นุสิำาคัญ: บริิหาริผิลกริะทบที�เกิดี
จากการิดีำาเนัินังานัขึ้องบริิษััทฯ สำริ้าง
ผิลกริะทบที�ดีี ยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ิตขึ้อง
คนัในัชุมชนั สำ่ง เสำริิมการิสำริ้า งชุมชนั
ที�ย�งั ย่นั
แนุวทางจัดการ: ลงทุนัโคริงการิพื้ัฒนัาชุมชนั เช่นั การิสำริ้าง
และซ่อมแซมถึนันั ขึุ้ดีลอกคลอง และติดีตัง� เสำาไฟ โคริงการิ
สำนัับสำนัุนัดี้านัการิศึกษัาและดี้านัสำาธุาริณ์สำุขึ้ เช่นั ทุนัการิศึกษัา
โคริงการิฝ้ึกงานั และการิสำนัับสำนัุนังบป็ริะมาณ์ป็ริับป็ริุงสำถึานั
พื้ยาบาล กิจกริริมต่างๆ เช่นั การิแขึ้่งขึ้ันักีฬา และงานัป็ริะเพื้ณ์ี
ช่องทางการมีสิว่ นุร่วม: คณ์ะกริริมการิตริว่จสำอบผิลกริะทบ
สำิง� แว่ดีล้อม แบบสำำาริว่จชุมชนั กิจกริริมพื้บป็ะชุมชนัโดียฝ้่าย
ชุมชนัสำัมพื้ันัธุ์

ผูู้มุ้ ส่ วี่ นิไดำ้เส่ย่อืนิ� ๆ
บริิษัทั ฯ มีหนั่ว่ยงานัเฉพื้าะกิจทีริ� บั ผิิดีชอบ
เริ่�องการิสำ่�อสำาริกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียกลุ่ม
อ่�นัๆ อย่างสำมำ�าเสำมอ โดียกริะบว่นัการิ
มีสำ่ว่นัริ่ว่มกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียขึ้องบริิษััทฯ
มุ่งสำริ้างสำมดีุลริะหว่่างคว่ามต้องการิขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
แต่ละกลุ่ม คว่บค่่ไป็กับการิต่อยอดีคว่ามสำำาเริ็จทางธุุริกิจ
•
•
•
•
•
•

หนั่ว่ยงานัภาคริัฐท้องถึิ�นั
ล่กค้า
ค่่แขึ้่ง
หุ้นัสำ่ว่นั
นัักว่ิเคริาะห์
สำังคมโดียริว่ม

•
•
•
•
•
•

หนั่ว่ยงานัคว่บคุม
ค่่ค้า
สำ่�อ
ที�ป็ริ้กษัา
NGO
อ่�นัๆ

เ น
บ

บ
บ
บ
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การ ร าร า เ ่ยง
นิโย่บาย่แลัะแนิวีทัางบริหารควีามุเส่ย่� ง
บริิษััทฯ ตริะหนัักและให้คว่ามสำำาคัญอย่างสำ่งกับการิริะบุ ป็ริะเมินั ว่ิเคริาะห์ ติดีตาม และบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงที�อาจ
มีผิลกริะทบต่อการิดีำาเนัินัธุุริกิจหริ่อต่อการิลงทุนั และเพื้่�อให้การิดีำาเนัินังานัเป็็นัไป็ตามกลยุทธุ์ทางธุุริกิจที�กำาหนัดีไว่้ ซ้�ง
ริว่มถึึงการิขึ้ยายไป็ยังต่างป็ริะเทศและการิขึ้ยายไป็ทำาธุุริกิจใหม่ๆ บริิษััทฯ จ้งไดี้พื้ัฒนัาแนัว่ทางบริิหาริคว่ามเสำี�ยงองค์กริ
แบบองค์ริว่ม (ERM: enterprise risk management) ตามมาตริฐานั COSO (The Committee of the Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ภายใต้นัโยบายการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงขึ้องบริิษััทฯ
ทั�งนัี� บริิษััทฯ มุ่งสำริ้างว่ัฒนัธุริริมบริิหาริคว่ามเสำี�ยงภายในัองค์กริ เพื้่�อให้มีการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงในัทุกขึ้ั�นัตอนัและ
ริะดีับการิทำางานั โดียบริิษััทฯ จัดีให้มีการิอบริมเริ่�องการิบริิหาริคว่ามเสำี�ยงให้แก่พื้นัักงานัเป็็นัป็ริะจำา และในัป็ี 2564 บริิษััทฯ
ไดี้จัดีทำาหลักสำ่ตริการิเริียนัริ่้ผิ่านัคอมพื้ิว่เตอริ์ (e-learning) เพื้่�อให้พื้นัักงานัสำามาริถึเขึ้้าศึกษัาเริ่�องการิบริิหาริคว่ามเสำี�ยง
ดี้ว่ยตนัเองตลอดีทั�งป็ี นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ไดี้แต่งตั�งคณ์ะกริริมการิดี้านัคว่ามยั�งย่นั กำากับดี่แลกิจการิ และบริิหาริคว่ามเสำี�ยง
ซ้�งเป็็นัคณ์ะกริริมการิชุดีย่อยขึ้องคณ์ะกริริมการิบริิษััท ที�มีหนั้าที�กำากับดี่แลงานับริิหาริคว่ามเสำี�ยง เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าบริิษััทฯ
จะสำามาริถึบริริลุเป็้าหมายทางธุุริกิจและสำริ้างผิลป็ริะโยชนั์ให้แก่ผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียทุกกลุ่มอย่างยั�งย่นั
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Enterprise
Risk Management

Compliance

Social
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Emerging

กระบวีนิการบริหารควีามุเส่ย่� ง
กริะบว่นัการิบริิหาริคว่ามเสำี�ยงขึ้องบริิษััทฯ ป็ริะกอบดี้ว่ย 6 ขึ้ั�นัตอนั ซ้�งคริอบคลุมการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงดี้านักลยุทธุ์ ดี้านั
การิเงินั ดี้านัการิดีำาเนัินังานั และดี้านัการิป็ฏิิบัติตามขึ้้อกฎหมาย ริว่มถึึงการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม สำังคม และ
การิกำากับดี่แล (ESG: environmental, social, governance) และคว่ามเสำี�ยงที�เกิดีใหม่ (emerging risks) โดียจะมี
การิป็ริะเมินัและจัดีการิคว่ามเสำี�ยงทั�งในัริะดีับองค์กริ ริะดีับกลุ่มธุุริกิจ และริะดีับโคริงการิ
นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ไดี้พื้ฒ
ั นัากริะบว่นัการิบริิหาริคว่ามต่อเนั่อ� งทางธุุริกิจ (BCM: business continuity management) ทีป็� ริะกอบ
ดี้ว่ยการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงจากภัยคุกคามต่างๆ การิป็ริะเมินัผิลกริะทบต่อธุุริกิจ และการิจัดีทำาแผินับริิหาริคว่ามต่อเนั่�อง
ทางธุุริกิจ ไดี้แก่ แผินัฉุกเฉินั แผินับริิหาริจัดีการิและการิสำ่อ� สำาริในัภาว่ะว่ิกฤต และแผินัสำนัับสำนัุนัคว่ามต่อเนั่อ� งทางธุุริกิจ เพื้่�อให้
มั�นัใจว่่าบริิษััทฯ ไดี้จัดีเตริียมทริัพื้ยากริที�จำาเป็็นัเพื้่�อลดีผิลกริะทบจากสำถึานัการิณ์์ท�อี าจทำาให้การิดีำาเนัินัการิหยุดีชะงัก

ควีามุเส่ย่� งดำ้านิสิง� แวีดำลั้อมุ ส่งคมุ แลัะการกำาก่บดำูแลั (ESG)
นัอกจากการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงทางธุุริกิจ ดี้านักลยุทธุ์ การิเงินั การิป็ฏิิบัติการิ และการิป็ฏิิบัติตามกฎหมาย บริิษััทฯ มีการิ
ป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม สำังคม และการิกำากับดี่แล หริ่อ ESG (environmental, social, governance) ภายใต้
กริะบว่นัการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงองค์กริ โดียคว่ามเสำี�ยงดีังกล่าว่มีแฝ้งอย่่ในัทุกกริะบว่นัการิทำางานัขึ้องบริิษััทฯ และสำามาริถึ
บริิหาริจัดีการิไดี้ดี้ว่ยการิกำาหนัดีแนัว่ป็ฏิิบัติท�สำี นัับสำนัุนัการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบ
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ควีามุเส่ย่� งดำ้านิกลัยุ่ทัธุ์
คว่ามเสำี� ย งดี้ า นักลยุ ท ธุ์ หมายถึึ ง
เหตุการิณ์์หริ่อป็ัจจัยที�อาจทำาให้บริิษััทฯ
ไม่สำามาริถึดีำาเนัินัการิตามกลยุทธุ์หริ่อ
บริริลุ เ ป็้ า หมายทางธุุ ริ กิ จ ที� กำา หนัดีไว่้
ริว่มถึึงคว่ามเสำี�ยงที�เกิดีจากกลยุทธุ์ทางธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ
โดียในัป็ี 2564 บริิษัทั ฯ มีแนัว่ทางขึ้ยายกิจการิในัต่างป็ริะเทศ
อีกทัง� ไดี้เริิม� ขึ้ยายไป็ยังธุุริกิจป็ริะเภทใหม่ เช่นั ธุุริกิจพื้ลังงานั
หมุนัเว่ียนั ธุุริกิจโคริงสำริ้างพื้่�นัฐานัและสำาธุาริณ์่ป็โภค และ
ธุุริกิจดีิจิทัล
ป็ริะเดี็นัคว่ามเสำีย� งดี้านักลยุทธุ์หลักๆ จะคริอบคลุมคว่ามเสำีย� ง
ที�เกี�ยว่กับการิเขึ้้าทำาธุุริกิจในัพื้่�นัที�ใหม่ เช่นั การิเริียนัริ่้และ
ป็ฏิิบัติตามนัโยบายและกฎหมาย การิสำริ้างเคริ่อขึ้่ายและ
คว่ามสำัมพื้ันัธุ์ และคว่ามเสำีย� งทางการิเม่อง เป็็นัต้นั นัอกจากนัี�
บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ ต ริะหนัั ก ถึึ ง คว่ามเสำี� ย งที� อ าจเกิ ดี จากการิ
เป็ลี�ยนัแป็ลงนัโยบายทั�งในัริะดีับป็ริะเทศและริะดีับโลก
ตัว่อย่างเช่นั นัโยบายการิจัดีการิสำถึานัการิณ์์แพื้ริ่ริะบาดีขึ้อง
เช่�อไว่ริัสำโคว่ิดี-19 ขึ้องแต่ละป็ริะเทศ ที�อาจมีผิลกริะทบต่อ
ป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัการิบริิหาริโคริงการิในัต่างป็ริะเทศ ผิลกริะทบ
ต่อห่ว่งโซ่อป็ุ ทานั หริ่อผิลกริะทบต่อสำภาพื้คล่องขึ้องล่กค้าต่างๆ
ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้กำาหนัดีแนัว่ทางบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยง
ดีังกล่าว่ที�เนั้นัเริ่�องการิศึกษัาและสำอบทานัขึ้้อม่ลเกี�ยว่กับ
โคริงการิ หุนั้ สำ่ว่นั หริ่อป็ริะเทศใหม่ๆ ทีบ� ริิษัทั ฯ สำนัใจ อีกทัง�
มี นั โยบายสำนัั บ สำนัุ นั การิสำริ้ า งเคริ่ อ ขึ้่ า ยที� แ ขึ้็ ง แกริ่ ง และ
การิริ่ว่มม่อกับบริิษัทั ชันั� นัำาทีม� ป็ี ริะสำบการิณ์์และคว่ามเชีย� ว่ชาญ
ในัพื้่นั� ทีห� ริ่อธุุริกิจทีบ� ริิษัทั ฯ จะเขึ้้าดีำาเนัินัการิ ริว่มถึึงการิว่่าจ้าง
ที�ป็ริ้กษัาที�มีคว่ามเชี�ยว่ชาญเฉพื้าะทาง เพื้่�อให้มั�นัใจว่่า
บริิษััทฯ มีคว่ามริ่้คว่ามเขึ้้าใจเพื้ียงพื้อต่อการิตัดีสำินัใจลงทุนั
นัอกจากนัี� บริิษััทฯ สำนัับสำนัุนัให้พื้นัักงานัไดี้ลงพื้่�นัที�จริิงและ
แลกเป็ลี�ยนัป็ริะสำบการิณ์์กันั เพื้่�อเสำริิมสำริ้างคว่ามริ่้และ
ศักยภาพื้ในัการิทำางานั อีกทั�งไดี้จัดีทำาแผินับริิหาริคว่าม
ต่อเนั่�องทางธุุริกิจเพื้่�อยกริะดีับคว่ามสำามาริถึในัการิป็ริับตัว่
และริั บ ม่ อ กั บ เหตุ ก าริณ์์ ที� ไ ม่ ค าดีคิ ดี และสำภาว่การิณ์์ ที�
เป็ลี�ยนัแป็ลงตลอดีเว่ลา

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

เอ็กั �ริ นบ

ควีามุเส่ย่� งดำ้านิการเงินิ
คว่ามเสำี� ย งดี้ า นัการิเงิ นั หมายถึึ ง
คว่ามเสำี� ย งที� เ กี� ย ว่กั บ สำภาพื้คล่ อ ง
ทางการิเงินัขึ้องบริิษัทั ฯ ริว่มถึึงผิลกริะทบ
ที�อาจเกิดีจากคว่ามผิันัผิว่นัขึ้องป็ัจจัย
ทางเศริษัฐกิจมหภาคหริ่อทางการิตลาดี
จากการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงป็ริะจำาป็ี 2564 พื้บว่่าป็ริะเดี็นั
คว่ามเสำี�ยงดี้านัการิเงินัหลักๆ ขึ้องบริิษััทฯ ป็ริะกอบดี้ว่ย
คว่ามเสำี�ยงจากการิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องป็ัจจัยดี้านัเศริษัฐกิจ
มหภาคทีอ� าจมีผิลกริะทบต่อตลาดีการิเงินั เช่นั นัโยบายการิ
ลงทุนัขึ้องสำถึาบันัการิเงินัต่างๆ เง่�อนัไขึ้การิป็ล่อยเงินัก่้
หริ่อการิป็ริับอัตริาดีอกเบี�ย ซ้�งอาจมีผิลกริะทบต่อการิจัดีหา
เงินัทุนั นัอกจากนัี� คว่ามผิันัผิว่นัในัตลาดีอาจมีผิลกริะทบต่อ
อัตริาแลกเป็ลี�ยนัหริ่ออัตริาดีอกเบี�ย ซ้�งอาจมีผิลกริะทบต่อ
ต้ นั ทุ นั โคริงการิและผิลการิดีำา เนัิ นั การิขึ้องกลุ่ ม บริิ ษัั ท ฯ
เนั่�องจากบริิษััทฯ (ก) มีการิจัดีการิหาเงินัก่้ย่มบางสำ่ว่นัในั
สำกุลเงินัดีอลลาริ์สำหริัฐ (ขึ้) มีภาริะในัการิชำาริะเงินัตามสำัญญา
จ้างเหมา EPC บางสำ่ว่นัในัสำกุลเงินัต่างป็ริะเทศ (ค) มีภาริะ
ในัการิชำาริะเงินัตามสำัญญาบริิหาริซ่อมบำาริุงและจัดีหาอะไหล่
ริะยะยาว่ขึ้องโคริงการิโริงไฟฟ้าในัสำกุลเงินัต่างป็ริะเทศ (ง)
ริายไดี้จากการิดีำาเนัินังานัโคริงการิโริงไฟฟ้าบางสำ่ว่นัเช่อ� มโยง
กับสำกุลเงินัดีอลลาริ์สำหริัฐ และ (จ) มีการิให้เงินัก่แ้ ก่บริิษัทั ย่อย
เป็็นัสำกุลเงินัดีอลลาริ์สำหริัฐและสำกุลเงินัย่โริ อีกทั�งกลุ่ม
บริิษัทั ฯ มีคว่ามจำาเป็็นัต้องก่เ้ งินัจำานัว่นัมากในัการิพื้ัฒนัาและ
ก่อสำริ้างโคริงการิขึ้องกลุ่มบริิษััทฯ
ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้กำาหนัดีนัโยบายและแนัว่ทางการิบริิหาริ
จัดีการิคว่ามเสำี�ยงทางการิเงินัที�ชัดีเจนั โดียให้คว่ามสำำาคัญ
เป็็นัอย่างยิ�งกับการิว่างแผินัและบริิหาริทางการิเงินัอย่าง
ริะมัดีริะว่ัง อาทิ ใช้ป็ริะโยชนั์จากเคริ่อ� งม่อทางการิเงินัอย่าง
เหมาะสำม กริะจายแหล่งที�มาขึ้องเงินัทุนั ใช้ป็ริะโยชนั์จาก
สำัญญาซ่�อขึ้ายเงินัตริาต่างป็ริะเทศล่ว่งหนั้า (currency
forward contracts) และสำัญญาแลกเป็ลีย� นัสำกุลเงินั (crosscurrency swaps) ริว่มถึึงสำัญญาแลกเป็ลี�ยนัอัตริาดีอกเบี�ย
(interest rate swaps) อีกทั�งไดี้มีการิป็ฏิิบัติตามนัโยบาย
บริิหาริกริะแสำเงินัสำดีอีกและกริะแสำเงินัสำดีจ่ายให้มีคว่าม
สำอดีคล้องกันัในัดี้านัสำกุลเงินั (natural hedge) ทั�งในัช่ว่ง
ก่อสำริ้างโคริงการิและหลังเป็ิดีดีำาเนัินัการิเชิงพื้าณ์ิชย์

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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ควีามุเส่ย่� งดำ้านิการปฏิิบต่่ กิ าร
คว่ามเสำี�ยงดี้านัการิป็ฏิิบัติการิ หมายถึึง
คว่ามเสำีย� งทีอ� าจเกิดีจากริะบบ กริะบว่นัการิ
หริ่อบุคลากริ ภายในัองค์กริ ทีไ� ม่เพื้ียงพื้อ
เหมาะสำม หริ่อที�ไม่สำามาริถึดีำาเนัินัการิ
อย่างมีป็ริะสำิทธุิผิล และหมายถึึงผิลกริะทบต่อป็ริะสำิทธุิภาพื้
การิทำางานัขึ้องริะบบ กริะบว่นัการิ หริ่อบุคลากริขึ้องบริิษััทฯ
ที�อาจเกิดีจากป็ัจจัยภายนัอก
ป็ริะเดี็นัคว่ามเสำี�ยงดี้านัการิป็ฏิิบัติการิจะคริอบคลุมคว่าม
เสำีย� งหลายดี้านั เนั่อ� งจากมีหลายป็ัจจัยทีอ� าจมีผิลกริะทบต่อ
การิดีำาเนัินัการิขึ้องบริิษัทั ฯ โดียเฉพื้าะในัเริ่อ� งขึ้องการิบริิหาริ
โคริงการิที�อาจไดี้ริับผิลกริะทบจากป็ัจจัยภายนัอกที�ทำาให้ไม่
สำามาริถึพื้ัฒนัาและก่อสำริ้างโคริงการิให้แล้ว่เสำริ็จภายในัริะยะ
เว่ลาที�กำาหนัดี หริ่อทำาให้มีค่าใช้จ่ายสำ่งกว่่างบป็ริะมาณ์ที�
คาดีการิณ์์ไว่้ เช่นั ป็ริะสำิทธุิภาพื้การิทำางานัขึ้องผิ่้ริับเหมา
ไม่เป็็นัไป็ตามที�ตกลง เกิดีภัยธุริริมชาติหริ่อผิลกริะทบจาก
การิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้ภ่มิอากาศ หริ่อมีเหตุการิณ์์ที�ทำาให้
การิผิลิตและจัดีสำ่งเช่อ� เพื้ลิงหริ่ออุป็กริณ์์สำำาคัญไม่เป็็นัไป็ตาม
กำาหนัดีการิ
นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ไดี้คำานัึงถึึงป็ริะเดี็นัคว่ามเสำี�ยงดี้านัการิ
ป็ฏิิบัติการิอ่�นัๆ ที�อาจมีผิลกริะทบต่อการิดีำาเนัินัการิ เช่นั
การิบริิหาริทริัพื้ยากริมนัุษัย์ ซ้ง� อาจสำ่งผิลให้บริิษัทั ฯ ไม่สำามาริถึ
บริริลุเป็้าหมายการิเติบโตไดี้ตามแผินั หริ่อการิจัดีการิ
ริะบบเทคโนัโลยีสำาริสำนัเทศและคว่ามป็ลอดีภัยทางไซเบอริ์
(cybersecurity) ที�เป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญในัการิริักษัาขึ้้อม่ล
ขึ้องบริิษััทฯ ตลอดีจนัป็ริะเดี็นัคว่ามเสำี�ยงดี้านัสำังคมและ
สำิ�งแว่ดีล้อม และคว่ามเสำี�ยงจากการิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้
ภ่มอิ ากาศ ทีอ� าจสำ่งผิลกริะทบต่อการิดีำาเนัินัการิขึ้องโคริงการิ
โริงไฟฟ้า ริว่มถึึงผิลกริะทบต่อชุมชนัท้องถึิ�นัที�อาจเกิดีจาก
การิดีำาเนัินัการิขึ้องบริิษััทฯ
ทัง� นัี� สำำาหริับการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำีย� งดี้านัการิป็ฏิิบตั กิ าริ
บริิษัทั ฯ เล็งเห็นัถึึงคว่ามสำำาคัญขึ้องการิจัดีให้มกี าริกำากับดี่แล
และริะบบคว่บคุมภายในัที�เพื้ียงพื้อและเหมาะสำม จ้งไดี้
กำาหนัดีนัโยบายและแนัว่ทางบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงที�เนั้นั
ยำ�าเริ่อ� งการิป็ฏิิบตั ติ ามกฎหมาย ขึ้้อบังคับ และเง่อ� นัไขึ้สำัญญา
ต่างๆ อย่างเคริ่งคริัดี ริว่มถึึงจัดีให้มกี าริสำ่อ� สำาริริายงานัและ
การิตริว่จสำอบการิทำางานัอย่างสำมำ�าเสำมอ นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ
ไดี้ติดีตามการิทำางานัขึ้องหนั่ว่ยงานัเฉพื้าะดี้านั เช่นั ฝ้่าย
ทริัพื้ยากริบุคคล หริ่อ ฝ้่ายเทคโนัโลยีสำาริสำนัเทศ อย่างใกล้ชดีิ
เพื้่อ� ให้มนั�ั ใจว่่าหนั่ว่ยงานัดีังกล่าว่ไดี้ริบั การิสำนัับสำนัุนัทีเ� พื้ียงพื้อ
และเหมาะสำมสำำาหริับการิดีำาเนัินัการิตามกลยุทธุ์และเป็้าหมาย
ขึ้องบริิษััทฯ
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ควีามุเส่�ย่งดำ้านิการกำาก่บดำูแลัแลัะ
การปฏิิบต่่ ต่ิ ามุกฎหมุาย่
คว่ามเสำี� ย งดี้ า นัการิกำา กั บ ดี่ แ ลและการิ
ป็ฏิิบัติตามกฎหมาย หมายถึึง คว่ามเสำี�ยง
ที�อาจเกิดีจากการิที�บริิษััทฯ ไม่ป็ฏิิบัติตาม
กฎหมาย ขึ้้อบังคับ ขึ้้อตกลง เง่�อนัไขึ้สำัญญา หริ่อมาตริฐานั
การิดีำาเนัินัการิต่างๆ ริว่มถึึงคว่ามเสำี�ยงดี้านัการิทุจริิต
คอริ์ริัป็ชันั และคริอบคลุมไป็ถึึงผิลกริะทบต่อภาพื้ลักษัณ์์
องค์กริและคว่ามไว่้ว่างใจจากผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
นัอกจากการิกำากับดี่แลการิดีำาเนัินัการิตามโคริงสำริ้างการิ
กำากับดี่แลและนัโยบาย/แนัว่ป็ฏิิบัติท�ีมีอย่่แล้ว่ ในัป็ี 2564
บริิษััทฯ ไดี้พื้ัฒนัากริะบว่นัการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงดี้านั
การิทุจริิตคอริ์ริัป็ชันัตามหลักเกณ์ฑ์์ขึ้องแนัว่ริ่ว่มต่อต้านั
การิทุจริิตคอริ์ริัป็ชันัขึ้องภาคเอกชนัไทย (CAC: Collective
Action Against Corruption) โดียบริิษััทฯ ไดี้ให้การิ
สำนัับสำนัุนัและคว่ามริ่ว่มม่อเป็็นัอย่างดีีต่อฝ้่ายตริว่จสำอบ
ภายในั เพื้่�อให้หนั่ว่ยงานัดีังกล่าว่สำามาริถึทำางานัอย่าง
เป็็นัอิสำริะและเขึ้้าตริว่จสำอบการิดีำาเนัินังานัในัองค์กริคริบ
ทุกสำ่ว่นังานั ทัง� นัี� แนัว่ทางการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำีย� งดี้านั
การิกำากับดี่และการิการิป็ฏิิบตั ติ ามกฎหมายจะให้คว่ามสำำาคัญ
กับการิสำ่�อสำาริทั�ว่ทั�งองค์กริ เพื้่�อให้เกิดีคว่ามริ่้คว่ามเขึ้้าใจ
เริ่�องคว่ามเสำี�ย งดีัง กล่า ว่ที�ถึ่กต้อง และเพื้่�อสำริ้า งคว่าม
ตริะหนัักเริ่�องนัโยบายและแนัว่ป็ฏิิบัติท�เี หมาะสำม
สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิ�มเติมเกี�ยว่กับคว่ามเสำี�ย ง
ดี้านัการิกำากับดี่แลจากหนั้า 127
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บริิษััทฯ มีการิป็ริะเมินัโอกาสำและคว่ามเสำี�ยงที�เกิดีจากการิ
เป็ลี� ย นัแป็ลงสำภาพื้ภ่ มิ อ ากาศทั� ง ในัแง่ ค ว่ามเสำี� ย งทาง
กายภาพื้ (physical risk) ทีอ� าจมีผิลกริะทบดี้านัการิป็ฏิิบตั กิ าริ
หริ่อดี้านัการิเงินั และคว่ามเสำี�ยงจากการิเป็ลี�ยนัผิ่านัหริ่อ
การิเป็ลี�ยนัแป็ลงนัโยบาย (transition risk) ที�อาจมีผิล
กริะทบดี้านักลยุทธุ์ ดี้านัการิเงินั หริ่อดี้านัภาพื้ลักษัณ์์องค์กริ
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
สำามาริถึศึกษัาขึ้้อม่ลเกีย� ว่กับโอกาสำและคว่ามเสำีย� งดี้านัสำภาพื้
ภ่ มิ อ ากาศจากหั ว่ ขึ้้ อ การิจั ดี การิการิเป็ลี�ย นัแป็ลงสำภาพื้
ภ่มิอากาศ หนั้า 132
การจัดการการ นํา
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บริิษัทั ฯ มีการิป็ริะเมินัคว่ามเสำีย� งเกีย� ว่กับคว่ามเพื้ียงพื้อขึ้อง
นัำ�าและสำภาว่ะการิขึ้าดีแคลนันัำ�า ซ้�งอาจมีผิลกริะทบดี้านัการิ
ป็ฏิิบัติการิ อีกทั�งอาจมีผิลกริะทบต่อผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียภายนัอก
องค์กริ เช่นั ชุมชนัในัพื้่นั� ทีท� บ�ี ริิษัทั ฯ ตัง� โคริงการิ ซ้ง� อาจสำ่งผิล
ต่อภาพื้ลักษัณ์์องค์กริอีกดี้ว่ย นัอกจากนัี� บริิษััทฯ มีการิ
ป็ริะเมินัคว่ามเสำีย� งจากผิลกริะทบทางกายภาพื้ เช่นั การิเกิดี
พื้ายุหริ่ออุทกภัยทีอ� าจมีผิลกริะทบดี้านัการิป็ฏิิบตั กิ าริ ริว่มถึึง
ค่าใช้จ่ายในัการิดีำาเนัินัการิ

กร

บริิษัทั ฯ มีการิติดีตามป็ัจจัยต่างๆ ทีอ� าจก่อให้เกิดีผิลกริะทบ
ต่อริะบบนัิเว่ศท้องถึิ�นั เช่นั คว่ามเสำี�ยงที�เกี�ยว่ขึ้้องกับคว่าม
หลากหลายทางชีว่ภาพื้ คุณ์ภาพื้อากาศและนัำ�า การิใช้
ป็ริะโยชนั์จากทริัพื้ยากริธุริริมชาติ และคว่ามป็ลอดีภัยขึ้อง
กริะบว่นัการิผิลิต เป็็นัต้นั
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
บริิษััทฯ มีการิป็ริะเมินัผิลกริะทบสำิ�งแว่ดีล้อม (EIA) ก่อนัจะ
เริิ�มก่อสำริ้างโคริงการิใดีๆ เพื้่�อทำาให้มั�นัใจว่่าการิพื้ัฒนัา
โคริงการิและการิดีำาเนัินัการิจะหลีกเลี�ยงหริ่อลดีผิลกริะทบ
ที�อาจเกิดีต่อสำิ�งแว่ดีล้อมให้มากที�สำุดี โดียบริิษััทฯ มีการิ
ตริว่จสำอบการิป็ล่อยมลสำาริทางอากาศและคุณ์ภาพื้ขึ้องนัำ�า
อีกทั�งมีการิจัดีทำาการิป็ริะเมินัการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจก
(carbon footprint) และการิใช้นัำ�า (water footprint) ทุกป็ี
ซ้�งเป็็นัสำ่ว่นัหนัึ�งขึ้องกลยุทธุ์ท�ีจะยกริะดีับการิบริิหาริจัดีการิ
ทริัพื้ยากริและการิจัดีการิขึ้องเสำีย นัอกจากนัี� บริิษััทฯ มีการิ
ป็ริะกาศใช้และทดีสำอบแผินัโต้ตอบภาว่ะฉุกเฉินั เพื้่อ� ให้คว่าม
มั�นัใจว่่าหากเกิดีสำถึานัการิณ์์ไม่คาดีคิดี บริิษััทฯ จะสำามาริถึ
จัดีการิกับสำถึานัการิณ์์ดีังกล่าว่ไดี้อย่างทันัท่ว่งที
ทัง� นัี� สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเกีย� ว่กับการิจัดีการิสำิง� แว่ดีล้อม
เพื้ิ�มเติมจากหนั้า 130

แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเกีย� ว่กับคว่ามเสำีย� งทีเ� กีย� ว่ขึ้้องกับ
นัำ�าและแนัว่ทางบริิหาริจัดีการิทีเ� กีย� ว่ขึ้้องจากหัว่ขึ้้อการิจัดีการิ
การิใช้นัำ�า หนั้า 139
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บริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับการิติดีตามและบริิหาริจัดีการิ
คว่ามเสำี�ยงที�อาจสำ่งผิลถึึงสำุขึ้อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัยขึ้อง
พื้นัักงานั
ผิ่้ริับเหมา และชุมชนัท้องถึิ�นั โดียคว่ามเสำี�ยงดีังกล่าว่อาจ
ริว่มถึึงอุบัติเหตุ ผิลกริะทบต่อคุณ์ภาพื้อากาศและนัำ�า ริะดีับ
เสำียงริบกว่นั และสำถึานัการิณ์์ฉกุ เฉินัอ่นั� ๆ ซ้ง� อาจมีผิลกริะทบ
ดี้านัการิป็ฏิิบัติการิ ดี้านัการิป็ฏิิบัติตามกฎหมาย และ
ดี้านัภาพื้ลักษัณ์์องค์กริ
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
บริิษััทฯ มีมาตริฐานัดี้านัคว่ามป็ลอดีภัยที�เขึ้้มงว่ดี อีกทั�ง
มีการินัำาเคริ่�องม่อดีิจิทัลมาใช้ในัทุกโคริงการิ เพื้่�อช่ว่ยให้
พื้นัักงานัมีสำ่ว่นัริ่ว่มในัการิติดีตามคว่ามป็ลอดีภัยในัการิ
ทำางานั โดียบริิษััทฯ จัดีให้มีการิอบริมเริ่�องคว่ามป็ลอดีภัย
ให้แก่พื้นัักงานัและผิ่้ริับเหมาอย่างสำมำ�าเสำมอ นัอกจากนัี�
บริิษััทฯ ยังมีแผินัฉุกเฉินั แผินับริิหาริจัดีการิและการิสำ่�อสำาริ
ในัภาว่ะว่ิกฤต และแผินัสำนัับสำนัุนัคว่ามต่อเนั่�องทางธุุริกิจ
ที�ริัดีกุม ตลอดีจนัมีการิทดีสำอบอย่่เสำมอเพื้่�อพื้ัฒนัาแผินั
ดีังกล่าว่ และในัป็ี 2564 บริิษััทฯ ยังคงริักษัามาตริการิดี้านั
สำุขึ้อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัยขึ้องพื้นัักงานัในัช่ว่งการิแพื้ริ่
ริะบาดีขึ้องโคว่ิดี-19 ต่อเนั่อ� งจากป็ีกอ่ นัหนั้า โดียริายละเอียดี
สำามาริถึศึกษัาไดี้จากหัว่ขึ้้อคริอบคริัว่กัลฟ์ หนั้า 149
ิ ธิ นุ ย น
บริิษััทฯ มีการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนัภาย
ในัองค์กริ ภายในัชุมชนัในัพื้่�นัที�ท�ีบริิษััทฯ ดีำาเนัินักิจการิ
โคริงการิทีอ� ย่ริ่ ะหว่่างการิก่อสำริ้าง และโคริงการิทีเ� ป็ิดีดีำาเนัินั
การิเชิงพื้าณ์ิชย์แล้ว่ ซ้�งคว่ามเสำี�ยงดีังกล่าว่อาจมีผิลกริะทบ
ทัง� ภายในัองค์กริ ในัดี้านัการิป็ฏิิบตั กิ าริ ดี้านัการิป็ฏิิบตั ติ าม
กฎหมาย และดี้านัภาพื้ลักษัณ์์องค์กริ และผิลกริะทบภายนัอก
องค์กริ เช่นั ผิลกริะทบต่อชุมชนั กลุ่มเป็ริาะบาง หริ่อกลุ่ม
ผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียอ่�นัๆ
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
สำามาริถึศึกษัาขึ้้อม่ลเกี�ยว่กับกริะบว่นัการิตริว่จสำอบและ
ป็ริะเมินัผิลดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนั จากหนั้า 142
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รงการ

บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงคว่ามกังว่ลขึ้องชุมชนัท้องถึิ�นัเริ่�องการิที�
มีบริิษััทขึ้นัาดีใหญ่ย้ายเขึ้้าไป็ยังพื้่�นัที�ใหม่ ซ้�งอาจสำ่งผิล
กริะทบต่อการิดีำาริงชีว่ิตหริ่อทำาให้ว่ิถึีชีว่ิตเป็ลี�ยนัไป็ ริว่มถึึง
คว่ามต้องการิใช้ทริัพื้ยากริริ่ว่มกันั โดียบริิษััทฯ มีการิสำ่�อสำาริ
กับผิ่้คนัในัชุมชนัเป็็นัป็ริะจำาเพื้่�อติดีตามคว่ามคิดีเห็นัและ
คว่ามพื้ึงพื้อใจขึ้องกลุ่มผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียดีังกล่าว่
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
จริริยาบริริณ์ธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ ตั�งอย่่บนัหลักการิที�มุ่งมั�นั
ยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ติ ขึ้องคนัในัสำังคม ดีังนัันั� บริิษัทั ฯ จ้งมีการิ
ทำางานัอย่างใกล้ชิดีกับชุมชนัในัพื้่�นัที�ท�ีบริิษััทฯ ดีำาเนัินัธุุริกิจ
เพื้่� อ สำ่ ง เสำริิ ม การิพื้ั ฒ นัาชุ ม ชนั ทั� ง ในัดี้ า นัการิป็ริั บ ป็ริุ ง
โคริงสำริ้างพื้่�นัฐานัท้องถึิ�นั การิสำนัับสำนัุนัเกษัตริกริริมและ
ธุุริกิจในัพื้่�นัที� ริว่มถึึงการิมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับสำมาชิกในัชุมชนั
นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ยังมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับหนั่ว่ยงานัภาคริัฐและ
ตั ว่ แทนัชุ ม ชนัผิ่ า นัคณ์ะกริริมการิตริว่จสำอบผิลกริะทบ
สำิ�งแว่ดีล้อมในัพื้่�นัที�ต่างๆ เพื้่�อหาริ่อเกี�ยว่กับป็ริะเดี็นั เช่นั
แผินัการิแบ่งป็ันันัำ�าและกิจกริริมเสำริิมสำริ้างชุมชนัริ่ว่มกันั ทัง� นัี�
สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิ�มเติมไดี้จากหัว่ขึ้้อชุมชนัและ
สำังคมกัลฟ์ หนั้า 150
น

ิ ั ดิ านการ รงงาน

การิเคาริพื้สำิ ท ธุิ แ ริงงานัไม่ เ พื้ี ย งแต่ เ ป็็ นั การิป็ฎิ บั ติ ต าม
กฎหมาย หากแต่เป็็นัการิช่ว่ยเสำริิมสำริ้างทุนัมนัุษัย์ภายในั
องค์กริให้แขึ้็งแกริ่ง ซ้�งเป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญที�จะสำ่งเสำริิมให้เกิดี
การิเติบโตทางธุุริกิจอย่างยั�งย่นั
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
นัโยบายทริัพื้ยากริมนัุษัย์ขึ้องบริิษััทฯ คริอบคลุมป็ริะเดี็นั
สำำาาคัญต่างๆ ตั�งแต่ขึ้�ันัตอนัการิดีึงดี่ดีและริับพื้นัักงานัเขึ้้า
ทำางานั จนัถึึงการิสำินั� สำุดีการิจ้างงานั โดียบริิษัทั ฯ มีการิเสำนัอ
ผิลตอบแทนัทีเ� ป็็นัธุริริมและแขึ้่งขึ้ันัไดี้เม่อ� เทียบกับบริิษัทั อ่นั�
ในัอุตสำาหกริริมเดีียว่กันัและสำะท้อนัถึึงสำภาว่ะทางเศริษัฐกิจ
และผิลการิดีำาเนัินังานัทัง� ขึ้องบริิษัทั ฯ และพื้นัักงานั นัอกจากนัี�
แนัว่ป็ฏิิบัติดี้านัการิใช้แริงงานัขึ้องบริิษััทฯ แสำดีงให้เห็นัถึึง
พื้ั นั ธุสำั ญ ญาต่ อ คว่ามเท่ า เที ย มและการิไม่ เ ล่ อ กป็ฏิิ บั ติ
การิพื้ัฒนัาบุคลากริ และอาชีว่อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัย
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บริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างมีคว่าม
ริับผิิดีชอบ โดียยึดีหลักธุริริมาภิบาลในัการิป็ริะกอบธุุริกิจ
อย่างไริก็ดีี อาจมีคว่ามเสำี�ยงจากการิทุจริิตโดียเจตนัาหริ่อ
ไม่เจตนัาซ้ง� อาจสำ่งผิลกริะทบดี้านัการิป็ฏิิบตั กิ าริ ดี้านัการิเงินั
หริ่อดี้านัภาพื้ลักษัณ์์องค์กริ
ทั�งนัี� ในัป็ี 2564 บริิษััทฯ ไดี้ยกริะดีับการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยง
ดี้านัการิกำาดีับดี่แลกิจการิ และการิคว่บคุมภายในั ดี้ว่ยการิ
พื้ั ฒ นัากริะบว่นัการิป็ริะเมิ นั คว่ามเสำี� ย งดี้ า นัการิทุ จ ริิ ต
คอริ์ริป็ั ชันัตามหลักเกณ์ฑ์์ขึ้องแนัว่ริ่ว่มต่อต้านัคอริ์ริป็ั ชันัขึ้อง
ภาคเอกชนัไทย (CAC: Collective Action Against
Corruption) เพื้่อ� ป็ริะเมินัคว่ามเสำีย� งทีจ� ะเกิดีการิซ่อ� งานัหริ่อ
โอกาสำทางธุุริกิจ การิซ่�อคว่ามผิิดี หริ่อการิซ่�อคว่ามสำะดีว่ก
ในัขึ้ั�นัตอนัการิทำางานัต่างๆ
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง

การ ิ ั ิ า ก าย ก ร เ ย
ก นั าง ั า า ง

อ งั ั ร

ง าร

บริิษััทฯ มีการิป็ริะกอบธุุริกิจทั�งในัป็ริะเทศและต่างป็ริะเทศ
ดีังนัั�นั บริิษััทฯ จ้งต้องติดีตามการิเป็ลี�ยนัแป็ลงกฎริะเบียบ
หริ่อขึ้้อบังคับต่างๆ อย่างใกล้ชิดี เนั่�องจากอาจมีผิลกริะทบ
ต่อกลยุทธุ์ การิป็ฏิิบัติการิ การิเงินั หริ่อภาพื้ลักษัณ์์องค์กริ
แนุวทางบริหุ้ารความเสิี�ยง
บริิษััทฯ ติดีตามการิเป็ลี�ยนัแป็ลงกฎริะเบียบหริ่อขึ้้อบังคับ
ต่างๆ อย่างสำมำ�าเสำมอ ริว่มถึึงจัดีให้มีการิฝ้ึกอบริมโดีย
ว่ิทยากริทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ และการิป็ริ้กษัา
ผิ่้เชี�ยว่ชาญเกี�ยว่กับหัว่ขึ้้อต่างๆ ที�เกี�ยว่ขึ้้องกับการิดีำาเนัินั
ธุุริกิจ นัอกจากนัี� ยังมีการิใช้เคริ่�องม่อการิสำ่�อสำาริภายในั
หลายช่ อ งทาง เพื้่� อ กริะจายขึ้้ อ ม่ ล ภายในัองค์ ก ริอย่ า ง
มีป็ริะสำิทธุิภาพื้ และเสำริิมสำริ้างคว่ามริ่ค้ ว่ามตริะหนัักเกีย� ว่กับ
กฎริะเบียบและขึ้้อบังคับต่างๆ ที�สำำาคัญ

บริิษััทฯ จัดีให้พื้นัักงานัทุกคนัเขึ้้าริับการิอบริมและผิ่านัการิ
ทดีสำอบเริ่�องจริริยาบริริณ์ทุกป็ี อีกทั�งจัดีให้มีการิตริว่จสำอบ
ภายในัโดียหนั่ว่ยงานัตริว่จสำอบภายในัอิสำริะที�ริายงานัตริง
ต่อคณ์ะกริริมการิตริว่จสำอบ และการิตริว่จสำอบโดียผิ่้ตริว่จ
สำอบภายนัอกองค์กริ ตามเกณ์ฑ์์กฎหมายและมาตริฐานัสำากล
ที� เ กี� ย ว่ขึ้้ อ ง ทั� ง นัี� สำ่ บ เนั่� อ งจากที� บ ริิ ษัั ท ฯ ไดี้ ป็ ริะกาศ
เจตนัาริมณ์์เขึ้้าริ่ว่ม CAC ในัป็ี 2563 ในัป็ีท�ผิี ่านัมาบริิษััทฯ
ไดี้ พื้ั ฒ นัาหลั ก สำ่ ต ริการิอบริมเริ่� อ งการิทุ จ ริิ ต คอริ์ ริั ป็ ชั นั
เพื้ิ�มเติม อีกทั�งไดี้ป็ริับป็ริุงนัโยบายการิต่อต้านัการิทุจริิต
คอริ์ริัป็ชันั และไดี้แต่งตั�งคณ์ะกริริมการิต่อต้านัการิทุจริิต
คอริ์ ริัป็ ชั นั ป็ริะกอบดี้ ว่ ยผิ่้ บ ริิ ห าริริะดีั บ สำ่ ง ขึ้องบริิ ษัั ท ฯ
โดียบริิษััทฯ คาดีว่่าจะไดี้ริับการิริับริองเป็็นัสำมาชิกแนัว่ริ่ว่ม
ต่อต้านัคอริ์ริัป็ชันัขึ้องภาคเอกชนัไทยอย่างเป็็นัทางการิ
ภายในัป็ี 2565

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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ควีามุเส่ย่� งทั่เ� กิดำข้นิ� ใหมุ่ (Emerging risks)
บริิษััทฯ มีการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงทั�งในัริะยะสำั�นั (1-2 ป็ี) ริะยะกลาง (3-5 ป็ี) และริะยะยาว่ (6-10 ป็ี หริ่อมากกว่่า 10 ป็ี)
โดียบริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับคว่ามเสำี�ยงที�อาจมีผิลกริะทบในัอีก 3-5 ป็ีขึ้้างหนั้า ที�เริียกว่่าคว่ามเสำี�ยงที�เกิดีใหม่หริ่อ
emerging risks เพื้่�อทำาให้มั�นัใจว่่ากลยุทธุ์และทิศทางการิดีำาเนัินัธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ สำอดีริับกับแนัว่โนั้มการิเป็ลี�ยนัแป็ลง
ขึ้องโลก และเพื้่�อเป็็นัการิเตริียมคว่ามพื้ริ้อมในัการิริับม่อกับเหตุการิณ์์ใหม่ๆ ที�อาจเกิดีในัอนัาคต โดียบริิษััทฯ เช่�อว่่า
หากมีการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงไดี้อย่างเหมาะสำม จะสำามาริถึเป็ลี�ยนัคว่ามเสำี�ยงให้เป็็นัโอกาสำในัการิพื้ัฒนัาและ
ขึ้ยายธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ ไดี้
การเปลิี�ยนุแปลิงสิภาพภ้มิอากาศ
คว่ามเสำีย� งทีอ� าจเกิดีจากการิเป็ลีย� นัแป็ลงสำภาพื้ภ่มอิ ากาศ
มีสำองป็ริะเภท ไดี้แก่ คว่ามเสำี�ยงทางกายภาพื้ ซ้�งหลักๆ
จะสำ่งผิลต่อการิป็ฏิิบัติการิหริ่อค่าใช้จ่ายในัการิดีำาเนัินัการิ
และคว่ามเสำี�ยงจากการิเป็ลี�ยนัแป็ลงนัโยบาย ซ้�งอาจมี
ผิลกริะทบในัหลายดี้านั ไม่ว่่าจะเป็็นัดี้านักลยุทธุ์ ดี้านั
การิเงินั ดี้านัการิป็ฏิิบตั ติ ามกฎหมาย หริ่อดี้านัภาพื้ลักษัณ์์
องค์กริ ทัง� นัี� สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีเพื้ิม� เติมจากหัว่ขึ้้อ
การิจัดีการิสำภาพื้ภ่มิอากาศ หนั้า 132
การก้าวเข้าสิ้่ยุคดิจิทัลิ
โลกกำาลังก้าว่เขึ้้าสำ่ย่ คุ ดีิจทิ ลั อย่างแนั่ชดีั โดียป็ัจจุบนัั มีการิ
พื้ัฒนัานัว่ัตกริริมและเทคโนัโลยีใหม่ๆ อย่ต่ ลอดีเว่ลา เช่นั
ยานัพื้าหนัะไฟฟ้ า ริะบบการิเงิ นั แบบดีิ จิ ทั ล หริ่ อ
อินัเทอริ์เนั็ตขึ้องสำริริพื้สำิ�ง (IoT: Internet of Things) ซ้�ง
บริิษัทั ฯ มีคว่ามเห็นัว่่าการิก้าว่สำ่ย่ คุ ดีิจทิ ลั จะเป็็นัคว่ามเสำีย� ง
เฉพื้าะในักริณ์ีท�ีบริิษััทฯ หริ่อบุคลากริไม่เป็ิดีริับต่อการิ
เป็ลีย� นัแป็ลงและไม่ยอมเริียนัริ่สำ้ ง�ิ ใหม่ๆ ทัง� นัี� บริิษัทั ฯ ยังคง
ยึดีมั�นัในัคุณ์ค่าองค์กริที�ให้คว่ามสำำาคัญกับการิเริียนัริ่้และ
คว่ามย่ดีหยุ่นั ทำาให้บริิษััทฯ พื้ริ้อมริับการิเป็ลี�ยนัแป็ลง
ริว่มถึึงไดี้นัำานัว่ัตกริริมและเคริ่�องม่อดีิจิทัลต่างๆ มาใช้

ในัการิดีำาเนัินัการิอีกดี้ว่ย นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ไดี้ตง�ั กลุม่ ธุุริกิจ
ดีิจิทัลเพื้่�อเริิ�มศึกษัาและลงทุนัในัโคริงการิโคริงสำริ้า ง
พื้่�นัฐานัดีิจิทัลและธุุริกิจอ่�นัๆ ที�เกี�ยว่ขึ้้อง
การพัฒนุาด้านุเทคโนุโลิยีอย่างรวดเร็ว
การิพื้ัฒนัาดี้านัเทคโนัโลยีอย่างริว่ดีเริ็ว่ อาจทำาให้ริ่ป็แบบ
การิดีำาเนัินัธุุริกิจเป็ลี�ยนัไป็อย่างมีนััยสำำาคัญ (disruption)
โดียเฉพื้าะในัอุ ต สำาหกริริมพื้ลั ง งานัที� มี แ นัว่โนั้ ม การิ
เป็ลี�ยนัแป็ลงที�มุ่งสำ่่การิใช้พื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั ริว่มถึึงการิ
ผิลิตพื้ลังงานัแบบกริะจายศ่นัย์ ซ้�งอาจมีผิลกริะทบต่อ
กลยุทธุ์การิขึ้ยายธุุริกิจขึ้องบริิษัทั ฯ เนั่อ� งจากบริิษัทั ฯ ตัง� ต้นั
มาจากการิพื้ัฒนัาโคริงการิโริงไฟฟ้าก๊าซธุริริมชาติ อย่างไริก็ดีี
บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ ใ ห้ ค ว่ามสำำา คั ญ กั บ การิติ ดี ตามและศึ ก ษัา
เทคโนัโลยีใหม่ๆ เพื้่�อหาแนัว่ทางในัการินัำาเทคโนัโลยี
ดีั ง กล่ า ว่มาป็ริะยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ โคริงการิป็ั จ จุ บั นั และเพื้่� อ
ว่างแผินัสำำาหริับโคริงการิในัอนัาคต โดียบริิษััทฯ จัดีให้
มีหนั่ว่ยงานัทีม� หี นั้าทีพื้� ฒ
ั นัาธุุริกิจทีเ� กีย� ว่ขึ้้องกับเทคโนัโลยี
ใหม่โดียเฉพื้าะ อีกทั�งมีหนั่ว่ยงานัที�มีหนั้าที�ศึกษัาแนัว่ทาง
ป็ริับป็ริุงและยกริะดีับป็ริะสำิทธุิภาพื้การิดีำาเนัินัโคริงการิ
อย่างสำมำ�าเสำมอ

ควีามุเส่ย่� งต่่อการลังทัุนิของผูู้ถุ้ อื หลั่กทัร่พย่์
ขึ้้อบังคับขึ้องบริิษััทฯ มีขึ้้อจำากัดีการิถึ่อหุ้นัโดียผิ่้ถึ่อหุ้นัต่างชาติ ซ้�งขึ้้อจำากัดีดีังกล่าว่อาจจำากัดีคว่ามสำามาริถึขึ้องผิ่้ลงทุนัในั
การิโอนัหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ และอาจมีผิลกริะทบต่อสำภาพื้คล่องและริาคาตลาดีขึ้องหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ
ขึ้้อบังคับขึ้องบริิษัทั ฯ ในัป็ัจจุบนัั มีขึ้อ้ จำากัดีสำัดีสำ่ว่นัการิเป็็นัเจ้าขึ้องหุนั้ ทีอ� อกและจำาหนั่ายไดี้แล้ว่ทัง� หมดีในับริิษัทั ฯ ขึ้องชาว่ต่างชาติ
ไว่้ท�ีไม่เกินักว่่าริ้อยละ 49.00 ขึ้องหุ้นัที�มีการิออกและชำาริะแล้ว่ทั�งหมดี ทั�งนัี� ขึ้้อบังคับขึ้องบริิษััทฯ ยังไดี้กำาหนัดีห้ามการิ
โอนัหุนั้ ขึ้องบริิษัทั ฯ อันัเป็็นัการิฝ้่าฝ้ืนัขึ้้อจำากัดีการิถึ่อหุนั้ โดียผิ่ถึ้ อ่ หุนั้ ต่างชาติ ดีังนัันั� ในักริณ์ีทสำ�ี ดีั สำ่ว่นัการิถึ่อหุนั้ ขึ้องชาว่ต่างชาติ
เพื้ิ�มขึ้้�นัจนัถึึงเพื้ดีานัที�กำาหนัดีไว่้แล้ว่ ผิ่้ถึ่อหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ อาจไม่สำามาริถึโอนัหุ้นัขึ้องตนัให้กับบุคคลอ่�นัซ้�งไม่ไดี้มีสำัญชาติไทย
และผิ่ถึ้ อ่ หุนั้ ขึ้องบริิษัทั ฯ ซ้ง� มิไดี้มสำี ญ
ั ชาติไทยอาจถึ่กบังคับให้ตอ้ งขึ้ายหุนั้ ขึ้องตนับนักริะดีานัในัป็ริะเทศดี้ว่ย ดีังนัันั� สำภาพื้คล่อง
และริาคาตลาดีขึ้องหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ อาจไดี้ริับผิลกริะทบในัทางลบ นัอกจากนัี� ผิ่้ถึ่อหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ ผิ่้ซ่�อหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ หริ่อ
ผิ่้ขึ้ายหุ้นัขึ้องบริิษััทฯ ซ้�งมิไดี้มีสำัญชาติไทยมิอาจทริาบล่ว่งหนั้าไดี้เสำมอไป็ว่่าหุ้นันัั�นัจะตกอย่่ภายใต้ขึ้้อจำากัดีสำัดีสำ่ว่นัการิถึ่อหุ้นั
ขึ้องชาว่ต่างชาติและหุ้นันัั�นัจะสำามาริถึจดีทะเบียนัในันัามขึ้องผิ่้ซ่�อไดี้หริ่อไม่ หริ่อนัายทะเบียนัอาจป็ฏิิเสำธุการิจดีแจ้งการิโอนั
หุ้นัไดี้
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สิ�งแวดลอม (Environmental)
แ

การจัดการดาน ิง ด อ
นิโย่บาย่สิง� แวีดำลั้อมุ
บริิษััทฯ เขึ้้าใจดีีว่่าธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ ต้องพื้ึ�งพื้าทริัพื้ยากริธุริริมชาติเป็็นัอย่างมาก จ้งให้คว่ามสำำาคัญกับการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่าง
มีคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำิ�งแว่ดีล้อม โดียเนั้นัเริ่�องการิใช้ทริัพื้ยากริอย่างมีป็ริะสำิทธุิภาพื้และการิบริิหาริสำิ�งที�ป็ล่อยออกจากพื้่�นัที�
ป็ฏิิบตั กิ าริ นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ยังตริะหนัักถึึงคว่ามสำัมพื้ันัธุ์ริะหว่่างชุมชนัและริะบบนัิเว่ศท้องถึินั� ริว่มถึึงอิทธุิพื้ลทีสำ� ภาพื้แว่ดีล้อม
มีต่อการิใช้ชีว่ิตขึ้องทุกคนัในัสำังคม และดี้ว่ยเหตุนัี� บริิษััทฯ จ้งตัดีสำินัใจเล่อกแนัว่ทางดีำาเนัินัการิภายใต้นัโยบายและริะบบ
การิจัดีการิดี้านัสำังคมและสำิง� แว่ดีล้อม (ESMS: Environmental and Social Management System) ทีสำ� ะท้อนัถึึงคว่ามมุง่ มันั�
ในัการิป็กป็้องอนัุริักษั์สำิ�งแว่ดีล้อมและการิมีคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคม
ประเดำ็นิสำาค่ญ

ราย่ลัะเอ่ย่ดำ

การิดีำาเนัินัการิดี้านัสำังคม
และสำิ�งแว่ดีล้อม

บริิษััทฯ เล่อกใช้ริะบบการิจัดีการิดี้านัสำังคมและสำิ�งแว่ดีล้อมเพื้่�อพื้ัฒนัาและ
ยกริะดีับการิป็ฏิิบัติงานัอย่างต่อเนั่�อง

การิป็ฏิิบัติตามกฎหมาย

บริิษััทฯ พื้ึงป็ฏิิบตั ติ ามกฎหมายและขึ้้อบังคับทีเ� กีย� ว่ขึ้้องกับสำิง� แว่ดีล้อม สำังคม
อาชีว่อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัย เป็็นัเกณ์ฑ์์ขึ้�นัั ตำ�าในัการิดีำาเนัินัการิ

การิสำริ้างว่ัฒนัธุริริม
การิมีคว่ามริับผิิดีชอบ

บริิษัทั ฯ มุง่ ป็ล่กฝ้ังและสำ่งเสำริิมการิมีคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคมและสำิง� แว่ดีล้อม
โดียเนั้นัการิมีสำ่ว่นัริ่ว่มขึ้องบุคลากริในัทุกริะดีับ

การิจัดีการิผิลกริะทบ
ในัห่ว่งโซ่คุณ์ค่า

บริิษัทั ฯ มุง่ ลดีผิลกริะทบเชิงลบในัห่ว่งโซ่คณ์
ุ ค่า พื้ริ้อมสำนัับสำนัุนัการิมีสำว่่ นัริ่ว่ม
กับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย เพื้่�อริักษัาสำมดีุลริะหว่่างคว่ามต้องการิขึ้องกลุ่มต่างๆ

การิสำ่งเสำริิมพื้ฤติกริริมที�ดีี
นัอกองค์กริ

บริิษััทฯ สำนัับสำนัุนัให้ผิ่้ริับเหมา ผิ่้ผิลิต ค่่ค้า และหุ้นัสำ่ว่นั ดีำาเนัินัการิอย่าง
มีคว่ามริับผิิดีชอบ โดียบริิษััทฯ ไดี้กำาหนัดีจริริยาบริริณ์ค่่ค้าที�เนั้นัยำ�าเริ่�อง
การิดี่แลชุมชนัและสำิ�งแว่ดีล้อม

การิกำากับดี่แล

บริิษััทฯ จัดีให้มีการิริายงานัและทบทว่นัผิลการิดีำาเนัินัการิดี้านัสำังคมและ
สำิ�งแว่ดีล้อมอย่างสำมำ�าเสำมอ ริว่มถึึงมีการิเป็ิดีเผิยขึ้้อม่ลอย่างเหมาะสำม

นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ยังคงยึดีมั�นัในักริอบการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างยั�งย่นั ในัมิติ “the WORLD” ที�ให้คว่ามสำำาคัญกับการิบริิหาริ
จัดีการิผิลกริะทบทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ ตลอดีจนัสำ่งเสำริิมให้เกิดีการิเริียนัริ่้และตริะหนัักถึึงป็ริะเดี็นัดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม
ทัง� นัี� เพื้่อ� ให้มนัั� ใจว่่าแนัว่ทางบริิหาริจัดีการิดี้านัสำิง� แว่ดีล้อมขึ้องบริิษัทั ฯ ไม่เพื้ียงช่ว่ยลดีผิลกริะทบเชิงลบต่อสำิง� แว่ดีล้อมให้เหล่อ
นั้อยที�สำุดี แต่ยังเป็็นัการิสำริ้างผิลกริะทบเชิงบว่กในัการิลดีป็ัญหาสำิ�งแว่ดีล้อมโลกอีกดี้ว่ย
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กั�ริปริ กัอ็บ ริกัจี ล ลปริ กัอ็บกั�ริ

กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

เอ็กั �ริ นบ

การประเมุินิผู้ลักระทับต่่อสิง� แวีดำลั้อมุ
บริิษััทฯ มีนัโยบายตริว่จสำอบและป็้องกั นัผิลกริะทบต่อ
สำิ�งแว่ดีล้อมตั�งแต่เริิ�มศึกษัาโคริงการิใหม่ โดียทุกโคริงการิ
ขึ้องบริิ ษัั ท ฯ ต้ อ งจั ดี ทำา ริายงานัป็ริะเมิ นั ผิลกริะทบต่ อ
สำิ�งแว่ดีล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment)
เพื้่�อให้มั�นัใจไดี้ว่่าการิพื้ัฒนัาโคริงการิ ตั�งแต่ขึ้�ันัตอนัการิ
ว่างแผินั การิออกแบบ การิก่อสำริ้าง ตลอดีจนัการิดีำาเนัินัการิ
จะสำ่งผิลกริะทบเชิงลบต่อบริิเว่ณ์โดียริอบนั้อยที�สำุดีเท่าที�
เป็็นัไป็ไดี้
ขึ้ันั� ตอนัการิทำา EIA เริิม� จากการิริว่บริว่มขึ้้อม่ลสำภาพื้แว่ดีล้อม
ขึ้องพื้่�นัที�ศึกษัาที�อาจจะไดี้ริับผิลกริะทบ โดียทีมงานัจะนัำา
ว่ิธุีการิทางว่ิทยาศาสำตริ์มาทำาการิว่ิเคริาะห์และป็ริะเมินั
ผิลกริะทบเชิงลบและเชิงบว่กที�อาจเกิดีจากการิดีำาเนัินัการิ

รวีบรวีมุ
ข้อมุูลั

วีิเคราะห์
แลัะประเมุินิ

ขึ้องโคริงการิในัแต่ละขึ้ันั� ตอนัการิพื้ัฒนัาและดีำาเนัินัโคริงการิ
ทั�งนัี� การิป็ริะเมินัคริอบคลุมทั�งผิลกริะทบต่อริะบบนัิเว่ศ
ท้ อ งถึิ� นั และผิลกริะทบต่ อ ชุ ม ชนัในัพื้่� นั ที� ตามนัโยบาย
การิจัดีการิภายใต้ริะบบการิจัดีการิสำังคมและสำิ�งแว่ดีล้อม
เพื้่�อกำาหนัดีมาตริการิป็้องกันัการิเกิดีผิลกริะทบเชิงลบและ
สำนัับสำนัุนัให้เกิดีผิลกริะทบเชิงบว่ก นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ จัดีให้มี
แผินัการิติดีตามและตริว่จสำอบผิลการิดีำาเนัินัการิ โดียมี
ทีมงานัดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม ชุมชนัสำัมพื้ันัธุ์ และ EIA ริับผิิดีชอบ
การิติดีตามการิดีำาเนัินัการิและการิมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับผิ่้มีสำ่ว่นั
ไดี้เสำียที�เกี�ยว่ขึ้้องอย่างสำมำ�าเสำมอ ตั�งแต่ขึ้�ันัตอนัออกแบบ
และก่อสำริ้างจนัถึึงการิเป็ิดีดีำาเนัินัการิเชิงพื้าณ์ิชย์

กำาหนิดำมุาต่รการ
ป้องก่นิ

ต่ิดำต่ามุ
แลัะต่รวีจสอบ

การต่ิดำต่ามุผู้ลัการดำำาเนิินิการดำ้านิสิง� แวีดำลั้อมุ
บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ จั ดี ตั� ง คณ์ะกริริมการิตริว่จสำอบผิลกริะทบ
สำิ�งแว่ดีล้อมในัทุกโคริงการิโริงไฟฟ้าในัป็ริะเทศไทยที�เป็ิดี
ดีำาเนัินัการิเชิงพื้าณ์ิชย์แล้ว่ โดียคณ์ะกริริมการิดีังกล่าว่
ป็ริะกอบดี้ว่ยผิ่แ้ ทนับริิษัทั ฯ ผิ่แ้ ทนัชุมชนั และผิ่แ้ ทนัหนั่ว่ยงานั
ภาคริัฐท้องถึิ�นัและหนั่ว่ยงานัภาคริัฐสำ่ว่นักลางที�เกี�ยว่ขึ้้อง
ทั�งนัี� หนั้าที�หลักขึ้องคณ์ะกริริมการิตริว่จสำอบผิลกริะทบ
สำิง� แว่ดีล้อมค่อการิติดีตามและตริว่จสำอบสำภาพื้ขึ้องสำิง� แว่ดีล้อม
ในับริิเว่ณ์ริอบโคริงการิขึ้องบริิษัทั ฯ เพื้่อ� เฝ้้าริะว่ังและป็้องกันั
ผิลกริะทบทีอ� าจเกิดีจากการิดีำาเนัินัการิขึ้องโคริงการิ สำอดีคล้อง
กับมาตริฐานัการิดีำาเนัินัการิทีก� ฎหมายและหนั่ว่ยงานัคว่บคุม
กำาหนัดี นัอกจากนัี� การิจัดีตั�งคณ์ะกริริมการิดีังกล่าว่เป็็นัอีก
หนัี�งช่องทางให้ผิ่้คนัในัชุมชนัสำามาริถึสำ่�อสำาริขึ้้อกังว่ลหริ่อ
คำาแนัะนัำากับบริิษัทั ฯ โดียคณ์ะกริริมการิจะนััดีป็ริะชุมอย่างนั้อย
ทุกสำามเดี่อนั เพื้่�อติดีตามคว่ามค่บหนั้าอย่างสำมำ�าเสำมอ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

นัอกจากนัี� บริิ ษัั ท ฯ ยั ง จั ดี ให้ มี ก าริริายงานัขึ้้ อ ม่ ล ดี้ า นั
สำิ�งแว่ดีล้อมแก่คณ์ะกริริมการิบริิหาริหริ่อคณ์ะบริิหาริอ่�นัๆ
ขึ้องบริิษัทั ฯ ไม่ตา�ำ กว่่าสำัป็ดีาห์ละคริัง� เพื้่อ� ให้มนั�ั ใจว่่าหนั่ว่ยงานั
ที�ริับผิิดีชอบการิดีำาเนัินัการิขึ้องแต่ละโคริงการิมีการิติดีตาม
และเฝ้้าริะว่ังผิลกริะทบอย่างใกล้ชิดี ริว่มถึึงให้มีการิกำากับ
ดี่ แ ลดี้ า นัสำิ� ง แว่ดีล้ อ มทั� ง ในัริะดีั บ ป็ฏิิ บั ติ ก าริและริะดีั บ
บริิหาริอีกทั�งมีการิจัดีทำาริายงานัขึ้้อม่ลดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม
สำ่งให้หนั่ว่ยงานัคว่บคุม เช่นั สำำานัักงานันัโยบายและแผินั
ทริัพื้ยากริธุริริมชาติและสำิ�งแว่ดีล้อม (สำผิ.) อย่างนั้อยป็ีละ
สำองคริั�ง โดียบริิษััทฯ มีนัโยบายจัดีจ้างผิ่้ตริว่จสำอบภายนัอก
เพื้่�อเขึ้้าตริว่จสำอบและริับริองขึ้้อม่ลดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อมก่อนัที�
จะนัำาไป็เป็ิดีเผิยในัริายงานัป็ริะจำาป็ีหริ่อสำ่�ออ่�นัๆ

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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บริิษััทฯ ตริะหนัักดีีว่่าการิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้ภ่มิอากาศอาจสำ่งผิลกริะทบต่อการิดีำาเนัินัธุุริกิจในัทุกภาคสำ่ว่นั โดียเฉพื้าะสำำาหริับ
อุตสำาหกริริมพื้ลังงานั ดีังนัั�นั บริิษััทฯ จ้งไดี้กำาหนัดีกลยุทธุ์ทางธุุริกิจที�ให้คว่ามสำำาคัญกับการิบริิหาริคว่ามเสำี�ยงและโอกาสำ
ที�เกี�ยว่ขึ้้องกับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้ภ่มิอากาศ โดียการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงและโอกาสำดีังกล่าว่เป็็นัสำ่ว่นัหนัึ�งขึ้องกริะบว่นัการิ
บริิหาริคว่ามเสำี�ยงองค์กริ ที�มีการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยงและโอกาสำทั�งในัริะยะสำั�นั (ไดี้แก่ ป็ริะเดี็นัที�อาจมีคว่ามสำำาคัญอย่างมีนััย
ภายในั 1-2 ป็ี) ริะยะกลาง (ไดี้แก่ ป็ริะเดี็นัที�อาจมีคว่ามสำำาคัญอย่างมีนััย ภายในั 3-5 ป็ี) และริะยะยาว่ (ไดี้แก่ ป็ริะเดี็นัที�อาจ
มีคว่ามสำำาคัญอย่างมีนััย ภายในั 6-10 ป็ี หริ่อมากกว่่านัั�นั) ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้จัดีทำาการิว่ิเคริาะห์สำถึานัการิณ์์จำาลอง (scenario
analysis) โดียใช้แบบจำาลองหลายแบบ ป็ริะกอบดี้ว่ย IPCC RCP8.5, IEA STEPS, IPCC RCP2.6, IEA SDS, และ WEC
Unfinished Symphony ซ้ง� เป็็นัการิจำาสำองสำถึานัการิณ์์สำามกริณ์ีดีว่้ ยกันั ไดี้แก่ กริณ์ีทดี�ี ำาเนัินัธุุริกิจตามป็กติ กริณ์ีทใ�ี ช้มาตริการิ
ลดีก๊าซเริ่อนักริะจกที�เขึ้้มงว่ดี และกริณ์ีท�ใี ช้มาตริการิลดีก๊าซเริ่อนักริะจกริะดีับป็านักลาง ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้นัำากริอบคำาแนัะนัำา
ขึ้อง Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD) มาป็ริะยุกต์ใช้เพื้่�อริายงานัผิลการิป็ริะเมินัคว่ามเสำี�ยง
และโอกาสำที�เกี�ยว่ขึ้้องกับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้ภ่มิอากาศ

โอกาส
การ

รั ยากรอยาง ร ิ ธิ า

บริิษััทฯ สำ่งเสำริิมการินัำานัว่ัตกริริมมาใช้ในัการิป็ฏิิบัติงานั อีกทั�งสำนัับสำนัุนัโคริงการิพื้ัฒนัาป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัการิดีำาเนัินังานัหลายโคริงการิ อาทิ
โคริงการิเช่�อมการิผิลิตขึ้องโริงไฟฟ้า (tie-line project) ซ้�งทำาให้สำามาริถึลดีป็ริิมาณ์การิใช้เช่�อเพื้ลิงและป็ริิมาณ์การิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจก
ต่อหนัึ�งหนั่ว่ยการิผิลิต ริว่มถึึงลดีต้นัทุนัในัการิดีำาเนัินังานักว่่า 300 ล้านับาทในัป็ี 2564

ง ังงาน
นัโยบายขึ้องภาคริัฐและผิ่ล้ งทุนั ซ้�งสำ่งเสำริิมการิลงทุนัในัพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั มีสำ่ว่นัช่ว่ยสำริ้างโอกาสำให้กับบริิษัทั ฯ ในัการิขึ้ยายธุุริกิจดี้านัพื้ลังงานั
หมุนัเว่ียนั โดียบริิษััทฯ มีเป็้าหมายเพื้ิ�มสำัดีสำ่ว่นักำาลังการิผิลิตไฟฟ้าติดีตั�งจากพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั ไม่นั้อยกว่่า 30% ขึ้องกำาลังการิผิลิตไฟฟ้า
ติดีตั�งริว่มขึ้องบริิษััทฯ ภายในัป็ี 2573 ซ้�งป็ัจจุบันับริิษััทฯ มีกำาลังการิผิลิตติดีตั�งจากพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัแล้ว่กว่่า 600 เมกะว่ัตต์

ิน า

รการ

แนัว่โนั้มการิเป็ลี�ยนัแป็ลงที�เนั้นัเริ่�องการิลดีการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจกสำ่งผิลให้มีคว่ามต้องการิใช้สำินัค้าและบริิการิพื้ลังงานัคาริ์บอนัตำ�าเพื้ิ�มขึ้้�นั
บริิษัทั ฯ จ้งมีโอกาสำในัการิขึ้ยายกลุม่ สำินัค้าและบริิการิไป็ยังธุุริกิจใหม่ เช่นั โคริงการิผิลิตไฟฟ้าจากพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนั ธุุริกิจพื้ลังงานัแสำงอาทิตย์
และบริิการิดี้านัพื้ลังงานัอ่�นัๆ โดียในัป็ี 2564 บริิษััทฯ ไดี้จัดีโคริงสำริ้างการิลงทุนัในักลุ่มบริิษััทใหม่ ดี้ว่ยการินัำาบริิษััทย่อยที�เกี�ยว่ขึ้้องกับธุุริกิจ
พื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัทั�งหมดีขึ้องบริิษััทฯ ที�ดีำาเนัินัการิอย่่ มาบริิหาริงานัภายใต้บริิษััท กัลฟ์ ริีนัิว่เอเบิล เอ็นัเนัอริ์จี จำากัดี เพื้่�อให้บริิษััทฯ พื้ริ้อม
ริับม่อกับการิขึ้ยายตัว่ขึ้องธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัและธุุริกิจที�เกี�ยว่ขึ้้อง

าด

กลยุทธุ์ขึ้องบริิษัทั ฯ ในัการิขึ้ยายธุุริกิจไป็สำ่ต่ า่ งป็ริะเทศไดี้ริบั ป็ริะโยชนั์จากนัโยบายขึ้องป็ริะเทศต่างๆ ทีต� อ้ งการิจะลดีการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจก
สำ่งผิลให้บริิษัทั ฯ มีโอกาสำเติบโตในัพื้่นั� ทีแ� ละตลาดีใหม่ๆ เช่นั ป็ริะเทศเยอริมนัี ลาว่ และเว่ียดีนัาม นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ไดี้กา้ ว่เขึ้้าสำ่ต่ ลาดีพื้ลังงานั
หมุนัเว่ียนัในัป็ริะเทศไทย โดียป็ัจจุบันับริิษััทฯ ไดี้ดีำาเนัินัธุุริกิจที�เกี�ยว่ขึ้้องกับพื้ลังงานัแสำงอาทิตย์ ซ้�งริว่มไป็ถึึงริะบบพื้ลังงานัแสำงอาทิตย์
บนัหลังคา (solar rooftop) และการิให้บริิการิบำาริุงริักษัาริะบบพื้ลังงานัดีังกล่าว่แบบคริบว่งจริ ผิ่านับริิษััท กัลฟ์1 จำากัดี ซ้�งเป็็นับริิษััทย่อยที�
บริิษััทฯ ถึ่อหุ้นัในัสำัดีสำ่ว่นัริ้อยละ 99.99

า า าร นการ รั ั
ดี้ว่ยกลยุทธุ์ขึ้องบริิษััทฯ ที�มุ่งเนั้นัการิเพื้ิ�มการิผิลิตไฟฟ้าจากแหล่งพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัและสำ่งเสำริิมคว่ามมั�นัคงทางพื้ลังงานัจากโคริงการิก๊าซ
ธุริริมชาติและโคริงการิโคริงสำริ้างพื้่นั� ฐานัต่างๆ ทีม� คี ว่ามสำอดีคล้องกับแนัว่โนั้มการิเป็ลีย� นัแป็ลงขึ้องโลกและคว่ามต้องการิขึ้องตลาดี ป็ริะกอบกับ
การิขึ้ยายตัว่ไป็ยังธุุริกิจดีิจิทัลซ้�งจะเป็็นัช่องทางในัการินัำาเคริ่�องม่อและเทคโนัโลยีใหม่ๆ มาใช้ในัการิยกริะดีับป็ริะสำิทธุิภาพื้การิทำางานัขึ้อง
บริิษััทฯ และโคริงการิต่างๆ ในักลุ่ม จ้งนัับไดี้ว่่าบริิษััทฯ มีคว่ามพื้ริ้อมในัการิริับม่อกับผิลกริะทบจากการิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้ภ่มิอากาศ
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ควีามุเส่ย่� ง
า เ ่ยง างกาย า นร ย ัน
บริิษััทฯ มองว่่าคว่ามเสำี�ยงทางกายภาพื้ในัริะยะสำั�นัหลักๆ จะเกิดีจากภาว่ะขึ้าดีแคลนันัำ�า อุทกภัย หริ่อภัยธุริริมชาติท�มี ีคว่ามริุนัแริงมากขึ้้�นั ทั�งนัี�
บริิษััทฯ ไดี้จัดีให้มีการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงดีังกล่าว่ในัหลายริะดีับ เช่นั มีการิเพื้ิ�มป็ริะสำิทธุิภาพื้การิใช้นัำ�าในัโริงไฟฟ้า การิทำาบ่อเก็บนัำ�าดีิบ
การิหาแหล่งนัำ�าสำำาริอง ริว่มถึึงการิจัดีทำาแผินัฉุกเฉินัและแผินับริิหาริคว่ามต่อเนั่�องทางธุุริกิจ อีกทั�งไดี้จัดีให้มีคว่ามคุ้มคริองขึ้องป็ริะกันัภัยที�
เพื้ียงพื้อต่อค่าเสำียหายที�อาจเกิดี

า เ ่ยง างกาย า นร ย ยา
การิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องฤดี่ฝ้นัอาจมีผิลต่อป็ริิมาณ์นัำ�าและคว่ามแม่นัยำาขึ้องการิพื้ยากริณ์์อากาศ ซ้�งอาจสำ่งผิลต่อการิผิลิตไฟฟ้า ทั�งนัี� บริิษััทฯ
มีแผินัการิจัดีการินัำ�าอย่างคริอบคลุมสำำาหริับทุกโคริงการิที�เป็ิดีดีำาเนัินัการิ อีกทั�งมีการิใช้ป็ริะโยชนั์จากเทคโนัโลยีสำาำ หริับกริะบว่นัการิหลัก อาทิ
การิพื้ยากริณ์์อากาศ ทีสำ� าำ คัญ บริิษัทั ฯ ไดี้ทาำ การิศึกษัาพื้่นั� ทีท� ม�ี คี ว่ามเสำีย� งดี้านัทริัพื้ยากรินัำา� (water stressed areas) ริว่มถึึงแนัว่โนั้มการิขึ้ยายตัว่
ขึ้องพื้่�นัที�ดีังกล่าว่ โดียบริิษััทฯ จะเล่อกตั�งโคริงการิในัพื้่�นัที�ท�ไี ม่มีคว่ามเสำี�ยงดี้านัทริัพื้ยากรินัำ�า

ก

าย

อ งั ั

อนัาคตอาจมีขึ้้อจำากัดีในัการิใช้เช่�อเพื้ลิงฟอสำซิลเพื้ิ�มขึ้้�นั ซ้�งอาจสำ่งผิลต่อคว่ามมั�นัคงดี้านัการิเงินัขึ้องโคริงการิในัป็ัจจุบันั หริ่อคว่ามเป็็นัไป็ไดี้
ขึ้องโคริงการิในัอนัาคต โดียบริิษัทั ฯ มีขึ้อ้ กำาหนัดีเริ่อ� งการิเป็ลีย� นัแป็ลงทางกฎหมายในัสำัญญาต่างๆ เพื้่อ� ป็้องกันัผิลกริะทบจากการิเป็ลีย� นัแป็ลง
กฎหมายจากภาคริัฐ นัอกจากนัี� บริิษััทฯ กำาลังดีำาเนัินัการิขึ้ยายธุุริกิจไป็ยังธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัเพื้่�อริองริับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงในัอนัาคต โดีย
บริิษััทฯ มองว่่าแนัว่ทางการิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงที�อาจเกิดีจากการิเป็ลี�ยนัแป็ลงกฎหมายจะทำาให้การิเป็ลี�ยนัแป็ลงนัั�นักลายเป็็นัโอกาสำให้
บริิษััทฯ สำามาริถึขึ้ยายธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัไดี้มากขึ้้�นั

เ

น ย

การิพื้ัฒนัาเทคโนัโลยีพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัอาจทำาให้คว่ามสำามาริถึในัการิแขึ้่งขึ้ันัขึ้องโคริงการิเช่อ� เพื้ลิงฟอสำซิลลดีลง อีกทัง� เป็็นัป็ัจจัยสำ่งเสำริิมทำาให้
ผิ่บ้ ริิโภคพื้ลังงานัสำามาริถึมีบทบาทในัการิผิลิตพื้ลังงานัไฟฟ้ามากขึ้้นั� (“prosumer”) บริิษัทั ฯ จ้งไดี้จดีั ตัง� บริิษัทั กัลฟ์1 เพื้่อ� ดีำาเนัินัธุุริกิจทีเ� กีย� ว่ขึ้้อง
กับริะบบพื้ลังงานัแสำงอาทิตย์บนัหลังคา ซ้�งจะเป็็นัการิริองริับคว่ามต้องการิขึ้องผิ่้บริิโภคพื้ริ้อมกับช่ว่ยให้บริิษััทฯ สำามาริถึขึ้ยายธุุริกิจพื้ลังงานั
หมุนัเว่ียนั นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ มีการินัำาเทคโนัโลยีทท�ี นัั สำมัยมาใช้เพื้่อ� ยกริะดีับการิดีำาเนัินัการิอย่างสำมำา� เสำมอ อันัจะนัำาไป็สำ่ก่ าริริักษัาป็ริะสำิทธุิภาพื้สำ่ง
ในัริะยะยาว่ อีกทั�งไดี้จัดีตั�งหนั่ว่ยงานัเฉพื้าะเพื้่�อศึกษัาและเริิ�มลงทุนัในัเทคโนัโลยีใหม่

าด
การิเป็ลี�ยนัผิ่านัดี้านัพื้ลังงานัอาจทำาให้โอกาสำในัการิเติบโตสำำาหริับโริงไฟฟ้าก๊าซธุริริมชาติขึ้นัาดีใหญ่ลดีลง นัอกจากนัี� การิผิลิตและการิบริิโภค
พื้ลังงานัอาจมีการิเป็ลี�ยนัจากการิขึ้ายสำ่งเป็็นัการิขึ้ายป็ลีก ดีังนัั�นั บริิษััทฯ จ้งแสำว่งหาโอกาสำในัการิขึ้ยายไป็ยังธุุริกิจใหม่ให้สำอดีคล้องกับ
การิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องตลาดี เช่นั โคริงการิริะบบจำาหนั่ายกริะแสำไฟฟ้า โคริงการิริะบบผิลิตนัำ�าเย็นัแบบริว่มศ่นัย์ โคริงการิโริงไฟฟ้าขึ้ยะ และ
ธุุริกิจริะบบพื้ลังงานัแสำงอาทิตย์บนัหลังคา

ื่อเ ยง
บริิษััทฯ เขึ้้าใจว่่า ไม่ว่่าจะเป็็นัเริ่�องเกี�ยว่ขึ้้องกับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงสำภาพื้ภ่มิอากาศหริ่อเริ่�องอ่�นัๆ หากบริิษััทฯ ไม่มีการิป็ริับตัว่ตามแนัว่โนั้ม
การิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องโลก หริ่อไม่ป็ริับแนัว่ทางการิบริิหาริธุุริกิจให้สำอดีคล้องกับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงขึ้องนัโยบายหริ่อคว่ามคาดีหว่ังขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นั
ไดี้เสำีย ก็จะไม่สำามาริถึดีำาเนัินัธุุริกิจไดี้อย่างยั�งย่นั และที�สำาำ คัญอาจก่อให้เกิดีการิไม่ยอมริับหริ่อต่อต้านับริิษััทฯ ซ้�งอาจสำ่งผิลกริะทบทั�งในัดี้านั
การิจัดีหาเงินัลงทุนั คว่ามริาบริ่นั� ในัการิเขึ้้าพื้่นั� ทีใ� หม่ คว่ามสำามาริถึในัการิแขึ้่งขึ้ันั หริ่อการิไดี้ริบั คว่ามไว่้ว่างใจจากกลุม่ ผิ่ม้ สำี ว่่ นัไดี้เสำียต่างๆ ทัง� นัี�
บริิษััทฯ มีคว่ามมุ่งมั�นัสำริ้างคว่ามนั่าเช่�อถึ่อ โดียมีเป็้าหมายที�จะเป็็นับริิษััทที�ไดี้ริับการิยอมริับในัริะดีับสำากลในัธุุริกิจพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัและ
ธุุริกิจอ่�นัๆ
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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กลัยุ่ทัธุ์ดำา้ นิการเปลั่ย่� นิแปลังสภาพภูมุอิ ากาศ
บริิ ษัั ท ฯ ไดี้ กำา หนัดีกลยุ ท ธุ์ ดี้ า นัการิเป็ลี�ย นัแป็ลงสำภาพื้
ภ่มิอากาศที�สำอดีคล้องกับกลยุทธุ์ทางธุุริกิจและแนัว่โนั้ม
การิเป็ลีย� นัแป็ลงขึ้องโลกในัป็ัจจุบนัั เพื้่อ� ทำาให้มนั�ั ใจว่่าบริิษัทั ฯ
พื้ริ้อมริับม่อกับการิเป็ลีย� นัแป็ลงสำภาพื้ภ่มอิ ากาศและผิลกริะทบ
ที�อาจเกิดี โดียมุ่งเนั้นัการิลดีสำัดีสำ่ว่นักำาลังการิผิลิตไฟฟ้าที�
เกิดีจากการิเผิาไหม้เช่�อเพื้ลิง ดี้ว่ยการิเพื้ิ�มการิลงทุนัในั
โคริงการิพื้ลังงานัหมุนัเว่ียนัและธุุริกิจที�เกี�ยว่เนั่�อง อีกทั�ง
บริิษััทฯ ยังพื้ัฒนัากริะบว่นัการิเพื้่�อลดีการิใช้พื้ลังงานัและ
การิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจก โดียไดี้กำาหนัดีนัโยบายไม่ลงทุนั
ในัธุุริกิจถึ่านัหินัหริ่อโคริงการิพื้ลังงานัที�ผิลิตจากถึ่านัหินั
(No Coal Policy) และสำ่งเสำริิมนัว่ัตกริริมเพื้่�อพื้ัฒนัา
ป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัการิดีำาเนัินังานั โดียบริิษััทฯ สำนัับสำนัุนัให้
พื้นัักงานัคอยหาว่ิธุป็ี ริับป็ริุงการิดีำาเนัินังานัเพื้่อ� เพื้ิม� ป็ริะสำิทธุิภาพื้
ขึ้องกริะบว่นัการิผิลิต โดียมีหนั่ว่ยงานัเฉพื้าะที�ริับผิิดีชอบ
เริ่�องการิคิดีค้นันัว่ัตกริริมใหม่ๆ เพื้่�อเพื้ิ�มป็ริะสำิทธุิภาพื้
การิทำางานัขึ้องโริงไฟฟ้าต่างๆ อีกทั�งมีการิกำาหนัดีให้มีดีัชนัี
ชี�ว่ัดีผิลงานั (KPI: key performance indicator) ที�สำะท้อนั
ถึึงคว่ามสำำาเริ็จในัการิจัดีทำาโคริงการิป็ริับป็ริุงการิดีำาเนัินังานั
ดีังกล่าว่
นัอกจากการิบริิหาริผิลกริะทบทางตริง บริิษัทั ฯ ยังมีสำว่่ นัริ่ว่ม
ในัการิริับม่อการิเป็ลีย� นัแป็ลงสำภาพื้ภ่มอิ ากาศทางอ้อม ดี้ว่ย
การิจัดีสำริริบริิการิที�ช่ว่ยลดีการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจกขึ้อง

ล่กค้าอุตสำาหกริริม กล่าว่ค่อ การิผิลิตและจำาหนั่ายไอนัำ�าและ
นัำ�า เย็ นั ให้ แ ก่ ล่ ก ค้ า อุ ต สำาหริริม เนั่� อ งจากล่ ก ค้ า กลุ่ ม
อุตสำาหกริริมดีังกล่าว่จะต้องใช้ไอนัำ�าและ/หริ่อนัำ�าเย็นัในั
ป็ริิมาณ์ทีค� อ่ นัขึ้้างนั้อย หลายบริิษัทั จ้งเล่อกติดีตัง� เคริ่อ� งผิลิต
ไอนัำ�าขึ้นัาดีเล็กซ้�งมีป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัการิผิลิตค่อนัขึ้้างตำ�าและ
มักจะใช้นัำ�ามันัดีีเซลหริ่อนัำ�ามันัเตาเป็็นัเช่�อเพื้ลง และสำำาหริับ
ผิ่้ที�ต้องใช้นัำ�าเย็นัอาจต้องใช้ไฟฟ้าในัป็ริิมาณ์มากเพื้่�อผิลิต
นัำ�าเย็นั ดีังนัันั� เนั่อ� งจากบริิษัทั ฯ สำามาริถึใช้เทคโนัโลยีชนั�ั สำ่ง
ในัการิผิลิตไอนัำ�าและนัำ�าเย็นัในัป็ริิมาณ์มากจากกริะบว่นัการิ
ผิลิตไฟฟ้า จ้งสำามาริถึช่ว่ยลดีการิใช้เคริ่�องผิลิตไอนัำ�าที�มี
ป็ริะสำิทธุิภาพื้ตำ�าและลดีการิใช้ไฟฟ้าไดี้ ซ้�งจะสำ่งผิลให้ล่กค้า
อุตสำาหริริมขึ้องบริิษััทฯ สำามาริถึลดีการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนั
กริะจกไดี้

คาร์บอนิฟุต่พรินิ� ทั์
บริิษััทฯ ไดี้ทำาการิตริว่จว่ัดีการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจกเพื้่�อ
ทำา การิคำา นัว่ณ์ป็ริิ ม าณ์การิป็ล่ อ ยก๊ า ซเริ่ อ นักริะจกหริ่ อ
“คาริ์บอนัฟุตพื้ริิ�นัท์” (carbon footprint) ทั�งในัทางตริง
(scope 1) ทางอ้อมจากการิใช้พื้ลังงานั (scope 2) และ
ทางอ้อมอ่นั� ๆ (scope 3) โดียมีมาตริการิให้โคริงการิโริงไฟฟ้า
ในัป็ริะเทศไทยทีเ� ป็ิดีดีำาเนัินัการิเชิงพื้าณ์ิชย์คริบหนัึง� ป็ีเขึ้้าริ่ว่ม
โคริงการิคาริ์ บ อนัฟุ ต พื้ริิ� นั ท์ ขึ้ ององค์ ก าริบริิ ห าริจั ดี การิ
ก๊าซเริ่อนักริะจก (องค์การิมหาชนั) หริ่อ อบก. ซ้�งป็ัจจุบันัมี
โคริงการิทั�งหมดี 22 โคริงการิที�ไดี้ริับการิริับริองคาริ์บอนั
ฟุตพื้ริิ�นัท์ขึ้ององค์กริ และคาริ์บอนัฟุตพื้ริิ�นัท์ขึ้องผิลิตภันัฑ์์

22%
0.3%

ปริมุาณูการปลั่อย่
ก๊าซเรือนิกระจก

78%

Scope 1
(9,629,159.38 ตันั)
Scope 2
(38,215.78 ตันั)
Scope 3
(2,732,661.02 ตันั)
Total carbon intensity:
0.48 tons/ MWh
Scope 1 carbon intensity:
0.38 tons/ MWh

ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้ต�งั เป็้าหมายลดีป็ริิมาณ์การิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจกต่อหนัึ�งหนั่ว่ยผิลิต (carbon intensity) ริ้อยละ 25 ภายในั
ป็ี 2573 เม่อ� เทียบกับป็ีฐานั 2562 เพื้่อ� แสำดีงถึึงคว่ามตัง� ใจทีจ� ะสำนัับสำนัุนัคว่ามมันั� คงทางพื้ลังงานัในัภ่มภิ าคอาเซีย� นัและคว่าม
มุ่งมั�นัที�จะยกริะดีับการิดีำาเนัินัการิเพื้่�อมุ่งสำ่่เป็้าหมายคาริ์บอนัเป็็นักลาง (carbon neutral) และการิป็ล่อยก๊าซเริ่อนักริะจกเป็็นั
ศ่นัย์ (net zero GHG emissions) ตามนัโยบายขึ้องริัฐบาลไทย
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รั ยากรอยาง ร ิ ธิ า

เนั่�องจากการิดีำาเนัินัธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ นัั�นัจำาเป็็นัต้องพื้ึ�งพื้า
ทริัพื้ยากริธุริริมชาติ โดียเฉพื้าะนัำ�าและก๊าซธุริริมชาติท�ีเป็็นั
ว่ัตถึุดีิบสำำาคัญในักริะบว่นัการิผิลิตไฟฟ้า จ้งตริะหนัักดีีว่่า
บริิษัทั ฯ จะต้องช่ว่ยริักษัาและป็กป็้องทริัพื้ยากริเหล่านัันั� เพื้่อ�
ผิลป็ริะโยชนั์ขึ้องคนัในัริุนั่ ป็ัจจุบนัั และในัอนัาคต โดียบริิษัทั ฯ
ให้ ค ว่ามสำำา คั ญ เป็็ นั พื้ิ เ ศษักั บ การิบริิ ห าริผิลกริะทบต่ อ
สำิ�งแว่ดีล้อมในัพื้่�นัที�ป็ฏิิบัติการิขึ้องบริิษััทฯ อาทิ พื้่�นัที�ริอบ
โคริงการิโริงไฟฟ้า ทีอ� าจไดี้ริบั ผิลกริะทบแตกต่างกันัไป็ตาม
สำภาพื้แว่ดีล้อม ดีังนัั�นั บริิษััทฯ จ้งไดี้กำาหนัดีนัโยบาย
การิบริิหาริจัดีการิดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อมที�คริอบคลุมเริ่�องการิเพื้ิ�ม
ป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัการิดีำาเนัินังานั การิลดีผิลกริะทบเชิงลบทีอ� าจ
เกิดีต่อสำังคมและสำิง� แว่ดีล้อม และการิเพื้ิม� ผิลกริะทบเชิงบว่ก
โดียเฉพื้าะในัดี้านัการิใช้ทริัพื้ยากริริ่ว่มกับชุมชนั ริว่มถึึงการิ
ป็กป็้องอนัุริักษั์สำิ�งแว่ดีล้อม

ไดี้ในัป็ริิมาณ์ที�เยอะขึ้้�นั ในัขึ้ณ์ะที�ใช้เช่�อเพื้ลงและทริัพื้ยากริ
อ่�นัๆ นั้อยลง นัอกจากนัี� บริิษััทฯ สำนัับสำนัุนัการิคิดีค้นั
แนัว่ทางริักษัาหริ่อเพื้ิ�มป็ริะสำิทธุิภาพื้การิดีำาเนัินัการิ โดียไดี้
นัำาโคริงการิและแนัว่ทางต่างๆ มาป็ฏิิบตั ใิ ช้ ซ้ง� ก็มสำี ว่่ นัในัการิ
ช่ว่ยให้โคริงการิโริงไฟฟ้าต่างๆ ขึ้องบริิษัทั ฯ ลดีการิใช้เช่อ� เพื้ลิง
พื้ลังงานั และทริัพื้ยากริอ่�นัๆ

การจ่ดำการคุณูภาพอากาศ
บริิษััทฯ จัดีให้มีการิป็ริะเมินัผิลกริะทบสำิ�งแว่ดีล้อม (EIA)
อย่างเขึ้้มงว่ดีในัทุกโคริงการิก่อนัเริิม� การิก่อสำริ้าง โดียขึ้้อสำริุป็
จากการิป็ริะเมินัดีังกล่าว่จะนัำามาใช้เพื้่อ� กำาหนัดีแนัว่ทางการิ
ออกแบบโคริงการิ ตลอดีจนัมาตริฐานัการิดีำาเนัินัการิในัช่ว่ง
ก่อสำริ้างและดีำาเนัินังานั ดี้ว่ยว่ัตถึุป็ริะสำงค์เพื้่�อให้เกิดีผิล
กริะทบเชิงลบต่อสำิง� แว่ดีล้อมโดียริอบและชุมชนัท้องถึินั� ให้นัอ้ ย
ที�สำุดี ดีังนัั�นั บริิษััทฯ จ้งยึดีถึ่อมาตริฐานัการิป็ล่อยมลสำาริที�
เขึ้้มงว่ดีกว่่าขึ้้อกำาหนัดีทางกฎหมาย โดียบริิษัทั ฯ มีการิตริว่จว่ัดี
คุณ์ภาพื้อากาศตลอดีเว่ลาทัง� ในัจุดีทีม� กี าริริะบายอากาศออก
จากโริงไฟฟ้าและในับริิเว่ณ์ริอบโริงไฟฟ้า

เนั่�องจากสำังคมโลกในัป็ัจจุบันัพื้ึ�งพื้าพื้ลังงานัไฟฟ้าในัทุกมิติ
ขึ้องการิใช้ชีว่ิต การิดีำาเนัินัธุุริกิจผิลิตไฟฟ้ายังต้องคำานัึงถึึง
คว่ามต้องการิใช้พื้ลังงานัไฟฟ้าและการิริักษัาคว่ามมันั� คงดี้านั
พื้ลังงานั โดียบริิษััทฯ เล็งเห็นัถึึงบทบาทอันัสำำาคัญขึ้องก๊าซ
ธุริริมชาติท�ีจะเป็็นัแหล่งพื้ลังงานัที�สำะอาดีและยังสำามาริถึ
ริองริับคว่ามต้องการิพื้ลังงานัไดี้ทล�ี ว่้ นัแต่จะเพื้ิม� ขึ้้นั� ทุกว่ันั จ้ง
ไดี้เล่อกลงทุนัในัโคริงการิโริงไฟฟ้าก๊าซธุริริมชาติหลายแห่ง
เพื้่�อเป็็นัสำ่ว่นัหนัึ�งในัการิขึ้ับเคล่�อนัการิเติบโตทางเศริษัฐกิจ
และการิยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ิตขึ้องทุกคนัในัสำังคม

ทัง� นัี� บริิษัทั ฯ สำามาริถึคว่บคุมป็ริิมาณ์มลสำาริทางอากาศ อาทิ
ไนัโตริเจนัออกไซดี์ (NOx) ซัลเฟอริ์ออกไซดี์ (SOx) และ
ฝุ้่นัละออง (PM) ให้อย่่ในัริะดีับที�ดีีกว่่าเกณ์ฑ์์ที�หนั่ว่ยงานั
คว่บคุมกำาหนัดีอย่างมีนัยั สำำาคัญ เนั่อ� งจากโริงไฟฟ้าขึ้องบริิษัทั ฯ
มีป็ริะสำิทธุิภาพื้สำ่งจ้งสำามาริถึเป็ลี�ยนัเช่�อเพื้ลิงเป็็นัไฟฟ้าไดี้
มากกว่่า และจะสำ่ญเสำียเช่�อเพื้ลิงจากกริะบว่นัการิเผิาไหม้
นั้ อ ยกว่่ า เม่� อ เที ย บกั บ โริงไฟฟ้ า ขึ้นัาดีใกล้ เ คี ย งที� มี
ป็ริะสำิทธุิภาพื้ตำ�ากว่่า จ้งทำาให้มีการิป็ล่อยมลสำาริทางอากาศ
นั้อยกว่่าอย่างมีนััยสำำาคัญ

ทั�งนัี� บริิษััทฯ ยังคงให้คว่ามสำำาคัญกับการิดีำาเนัินัการิอย่างมี
คว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคมและสำิง� แว่ดีล้อม โดียบริิษัทั ฯ เล่อก
ใช้เทคโนัโลยีท�ีทันัสำมัยที�สำุดีในัทุกโคริงการิที�ไดี้ลงทุนั ทำาให้
โคริงการิโริงไฟฟ้าขึ้องบริิษััทฯ สำามาริถึผิลิตไฟฟ้าไดี้อย่างมี
ป็ริะสำิทธุิภาพื้สำ่งสำุดี ซ้�งหมายคว่ามว่่าจะสำามาริถึผิลิตไฟฟ้า
NOx

SOx

800

600

207 ต่่นิ

Ash & gypsum

Mercury

0 ต่่นิ

0 ต่่นิ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

400

217.13 ต่่นิ

200

0

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

3,654 ต่่นิ

PM (ฝุุ่�นิ)

รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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การใช้้พลั่งงานิ
การิใช้พื้ลังงานัขึ้องบริิษััทฯ เก่อบทั�งหมดีเกิดีจากการิใช้เช่�อเพื้ลิง หลักๆ ไดี้แก่ ก๊าซธุริริมชาติ ซ้�งเป็็นัว่ัตถึุดีิบสำำาคัญที�ใช้ในั
การิผิลิตไฟฟ้าในัโคริงการิขึ้องบริิษััทฯ อย่างไริก็ดีี บริิษััทฯ สำ่งเสำริิมการิอนัุริักษั์พื้ลังงานัในัทุกขึ้ั�นัตอนัขึ้องการิดีำาเนัินังานั โดีย
กลยุทธุ์หลักสำำาหริับการิลดีป็ริิมาณ์การิใช้พื้ลังงานัริว่มและป็ริิมาณ์การิใช้พื้ลังงานัต่อหนัึ�งหนั่ว่ยผิลิต (Energy intensity)
มุง่ เนั้นัการิริักษัาป็ริะสำิทธุิภาพื้ในัริะดีับสำ่งสำุดีทีเ� ป็็นัไป็ไดี้ ทัง� นัี� ในัป็ี 2564 ป็ริิมาณ์การิใช้พื้ลังงานัต่อหนัึง� หนั่ว่ยผิลิตขึ้องบริิษัทั ฯ
เท่ากับ 9.7 GJ/MWh บริิษััทฯ มุ่งบริริลุว่ัตถึุป็ริะสำงค์การิลดีการิใช้พื้ลังงานัดี้ว่ยแนัว่ทางดีังต่อไป็นัี�
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การจ่ดำการของเส่ย่
บริิษัทั ฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับการิผิลิตและบริิโภคอย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบเพื้่อ� ป็ริะโยชนั์ขึ้องสำ่ว่นัริว่ม ดีังนัันั� แม้ว่า่ กริะบว่นัการิผิลิต
ไฟฟ้าไม่ไดี้กอ่ ให้เกิดีขึ้องเสำียมากนัักเนั่อ� งจากไม่มกี าริใช้ว่ตั ถึุดีบิ หริ่อสำาริเคมีเป็็นัจำานัว่นัมากในักริะบว่นัการิผิลิต โดียว่ัสำดีุขึ้องเสำีย
ทีเ� กิดีขึ้้นั� โดียมากค่อตะกอนัดีินัทีม� อี ย่ต่ ามธุริริมชาติ ซ้ง� เป็็นัขึ้องเหล่อจากกริะบว่นัการิกริองนัำ�าเพื้่อ� ใช้ในัการิผิลิตไฟฟ้า บริิษัทั ฯ
ยังคงให้คว่ามสำำาคัญเป็็นัอย่างยิ�งกับการิกำาจัดีขึ้องเสำียอย่างถึ่กว่ิธุี เพื้่�อไม่ก่อให้เกิดีผิลกริะทบเชิงลบต่อสำิ�งแว่ดีล้อมหริ่อชุมชนั
ในัพื้่�นัที�ป็ฏิิบัติการิ

0.8%

การจ่ดำการ
ของเส่ย่

99.2%

ขึ้ยะไม่อันัตริาย
ขึ้ยะอันัตริาย

ทั�งนัี� ขึ้องเสำียจากโคริงการิโริงไฟฟ้าสำามาริถึแบ่งออกเป็็นัสำองป็ริะเภท ไดี้แก่ ขึ้ยะอันัตริาย (hazardous waste) และขึ้ยะ
ไม่อันัตริาย (non-hazardous waste) ซ้�งจะมีว่ิธุีกำาจัดีที�แตกต่างกันั เนั่�องจากขึ้ยะแต่ละป็ริะเภทจะต้องใช้ว่ิธุีจำากัดีเฉพื้าะทาง
ซ้�งบริิษััทฯ มีแนัว่ทางการิจัดีการิขึ้องเสำียดีังต่อไป็นัี�

การรี ไซเคิลั

การนิำากลั่บมุาใช้้
เป็นิพลั่งงานิ

การกำาจ่ดำดำ้วีย่
การเผู้าไหมุ้หรือ
ฝุ่ังกลับ

การเก็บไวี้ในิ
ทั่�รองร่บ
ณู โครงการ

โดียบริิษััทฯ สำามาริถึริักษัาเป็้าหมายขึ้ยะฝ้ังกลบเป็็นัศ่นัย์ (Zero Waste to Landfill) ตั�งแต่ป็ี 2563 นัอกจากนัี� ในัป็ี 2564
บริิษััทฯ สำามาริถึบริริลุเป็้าหมายใหม่ ไดี้แก่ ขึ้ยะเผิาตริงเป็็นัศ่นัย์ (Zero Waste Incineration)*
* หมายเหตุ: มีการิเผิาไหม้ขึ้ยะอันัตริายเล็กนั้อยในัช่ว่งต้นัป็ีเนั่�องจากยังไม่พื้บแนัว่ทางการิกำาจัดีที�เหมาะสำมกว่่า โดียป็ริิมาณ์ขึ้ยะที�นัำาไป็เผิาไหม้เท่ากับ 3% ขึ้องป็ริิมาณ์
ขึ้ยะอันัตริาย หริ่อ 0.02% ขึ้องป็ริิมาณ์ขึ้ยะริว่ม
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ควีามุหลัากหลัาย่ทัางช้่วีภาพ
บริิษัทั ฯ ตริะหนัักถึึงคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำิง� แว่ดีล้อมและมีเป็้าหมายในัการิหลีกเลีย� งและลดีผิลกริะทบเชิงลบทีอ� าจเกิดีต่อริะบบ
นัิเว่ศในัพื้่�นัที�ท�บี ริิษััทฯ ป็ริะกอบธุุริกิจ โดียบริิษััทฯ มุ่งมั�นัที�จะริับผิิดีชอบในัการิป็กป็้องและริักษัาคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้
ขึ้องริะบบนัิเว่ศผิ่านัการิกำากับดี่แลที�เพื้ียงพื้อและเหมาะสำม และการิบริิหาริจัดีการิธุุริกิจอย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบ นัอกจากนัี�
บริิษััทฯ มีการิจัดีทำาโคริงการิและกิจกริริมเพื้่�อสำ่งเสำริิมการิให้คว่ามริ่้ และการิสำนัับสำนัุนัดี้านัคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้และ
ป็ริะเดี็นัสำำาคัญที�เกี�ยว่กับสำิ�งแว่ดีล้อม ผิ่านัโคริงการิศ่นัย์การิเริียนัริ่้เกษัตริทฤษัฎีใหม่และแป็ลงนัาสำาธุิต และกิจกริริมเพื้่�อ
สำังคมอ่�นัๆ
สำำาหริับการิดี่แลคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้ ก่อนัเริิ�มการิพื้ัฒนัาก่อสำริ้างโคริงการิใดีๆ บริิษััทฯ จะมีการิป็ริะเมินัผิลกริะทบ
สำิ�งแว่ดีล้อมและจัดีเตริียมแผินัจัดีการิดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อมที�เกี�ยว่ขึ้้อง โดียบริิษััทฯ จะเล่อกพื้ัฒนัาโคริงการิในัขึ้อบเขึ้ตนัิคม
อุตสำาหกริริมหริ่อพื้่นั� ทีท� ไ�ี ดี้ริบั อนัุญาตจากริัฐบาลให้ป็ริะกอบธุุริกิจอุตสำาหกริริมไดี้เท่านัันั� ดี้ว่ยเหตุนั�ี โคริงการิขึ้องบริิษัทั ฯ สำ่ว่นัมาก
จ้งตั�งอย่่ในัขึ้อบเขึ้ตนัิคมอุตสำาหกริริม ซ้�งทำาให้มีคว่ามเสำี�ยงดี้านัผิลกริะทบต่อสำิ�งแว่ดีล้อมนั้อยมาก สำำาหริับโคริงการิที�
ตัง� อย่นั่ อกนัิคมอุตสำาหกริริม บริิษัทั ฯ เล่อกพื้ัฒนัาโคริงการิเฉพื้าะในัพื้่นั� ทีท� ห�ี า่ งจากบริิเว่ณ์ทีม� คี ว่ามสำำาคัญทางคว่ามหลากหลาย
ทางชีว่ภาพื้หริ่อบริิเว่ณ์ที�มีคว่ามเป็ริาะบางทางสำิ�งแว่ดีล้อม โดียบริิษััทฯ ไม่มีสำ่ว่นัเกี�ยว่ขึ้้องกับการิบุกริุกทำาลายป็่าเพื้่�อพื้ัฒนัา
โคริงการิ
นัอกจากนัี� บริิษััทฯ มีการิจัดีการิดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อมที�ดีีและมีการิติดีตามดี้านัคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้อย่างใกล้ชิดีอย่าง
สำมำ�าเสำมอ โดียบริิษััทฯ ไดี้จัดีให้มีการิสำำาริว่จคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้ในัริะบบนัิเว่ศทุก 6 เดี่อนั เพื้่�อเป็็นัการิบันัทึกจำานัว่นั
ขึ้องป็ริะเภทพื้่ชและสำัตว่์ทอ�ี าศัยอย่ใ่ นับริิเว่ณ์ริอบโคริงการิ ซ้ง� จากการิสำำาริว่จคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้บริิเว่ณ์ริอบโคริงการิ
ในัป็ีท�ีผิ่านัมา พื้บว่่าดีัชนัีคว่ามหลากหลายที�ป็ลายนัำ�าไม่มีคว่ามแตกต่างอย่างมีนััยสำำาคัญจากดีัชนัีท�ีต้นันัำ�า ซ้�งแสำดีงให้เห็นัว่่า
นัำ�าที�ป็ล่อยออกจากโคริงการิขึ้องบริิษััทฯ ไม่มีผิลกริะทบต่อคว่ามหลากหลายทางชีว่ภาพื้ขึ้องพื้่ชและสำัตว่์นัำ�าในัพื้่�นัที�โดียริอบ
นัอกจากนัี� ไม่มีพื้ันัธุุ์พื้่ชสำัตว่์ในับัญชีแดีง IUCN หริ่อพื้ันัธุุ์ใดีที�เป็็นัพื้ันัธุุ์อนัุริักษั์แห่งชาติในัพื้่�นัที�ท�บี ริิษััทฯ เขึ้้าดีำาเนัินัการิ
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การจัดการการ นํา
บริิษััทฯ ตริะหนัักดีีว่่านัำ�าเป็็นัทริัพื้ยากริธุริริมชาติพื้่�นัฐานัที�จำาเป็็นัมากต่อการิดีำาริงชีว่ิต อีกทั�งเป็็นัสำ่ว่นัสำำาคัญในัการิดีำาเนัินัการิ
ในัทุกภาคอุตสำาหกริริม ดีังนัั�นั การิจัดีการิการิใช้นัำ�านัั�นัจะต้องเป็็นัไป็อย่างมีป็ริะสำิทธุิภาพื้และมีป็ริะสำิทธุิผิล เพื้่�อให้มั�นัใจว่่า
บริิษััทฯ ไดี้ใช้ทริัพื้ยากริอันัมีคุณ์ค่ายิ�งนัักอย่างเป็็นัธุริริมและยั�งย่นั ทั�งนัี� การิจัดีการิการิใช้นัำ�าจำาต้องคำานัึงถึึงป็ริะเดี็นัสำำาคัญ
หลายป็ริะเดี็นั อาทิ การิบริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงที�เกี�ยว่กับนัำ�า เช่นั คว่ามเสำี�ยงที�จะเกิดีภาว่ะขึ้าดีแคลนันัำ�าหริ่อคว่ามเสำี�ยงที�จะ
เกิดีอุทกภัย การิคว่บคุมป็ริิมาณ์การิใช้นัำ�า การิดี่แลแหล่งนัำ�า การิคว่บคุมคุณ์ภาพื้นัำ�า และการิแบ่งป็ันันัำ�าในัพื้่�นัที�เพื้่�อให้ทุกคนั
สำามาริถึเขึ้้าถึึงทริัพื้ยากรินัี�ไดี้อย่างเท่าเทียมกันั

การลัดำการใช้้นิา�ำ
โคริงการิขึ้องบริิษัทั ฯ มีคว่ามจำาเป็็นัต้องใช้นัำ�าป็ริิมาณ์มาก โดียเฉพื้าะในัโคริงการิโริงไฟฟ้าก๊าซธุริริมชาติและโคริงการิโริงไฟฟ้า
ชีว่มว่ล เนั่อ� งจากกริะบว่นัการิผิลิตไฟฟ้าจะต้องอาศัยการิเผิาไหม้เช่อ� เพื้ลิงเพื้่อ� ให้เกิดีคว่ามริ้อนัทีจ� ะใช้ในัการิผิลิตไอนัำ�าสำำาหริับ
ขึ้ับเคล่�อนักังหันั อีกทั�งต้องคว่บคุมอุณ์หภ่มิท�ีเกิดีจากการิเผิาไหม้นัั�นัไม่ให้สำ่งเกินัไป็ โดียนัำ�าสำ่ว่นัใหญ่ท�ีใช้ในัโริงไฟฟ้าขึ้อง
บริิษัทั ฯ จะสำ่งไป็ทีห� ม้อต้มนัำ�าเพื้่อ� แป็ลงสำภาพื้เป็็นัไอนัำ�า และทีห� อหล่อเย็นัทีเ� ป็็นัจุดีถึ่ายเทคว่ามริ้อนัผิ่านัการิริะเหยขึ้องนัำ�า ทัง� นัี�
นัำ�าในัหอหล่อเย็นัที�ไม่ริะเหยไป็จะสำามาริถึว่นักลับมาใช้อีกไดี้ อย่างไริก็ดีี เนั่�องจากโริงไฟฟ้าจะสำ่ญเสำียนัำ�าค่อนัขึ้้างมากจากการิ
ริะเหย จ้งต้องคอยเติมนัำ�ากลับเขึ้้ามาในัริะบบอย่างสำมำ�าเสำมอ
เนั่อ� งจากนัำา� เป็็นัทริัพื้ยากริหลักทีจ� าำ เป็็นัต่อกริะบว่นัการิผิลิต โดียหากเกิดีภาว่ะขึ้าดีแคลนันัำา� อาจสำ่งผิลกริะทบดี้านัการิป็ฏิิบตั กิ าริ
ต่อกลุ่มบริิษััทฯ จ้งจัดีให้มีการิติดีตามป็ริิมาณ์นัำ�าที�เขึ้้าถึึงไดี้ในัแหล่งนัำ�าต่างๆ อย่างใกล้ชิดี ป็ัจจุบันัโคริงการิขึ้องบริิษััทฯ
ทีเ� ป็็นัป็ริะเภทโริงไฟฟ้าก๊าซธุริริมชาติหริ่อโริงไฟฟ้าชีว่มว่ล ตัง� อย่ท่ ป็�ี ริะเทศไทย โดียโคริงการิดีังกล่าว่จะแบ่งออกเป็็นัสำองกลุม่
ค่อ โคริงการิที�ตั�งอย่่ในันัิคมอุตสำาหกริริม และโคริงการิที�ตั�งอย่่นัอกนัิคมอุตสำาหริริม สำำาหริับโคริงการิกลุ่มแริก จะริับซ่�อนัำ�า
จากนัิคมฯ ในัขึ้ณ์ะที�โคริงการิที�ต�งั อย่่นัอกนัิคมฯ จะสำ่บนัำ�าจากแหล่งนัำ�าธุริริมชาติท�อี ย่่ใกล้เคียง ไดี้แก่ คลองหริ่อแม่นัำ�า
ทุกโคริงการิจะมีบ่อเก็บนัำ�าที�ใช้สำำาริองนัำ�าดีิบในัป็ริิมาณ์ที�เพื้ียงพื้อต่อการิดีำาเนัินัการิ 45-60 ว่ันั เพื้่�อป็้องกันัผิลกริะทบหากเกิดี
ภาว่ะขึ้าดีแคลนันัำ�า นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ไดี้ศกึ ษัาแนัว่ทางลดีป็ริิมาณ์นัำ�าดีิบทีต� อ้ งใช้ โดียมีสำองแนัว่ทางหลักทีไ� ดี้นัำามาป็ฏิิบตั เิ พื้่อ�
ช่ว่ยลดีป็ริิมาณ์การิใช้นัำ�า ไดี้แก่
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แ

7,763 ลั้านิลัิต่ร

แ

2,167 ลั้านิลัิต่ร

บบบ บ

19,659 ลั้านิลัิต่ร

2,362 ลั้านิลัิต่ร

การจ่ดำการคุณูภาพนิำา�
ทั�งนัี� การิป็ล่อยนัำ�าออกจากโคริงการิโริงไฟฟ้าจะต้องเป็็นัไป็ตามเกณ์ฑ์์ที�กฎหมายกำาหนัดี โดียบริิษััทฯ จะป็ล่อยนัำ�ากลับให้กับ
แหล่งนัำ�าที�ไดี้ริับนัำ�ามา กล่าว่ค่อ โคริงการิที�ตั�งอย่่ในันัิคมอุตสำาหกริริมจะป็ล่อยนัำ�ากลับเขึ้้าสำ่่ริะบบบำาบัดีนัำ�าขึ้องนัิคมฯ นัั�นัๆ
ในัขึ้ณ์ะทีโ� คริงการิทีต� งั� อย่นั่ อกนัิคมอุตสำาหกริริมจะป็ล่อยนัำ�าเขึ้้าสำ่ค่ ลองหริ่อแม่นัำ�าทีเ� ป็็นัแหล่งสำ่บนัำ�าขึ้องโคริงการินัันั� ๆ อย่างไริ
ก็ดีี บริิษัทั ฯ มีการิตริว่จว่ัดีและเฝ้้าริะว่ังค่าตัว่ชีว่� ดีั คุณ์ภาพื้ตลอดีเว่ลา จ้งมันั� ใจไดี้ว่า่ คุณ์ภาพื้นัำ�าทีป็� ล่อยออกจากโคริงการิยังอย่่
ในัเกณ์ฑ์์ท�ีป็ลอดีภัยต่อสำิ�งแว่ดีล้อม โดียในับางกริณ์ี นัำ�าที�ป็ล่อยกลับเขึ้้าสำ่่แหล่งนัำ�าธุริริมชาติจะมีคุณ์ภาพื้ดีีกว่่านัำ�าในัแหล่งนัำ�า
นัั�นัอีกดี้ว่ยซำ�า ทั�งนัี� สำามาริถึศึกษัาริายละเอียดีการิป็้องกันัผิลกริะทบต่อสำิ�งแว่ดีล้อมเพื้ิ�มเติมจากหัว่ขึ้้อคว่ามหลากหลายทาง
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การแบ่งปันินิำา�
นัอกจากการิเฝ้้าริะว่ังเริ่อ� งป็ริิมาณ์นัำ�าทีใ� ช้และคุณ์ภาพื้นัำ�าทีป็� ล่อยออกจากโคริงการิต่างๆ นัันั� แล้ว่ บริิษัทั ฯ ยังคงให้คว่ามสำำาคัญ
กับการิแบ่งป็ันัทริัพื้ยากริกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียอ่�นัๆ ในัพื้่�นัที� โดียเฉพื้าะเกษัตริกริท้องถึิ�นัและผิ่้คนัในัชุมชนัใกล้เคียง โดียบริิษััทฯ
มีการิสำ่�อสำาริกับกลุ่มผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียดีังกล่าว่อย่างสำมำ�าเสำมอผิ่านัการิป็ริะชุมคณ์ะกริริมการิตริว่จสำอบผิลกริะทบสำิ�งแว่ดีล้อมและ
กิจกริริมต่างๆ ทีท� ำาริ่ว่มกับชุมชนัในัพื้่นั� ที� นัอกจากนัี� บริิษัทั ฯ ไดี้ตดีิ ต่อหาริ่อกับค่ค่ า้ และหนั่ว่ยงานัภาคริัฐทีเ� กีย� ว่ขึ้้องเป็็นัป็ริะจำา
อาทิ กริมชลป็ริะทานั เพื้่�อติดีตามแผินัการิใช้นัำ�าและสำถึานัะขึ้องแหล่งนัำ�าต่างๆ ที�สำำาคัญ บริิษััทฯ ไม่มีโคริงการิโริงไฟฟ้าที�ตั�ง
อย่่ในัพื้่�นัที�ท�มี ีคว่ามเสำี�ยงดี้านัทริัพื้ยากรินัำ�า*
ทั�งนัี� บริิษััทฯ มีการิใช้นัำ�าอย่างริะมัดีริะว่ัง โดียโคริงการิที�ต้องสำ่บนัำ�าจากแหล่งนัำ�าธุริริมชาติจะมีการิจำากัดีช่ว่งเว่ลาที�สำ่บนัำ�าไดี้
และจะไม่สำ่บนัำ�าในัช่ว่งฤดี่นัำ�าแล้ง ริว่มถึึงมีการิแบ่งป็ันันัำ�าจากโคริงการิให้กับเกษัตริกริในัพื้่�นัที�ในัช่ว่งฤดี่กาลดีังกล่าว่ หาก
เกษัตริกริไม่สำามาริถึสำ่บนัำ�าจากแหล่งนัำ�าไดี้ เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าการิใช้นัำ�าขึ้องบริิษััทฯ จะไม่กริะทบการิดีำาริงชีว่ิตขึ้องผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย
อ่�นัๆ ในัพื้่�นัที�
*หมายเหตุ: ตามที�ริะบุโดียเคริ่�องม่อ UN FAO AQUASTAT
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สง ม (Social)
บ

บ

แ

บ

ิ ธิ นุ ย น
การิเคาริพื้สำิทธุิมนัุษัยชนัเป็็นัองค์ป็ริะกอบสำำาคัญในักริอบการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างยั�งย่นั และนัับเป็็นัสำ่ว่นัหนัึ�งขึ้องริากฐานั
การิดีำาเนัินัธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ ทั�งนัี� กริอบกฎหมายและขึ้้อบังคับในัป็ริะเทศไทย ซ้�งเป็็นัที�ป็ริะกอบการิหลักขึ้องบริิษััทฯ ริว่มถึึง
ลักษัณ์ะขึ้องอุตสำาหกริริมพื้ลังงานั สำ่งเสำริิมให้เกิดีการิดีำาเนัินัธุุริกิจอย่างมีคว่ามริับผิิดีชอบต่อสำังคมเป็็นัป็กติอย่แ่ ล้ว่ อย่างไริก็ดีี
บริิษััทฯ ยังคงมุ่งพื้ัฒนัาแนัว่ป็ฏิิบัติดี้านัการิป็กป็้องและสำ่งเสำริิมสำิทธุิมนัุษัยชนัทั�งภายในัและภายนัอกองค์กริ
บริิษััทฯ ยึดีหลักป็ฏิิญญาสำากลว่่าดี้ว่ยสำิทธุิมนัุษัยชนั และอนัุสำัญญาองค์การิแริงงานัริะหว่่างป็ริะเทศ เป็็นัแนัว่ป็ฏิิบัติดี้านั
สำิทธุิมนัุษัยชนั โดียนัโยบายสำิทธุิมนัุษัยชนัขึ้องบริิษัทั ฯ ซ้ง� ไดี้ผิา่ นัการิพื้ิจาริณ์าและอนัุมตั จิ ากคณ์ะกริริมการิบริิษัทั เป็็นัทีเ� ริียบริ้อยแล้ว่
คริอบคลุมป็ริะเดี็นัต่างๆ ดีังต่อไป็นัี�
1. สำริ้างคว่ามมีสำ่ว่นัริ่ว่มกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย เพื้่�อริะบุ ริ่ว่มหาริ่อ และจัดีการิขึ้้อกังว่ลและป็ริะเดี็นัเกี�ยว่กับสำิทธุิมนัุษัยชนั
2. ให้คว่ามมั�นัใจว่่าผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียจะไดี้ริับการิป็ฏิิบัติดี่แลอย่างเท่าเทียมและเป็็นัธุริริม โดียให้คว่ามสำำาคัญเริ่�องคว่าม
หลากหลายและการิยอมริับคว่ามแตกต่างภายในัองค์กริ อีกทั�งไม่เล่อกป็ฏิิบัติในัทุกกริณ์ี ไม่ว่่าจะเป็็นัเริ่�องเพื้ศ
เพื้ศสำภาพื้ อายุ เช่�อชาติ เผิ่าพื้ันัธุุ์ ศาสำนัา หริ่อคุณ์ลักษัณ์ะอ่�นัๆ ที�ไม่เกี�ยว่กับคว่ามสำามาริถึ
3. เคาริพื้และป็ฏิิบัติตามกฎหมายคุ้มคริองสำิทธุิแริงงานัอย่างเคริ่งคริัดี
4. จัดีให้มีสำถึานัที�ทำางานัที�ป็ลอดีภัยและถึ่กหลักสำุขึ้อนัามัย เพื้่�อคว่ามเป็็นัอย่่ที�ดีีขึ้องบุคลากริขึ้องบริิษััทฯ อันัไดี้แก่
ดี้านักายภาพื้ จิตใจ อาริมณ์์ และสำุขึ้ภาว่ะทางสำังคม อีกทั�งพื้ึงป็ฏิิบัติตามกฎหมายและขึ้้อบังคับดี้านัอาชีว่อนัามัยและ
คว่ามป็ลอดีภัย
5. สำนัับสำนัุนัเริ่�องสำิทธุิมนัุษัยชนัตามแนัว่ห่ว่งโซ่คุณ์ค่าขึ้องบริิษััทฯ ผิ่านัการิติดีตามกริะบว่นัการิป็ริะเมินัผิลกริะทบและ
การิสำ่งเสำริิมการิป็กป็้องสำิทธุิมนัุษัยชนั
6. สำ่งเสำริิมและให้คว่ามริ่้เริ่�องสำิทธุิมนัุษัยชนัทั�งภายในับริิษััทฯ และกับผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำียภายนัอกองค์กริ อันัป็ริะกอบไป็ดี้ว่ย
บริิษััทค่่ค้า ผิ่้ผิลิต ผิ่้ริับเหมา และชุมชนัในัพื้่�นัที�ท�บี ริิษััทฯ ดีำาเนัินักิจการิ
7. ดีำาเนัินันัโยบายคว่ามอดีทนัเป็็นัศ่นัย์ (Zero tolerance policy) ในัดี้านัการิใช้แริงงานัเดี็ก แริงงานัทาสำ แริงงานับังคับ
และการิค้ามนัุษัย์ในัทุกริ่ป็แบบ
บริิษััทฯ มุ่งดีำาเนัินังานัเพื้่�อให้มั�นัใจว่่าไม่มีการิละเมิดีสำิทธุิมนัุษัยชนัในัห่ว่งโซ่คุณ์ค่าจากกิจกริริมและการิดีำาเนัินัธุุริกิจขึ้อง
บริิษััทฯ ดีังนัั�นั บริิษััทฯ จ้งไดี้พื้ัฒนัากริะบว่นัการิตริว่จสำอบและป็ริะเมินัผิลกริะทบดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนั (Human Rights Due
Diligence Process) เพื้่อ� ริะบุ บริริเทา และป็้องกันัคว่ามเสำีย� งดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนั โดียกริะบว่นัการิดีังกล่าว่จะเริิม� จากการิตริว่จสำอบ
ธุุริกิจขึ้องบริิษััทฯ แต่ละแขึ้นัง โดียเฉพื้าะ 1) ภายในัองค์กริ ซ้�งริว่มถึึงพื้นัักงานัขึ้องบริิษััทฯ 2) ภายในัชุมชนัท้องถึิ�นัในัพื้่�นัที�
ที�บริิษััทฯ ป็ริะกอบกิจการิ 3) พื้่�นัที�โคริงการิที�อย่่ริะหว่่างก่อสำริ้างและพื้ัฒนัา และ 4) พื้่�นัที�โคริงการิที�เป็ิดีดีำาเนัินัการิแล้ว่ เพื้่�อ
ริะบุกลุ่มและป็ริะเดี็นัสำำาคัญ
จำานิวีนิพ้�นิทั่�ทั่�มุก่ ารประเมุินิ
ควีามุเส่�ย่งดำ้านิสิทัธุิมุนิุษย่ช้นิ

100%
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ข้อร้องเรีย่นิแลัะกรณู่การกระทัำาผู้ิดำ
ดำ้านิสิทัธุิมุนิุษย่ช้นิ

0

พ้�นิทั่�ทั่�มุก่ ารควีบคุมุภาย่ในิแลัะ
แผู้นิบริหารจ่ดำการควีามุเส่�ย่ง
ทั่�เพีย่งพอ

100%

GULF

กั�ริปริ กัอ็บ ริกัจี ล ลปริ กัอ็บกั�ริ

กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

เอ็กั �ริ นบ

กระบวีนิการต่รวีจสอบแลัะประเมุินิผู้ลักระทับดำ้านิสิทัธุิมุนิุษย่ช้นิ
พ่นิธุส่ญญา

แผู้นิบริหารจ่ดำการ
ควีามุเส่�ย่ง

ระบุควีามุเส่�ย่ง

แก้ ไขแลัะปร่บปรุง

กลัไกการร้องเรีย่นิ

ประเมุินิ
สื�อสารระหวี่างส่วีนิทั่�เก่�ย่วีข้อง
ทั่�งภาย่ในิแลัะภาย่นิอกองค์กร

ทั�งนัี� บริิษััทฯ ไดี้ริะบุคว่ามเสำี�ยงดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนัตามสำิทธุิท�ริี ะบุไว่้ในัป็ฏิิญญาสำากลว่่าดี้ว่ยสำิทธุิมนัุษัยชนั โดียคริอบคลุมสำิทธุิ
แริงงานัและสำิทธุิขึ้องกลุม่ เป็ริาะบางดี้ว่ย อีกทัง� บริิษัทั ฯ ไดี้จดีั ทำาพื้ันัธุสำัญญาคริอบคลุมไป็ถึึงพื้ันัธุมิตริทางธุุริกิจ ค่ค่ า้ ทางธุุริกิจ
และผิ่้มีคว่ามเกี�ยว่ขึ้้องอ่�นัๆ ผิ่านัจริริยาบริริณ์ค่่ค้าขึ้องบริิษััทฯ

ภาย่ในิองค์กร
• พนิ่กงานิ
แ
-

แ

ภาย่ในิชุ้มุช้นิทั้องถุิ�นิ
• ชุ้มุช้นิ
บ

บ

-

แ
บ แ

โครงการทั่�อยู่่ระหวี่าง
ก่อสร้างแลัะพ่ฒนิา
• ผูู้้ร่บเหมุา
- แ
แ
แ
แ
แ

โครงการทั่�เปิดำ
ดำำาเนิินิการแลั้วี
• พนิ่กงานิ
• ผูู้้ร่บเหมุา
- แ
แ

บริิษัทั ฯ จัดีให้มกี าริป็ริะเมินัป็ริะเดี็นัสำำาคัญอย่างต่อเนั่อ� งและเป็็นัป็ริะจำาอย่างนั้อยทุกป็ี ซ้ง� บริิษัทั ฯ ไดี้พื้ฒ
ั นัากลไกการิริ้องเริียนั
ที�ชัดีเจนัเพื้่�อให้แนั่ใจว่่าทุกกริณ์ีการิริ้องเริียนัจะไดี้ริับการิจัดีการิทันัทีโดียหนั่ว่ยงานัภายในัที�เหมาะสำม โดียขึ้้อสำริุป็จาก
กริะบว่นัการิป็ริะเมินัและการิตริว่จสำอบจะริายงานัต่อผิ่้บริิหาริและคณ์ะกริริมการิคว่ามยั�งย่นัและบริิหาริคว่ามเสำี�ยงเป็็นัป็ริะจำา
ทัง� นัี� บริิษัทั ฯ ให้คว่ามสำำาคัญกับการิสำ่อ� สำาริพื้ันัธุสำัญญาดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนัแก่ผิม้่ สำี ว่่ นัไดี้เสำีย ซ้ง� ริว่มทัง� พื้นัักงานั หนั่ว่ยงานักำากับดี่แล
ค่่ค้า ตลอดีจนัพื้ันัธุมิตริทางธุุริกิจอีกดี้ว่ย โดียบริิษััทฯ สำามาริถึริายงานัไดี้ว่่า จากการิให้คว่ามสำำาคัญกับการิดีำาเนัินัธุุริกิจ
อย่างมีจริิยธุริริมและมีคว่ามริับผิิดีชอบ ในัป็ี 2564 บริิษััทฯ ไม่มีกริณ์ีการิละเมิดีสำิทธุิมนัุษัยชนัใดีๆ ซ้�งสำริุป็ไดี้ว่่าบริิษััทฯ มีการิ
คว่บคุมภายในัและแผินับริิหาริจัดีการิคว่ามเสำี�ยงดี้านัสำิทธุิมนัุษัยชนัที�เพื้ียงพื้อและเหมาะสำมในัทุกพื้่�นัที�
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รอ รั กั
บริิษััทฯ มีการิขึ้ยายตัว่อย่างริว่ดีเริ็ว่ โดียในัช่ว่ง 5 ป็ีท�ีผิ่านัมา กำาลังการิผิลิตไฟฟ้าติดีตั�งริว่มขึ้องโริงไฟฟ้าที�เป็ิดีดีำาเนัินัการิ
เชิงพื้าณ์ิชย์แล้ว่ภายใต้กลุม่ บริิษัทั ฯ เพื้ิม� ขึ้้นั� กว่่า 3,567 เมกะว่ัตต์ หริ่อคิดีเป็็นัอัตริาการิเติบโตกว่่า 82% ทัง� นัี� ในัป็ี 2564 (ขึ้้อม่ล
สำิ�นัสำุดีว่ันัที� 31 ธุันัว่าคม 2564) บริิษััทฯ และบริิษััทย่อยที�ป็ริะกอบธุุริกิจหลัก มีจำานัว่นับุคลากริทั�งหมดีเท่ากับ 919 คนั ซ้�งจาก
การิติดีตามการิเป็ลีย� นัแป็ลงจำานัว่นับุคลากริในัช่ว่งสำามป็ีท�ีผิ่านัมา พื้บว่่ามีอัตริาการิออกจากงานัอย่่ที�ริ้อยละ 4.60 ลดีลง
จากริ้อยละ 4.81 ในัป็ี 2562 อย่างไริก็ดีี การิเติบโตทางธุุริกิจจะไม่สำามาริถึเกิดีไดี้หากไม่มีการิเพื้ิ�มจำานัว่นัและพื้ัฒนัาศักยภาพื้
ขึ้องพื้นัักงานัคว่บค่่ไป็ดี้ว่ย บริิษััทฯ จ้งไดี้มีการิริับพื้นัักงานัเพื้ิ�มในัจำานัว่นัมากในัช่ว่ง 5 ป็ีท�ีผิ่านัมา สำอดีคล้องกับการิขึ้ยาย
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ค่านิิย่มุองค์กร
บริิษััทฯ ตริะหนัักดีีว่่าทริัพื้ยากริบุคคลเป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญในัการิดีำาเนัินัธุุริกิจให้ป็ริะสำบคว่ามสำำาเริ็จ เนั่�องจากมีคว่ามเช่�อว่่าบริิษััท
ชันั� นัำาทีไ� ดี้ริบั การิยอมริับริะดีับสำากล ไม่ใช่บริิษัทั ทีป็� ริะสำบคว่ามสำำาเริ็จดี้านัการิเงินัเพื้ียงอย่างเดีียว่ แต่เป็็นับริิษัทั ทีสำ� ามาริถึสำริ้าง
บุคลากริที� “เก่ง” และ “ดีี” ซ้�งจะเป็็นัแบบอย่างในัการิสำริ้างคุณ์ค่าและสำ่งมอบสำิ�งดีีๆ ให้แก่สำังคม ดีังนัันั� บริิษัทั ฯ จ้งไดี้กาำ หนัดี
นัโยบายและแนัว่ทางบริิหาริจัดีการิทริัพื้ยากริบุคคลที�ให้คว่ามสำำาคัญเป็็นัอย่างยิ�งกับการิสำริ้าง “คนัดีี” ดี้ว่ยการิป็ล่กฝ้ังค่านัิยม
องค์กริที�มุ่งเนั้นัการิทำางานัเป็็นัทีม การิเริียนัริ่้ และการิป็ริับตัว่ เพื้่อ� คว่ามสำำาเริ็จในัป็ัจจุบนัั และอนัาคต
ทั�งนัี� บริิษััทฯ สำ่งเสำริิมค่านัิยมองค์กริที�สำะท้อนัถึึงคว่ามเป็็นั “GULF” ให้พื้นัักงานัในัองค์กริยึดีถึ่อป็ฏิิบัติเป็็นัริากฐานัในั
การิดีำาเนัินัธุุริกิจ เพื้่อ� ให้เกิดีว่ัฒนัธุริริมองค์กริทีเ� ขึ้้มแขึ้็ง และช่ว่ยเพื้ิม� คว่ามมันั� ใจให้ผิม้่ สำี ว่่ นัไดี้เสำียว่่าบริิษัทั ฯ จะสำามาริถึบริริลุ
เป็้าหมายในัทุกดี้านัดี้ว่ยคว่ามมั�นัคงและยั�งย่นั

G: Goal-oriented
มุ่พลั่งแลัะกลั้าทั่จ� ะเอาช้นิะขีดำจำาก่ดำ
บริิษััทฯ สำนัับสำนัุนัให้พื้นัักงานัพื้ัฒนัาตนัเองให้ดีีย�งิ ขึ้้�นั เพื้่�อให้ทำางานัไดี้ตามเป็้าหมายขึ้ององค์กริ สำามาริถึเอาชนัะขึ้ีดีจำากัดี
ไดี้อย่างมั�นัใจ และก้าว่ขึ้้ามอุป็สำริริคริ่ว่มกันั
บริิษััทฯ ไดี้กำาหนัดีเป็้าหมายที�ชัดีเจนั และไดี้สำริ้างสำภาพื้แว่ดีล้อมในัองค์กริที�เหมาะสำม เพื้่�อช่ว่ยสำนัับสำนัุนัให้พื้นัักงานัทำางานั
ไดี้ตามเป็้าหมายขึ้องบริิษััทฯ กล่าว่ไดี้ว่่าพื้นัักงานัสำามาริถึเอาชนัะขึ้ีดีจำากัดีไดี้อย่างมั�นัใจดี้ว่ยริะบบสำนัับสำนัุนัที�เขึ้้มแขึ้็ง

U: Unity
มุุง่ มุ่นิ� ทัุมุ่ เทัแลัะทัำางานิเป็นิทั่มุ เพ้อ� ควีามุสำาเร็จของส่วีนิรวีมุ
บริิษััทฯ สำ่งเสำริิมการิสำริ้างสำภาพื้แว่ดีล้อมในัการิทำางานัที�ง่ายต่อการิแบ่งป็ันัแลกเป็ลี�ยนัคว่ามริ่้ และสำนัับสำนัุนักิจกริริมที�ก่อให้
เกิดีป็ฏิิสำัมพื้ันัธุ์ดีีๆ ริะหว่่างพื้นัักงานั
คว่ามสำำาเริ็จขึ้องบริิษััทฯ เกิดีจากการิทำางานัเป็็นัทีม ดีังนัั�นับริิษััทฯ จ้งสำ่งเสำริิมการิทำางานัเป็็นัหนัึ�งเดีียว่กันัดี้ว่ยการิสำริ้างสำภาพื้
แว่ดีล้อมในัการิทำางานัที�สำนัับสำนัุนัให้เกิดีการิแบ่งป็ันัคว่ามริ่้และป็ฏิิสำัมพื้ันัธุ์ริะหว่่างพื้นัักงานั

L: Learning
ร่กการเรีย่นิรูแ้ ลัะช้่างสงส่ย่ เพ้อ� ให้เกิดำควีามุริเริมุ� แลัะค้นิพบสิง� ใหมุ่ ๆ
พื้นัักงานัไดี้ริับการิสำ่งเสำริิมให้แสำว่งหาคว่ามริ่้ใหม่ๆ เริียนัริ่้จากขึ้้อผิิดีพื้ลาดี มีคว่ามคิดีสำริ้างสำริริค์ คิดีนัอกกริอบ และพื้ัฒนัา
ตนัเองผิ่านัการิฝ้ึกอบริม ตลอดีทั�งป็ี
บริิษัทั ฯ ไดี้จดีั ริะบบการิเริียนัริ่ท้ ค�ี ริอบคลุมทัง� องค์กริ เพื้่อ� ให้พื้นัักงานัสำามาริถึพื้ัฒนัาตนัเองผิ่านัการิฝ้ึกอบริมตลอดีทัง� ป็ี นัอกจากนัี�
บริิษัทั ฯ ไดี้สำนัับสำนัุนัให้พื้นัักงานัมีคว่ามคิดีสำริ้างสำริริค์คิดีนัอกกริอบ และแสำว่งหาแนัว่คิดีใหม่ๆ ตลอดีเว่ลา

F: Flexible
ปร่บต่่วีง่าย่ พร้อมุร่บมุือทัุกควีามุทั้าทัาย่
พื้นัักงานัและองค์กริต้องป็ริับตัว่ให้ทันัต่อสำภาพื้แว่ดีล้อมและสำถึานัการิณ์์ท�ีเป็ลี�ยนัแป็ลงไดี้อย่่เสำมอ เป็ิดีริับแนัว่คิดีที�
หลากหลาย ริว่มถึึงมีไหว่พื้ริิบและคว่ามย่ดีหยุ่นัในัการิทำางานั
บริิษััทฯ ตริะหนัักดีีว่่าองค์กริต้องพื้ริ้อมป็ริับตัว่ให้ทันัต่อสำภาพื้แว่ดีล้อมที�เป็ลี�ยนัแป็ลงตลอดีเว่ลา โดียบริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญ
กับการิติดีตามและศึกษัาเทคโนัโลยี แนัว่คิดี และแนัว่ป็ฏิิบัติใ หม่ๆ อย่า งสำมำา� เสำมอ เพื้่�อให้พื้นัักงานัพื้ริ้อมริับม่อ
กับการิเป็ลี�ยนัแป็ลงที�จะเกิดีในัอนัาคต
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การดำูแลัพนิ่กงานิ
บริิษััทฯ มีนัโยบายบริิหาริทริัพื้ยากริบุคคลที�คริอบคลุมการิ
ดี่แลพื้นัักงานัตัง� แต่แริกเขึ้้าจนัเกษัียณ์หริ่อยุตสำิ ถึานัะการิเป็็นั
พื้นัักงานัขึ้องบริิษัทั ฯ อันัมีฝ้า่ ยทริัพื้ยากริบุคคลเป็็นัผิ่ริ้ บั ผิิดีชอบ
ดี่ แ ลพื้นัั ก งานัทั� ว่ ทั� ง องค์ ก ริ ซ้� ง ริว่มทั� ง พื้นัั ก งานัป็ริะจำา
พื้นัักงานัสำัญญาจ้าง พื้นัักงานัฝ้ึกงานั กริริมการิ ที�ป็ริ้กษัา
และบุคลากริอ่�นัๆ โดียบริิษััทฯ ให้คว่ามสำำาคัญอย่างมากในั
เริ่�องดีังต่อไป็นัี�
ค่าตอบแทนุแลิะสิวัสิดิการ
บริิษััทฯ มีนัโยบายกำาหนัดีค่าตอบแทนัขึ้องพื้นัักงานัโดีย
พื้ิจาริณ์าถึึงคว่ามเหมาะสำมต่อหนั้าทีค� ว่ามริับผิิดีชอบ คว่ามริ่้
คว่ามสำามาริถึ ผิลการิป็ฏิิบัติงานั และคว่ามเป็็นัธุริริม โดีย
บริิษััทฯ มีนัโยบายไม่เล่อกป็ฏิิบัติ ไม่ว่่าจะเป็็นัดี้านัเพื้ศ
เพื้ศสำภาพื้ อายุ ชาติพื้ันัธุุ์ หริ่อป็ัจจัยอ่�นัๆ ที�ไม่เกี�ยว่ขึ้้องกับ
คว่ามสำามาริถึในัการิทำางานั
ทั�งนัี� บริิษััทฯ จัดีให้มีการิทบทว่นัโคริงสำริ้างค่าตอบแทนัขึ้อง
พื้นัักงานัอย่างสำมำ�าเสำมอ เพื้่อ� ให้สำอดีคล้องกับสำภาพื้เศริษัฐกิจ
และการิแขึ้่งขึ้ันัทางธุุริกิจ ริว่มทัง� มีการิเป็ริียบเทียบกับบริิษัทั
ชั�นันัำาในัอุตสำาหกริริมเดีียว่กันั เพื้่�อให้ค่าตอบแทนัขึ้อง
พื้นัักงานัอย่ใ่ นัริะดีับทีสำ� ามาริถึแขึ้่งขึ้ันักับบริิษัทั อ่นั� ไดี้ ริว่มถึึง
กำาหนัดีให้มีองค์ป็ริะกอบขึ้องค่าตอบแทนัที�สำริ้างขึ้ว่ัญและ
กำาลังใจที�ดีีสำอดีคล้องกับผิลการิดีำาเนัินังานัขึ้องบริิษััทฯ
ทัง� ในัริะยะสำันั� และริะยะยาว่ เพื้่อ� เป็็นัแริงจ่งใจให้พื้นัักงานัอย่ก่ บั
บริิษัทั ฯ ต่อไป็ โดียค่าตอบแทนัทีสำ� อดีคล้องกับผิลการิดีำาเนัินังานั
ในัริะยะสำั�นัค่อเงินัโบนััสำ ซ้�งเช่�อมโยงกับผิลการิดีำาเนัินัการิ
ขึ้องบริิษัทั ฯ และผิลการิป็ฏิิบตั งิ านัขึ้องพื้นัักงานั สำ่ว่นัในัริะยะยาว่
ค่อกองทุนัสำำาริองเลีย� งชีพื้ ซ้ง� เป็็นัสำว่ัสำดีิการิทีเ� ป็็นัหลักป็ริะกันั
ทางการิเงินัให้แก่พื้นัักงานั
สำำาหริับริอบป็ีบัญชีสำ�ินัสำุดีว่ันัที� 31 ธุันัว่าคม 2564 บริิษััทฯ
และบริิษััทย่อยที�ป็ริะกอบธุุริกิจหลักจ่ายค่าตอบแทนัให้แก่
พื้นัักงานั (ไม่ริว่มผิ่้บริิหาริ) เป็็นัจำานัว่นัป็ริะมาณ์ 1426.5
ล้านับาท โดียเป็็นัค่าตอบแทนัในัริ่ป็ขึ้องเงินัเดี่อนั โบนััสำ และ
ค่าตอบแทนัอ่�นัๆ เช่นั ค่าทำางานัล่ว่งเว่ลา ค่าทำางานักะ
ค่าเสำี�ยงภัย ค่าอย่่เว่ริป็ริะจำาการิ เงินัสำมทบกองทุนัสำำาริอง
เลี�ยงชีพื้ และเงินัไดี้ป็ริะจำาอ่�นัๆ ขึ้องพื้นัักงานั เป็็นัต้นั
ในัสำ่ว่นัขึ้องกองทุนัสำำาริองเลี�ยงชีพื้ ป็ัจจุบันักลุ่มบริิษััทกัลฟ์
มีการิจัดีตั�งกองทุนัสำำาริองเลี�ยงชีพื้บริิษััท กัลฟ์ เอ็นัเนัอริ์จี
ดีีเว่ลลอป็เมนัท์ จำากัดี (มหาชนั) และบริิษััทในัเคริ่อ ซ้�ง
จดีทะเบียนัแล้ว่ โดียบริิหาริจัดีการิกองทุนัโดียบริิษัทั หลักทริัพื้ย์
จัดีการิกองทุนัริว่ม บัว่หลว่ง จำากัดี (BBLAM) และบริิษััท

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

หลักทริัพื้ย์จดีั การิกองทุนั บางกอกแคป็ป็ิตอล จำากัดี (BCAP)
ทัง� นัี� ณ์ ว่ันัที� 31 ธุันัว่าคม 2564 มีพื้นัักงานัเป็็นัสำมาชิกกองทุนัฯ
คิดีเป็็นั 99.8% ขึ้องจำานัว่นัพื้นัักงานัทั�งหมดีที�มีสำิทธุิ�ตาม
ขึ้้อบังคับกองทุนัฯ
นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ยังจัดีให้มีสำว่ัสำดีิการิอ่�นัๆ เพื้ิ�มเติม อาทิ
ป็ริะกันัสำุขึ้ภาพื้และการิริักษัาพื้ยาบาลสำำาหริับพื้นัักงานั ริว่มถึึง
ค่่สำมริสำและบุตริ ป็ริะกันัชีว่ิต ป็ริะกันัอุบัติเหตุ ป็ริะกันัการิ
ทุพื้พื้ลภาพื้ การิตริว่จสำุขึ้ภาพื้ป็ริะจำาป็ี การิดี่แลริักษัาทาง
ทันัตกริริมและสำายตา การิจัดีให้มีการิฉีดีว่ัคซีนัป็้องกันั
ไขึ้้หว่ัดีใหญ่และไว่ริัสำตับอักเสำบบี สำว่ัสำดีิการิเงินัก่ย้ ม่ ริว่มทัง�
สำว่ัสำดีิการิเกีย� ว่กับเงินัช่ว่ยเหล่อพื้นัักงานัตามนัโยบายบริิษัทั ฯ
เป็็นัต้นั ทัง� นัี� บริิษัทั ฯ ไดี้มกี าริทบทว่นัและป็ริับป็ริุงสำว่ัสำดีิการิ
ต่างๆ ให้มีคว่ามเหมาะสำมกับสำภาว่การิณ์์และคว่ามเป็็นัอย่่
ขึ้องพื้นัักงานัอย่เ่ สำมอ เช่นั ภายใต้สำถึานัการิณ์์การิแพื้ริ่ริะบาดี
ขึ้องเช่อ� ไว่ริัสำโคว่ิดี-19 ในัป็ัจจุบนัั บริิษัทั ฯ ไดี้จดีั สำว่ัสำดีิการิเพื้ิม�
ไดี้แก่ การิจัดีอาหาริกลางว่ันัสำำาหริับพื้นัักงานัทุกคนั การิจัดีให้
มีการิฉีดีว่ัคซีนัป็้องกันัเช่อ� ไว่ริัสำโคว่ิดีและการิเบิกค่าตริว่จหาเช่อ�
การิขึ้ยายริะบบพื้ัฒนัาตนัเองผิ่านัช่องทางออนัไลนั์ และ
การิกำาหนัดีมาตริการิป็้องกันัการิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องเช่�อไว่ริัสำ
โคว่ิดี-19 อ่�นัๆ ในัทุกพื้่�นัที�การิทำางานั
การประเมินุผลิการปฏิิบัติงานุ
สำำาหริับค่าตอบแทนัทีสำ� อดีคล้องกับผิลการิดีำาเนัินังานัในัริะยะสำันั�
บริิษััทฯ จะกำาหนัดีเป็้าหมายการิทำางานัที�ชัดีเจนัริ่ว่มกับ
พื้นัักงานั โดียมีดีชั นัีช� ว่�ี ดีั คว่ามสำำาเริ็จ (KPI: Key Performance
Indicators) ในัการิพื้ิจาริณ์าจ่ายค่าตอบแทนัพื้ิเศษัป็ริะจำาป็ี
(โบนััสำ) อันัไดี้แก่ (1) ผิลป็ริะเมินัตามตัว่ชีว่� ดีั ผิลการิดีำาเนัินังานั
ริะดีับองค์กริในัภาพื้ริว่ม ซ้�งคริอบคลุมผิลการิดีำาเนัินังานัในั
สำ่ว่นัริายไดี้และผิลกำาไริขึ้องบริิษัทั ฯ และกลุม่ บริิษัทั ฯ ในัแต่ละป็ี
(2) ตั ว่ ชี� ว่ั ดี สำมริริถึนัะหลั ก หริ่ อ พื้ฤติ ก ริริมหลั ก (Core
Competency) และ (3) ตัว่ชีว่� ดีั สำมริริถึนัะเฉพื้าะสำายงานัหริ่อ
พื้ฤติกริริมในัการิป็ฏิิบัติงานั (Functional Competency)
ริว่มถึึงผิลป็ริะเมินัตามตัว่ชี�ว่ัดีผิลการิดีำาเนัินังานัริะดีับฝ้่าย
และริะดีับบุคคล โดียบริิษัทั ฯ ยึดีมันั� ในันัโยบายไม่เล่อกป็ฏิิบตั ิ
เพื้่�อให้มั�นัใจว่่าการิป็ริะเมินัผิลการิป็ฏิิบัติงานัเป็็นัไป็อย่าง
โป็ริ่งใสำและเป็็นัธุริริม ทัง� นัี� บริิษัทั ฯ มีการิเผิยแพื้ริ่ป็ริะชาสำัมพื้ันัธุ์
ขึ้้อม่ลเกีย� ว่กับค่ม่ อ่ การิป็ริะเมินัผิลและอนัุมตั ผิิ ลการิป็ฏิิบตั งิ านั
ริว่มถึึงขึ้้อม่ลสำว่ัสำดีิการิและสำิทธุิป็ริะโยชนั์ต่างๆ ให้พื้นัักงานั
ทุกคนัริับทริาบสำิทธุิขึ้องตนัผิ่านัทางอีเมล์และริะบบสำ่�อสำาริ
ภายในัขึ้องบริิษััทฯ
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การพัฒนุาบุคลิากร
นัอกจากการิกำาหนัดีค่าตอบแทนันัั�นัแล้ว่ บริิษััทฯ ไดี้ใช้ผิลการิป็ริะเมินัการิป็ฏิิบัติงานัเพื้่�อกำาหนัดีแผินัพื้ัฒนัาบุคลากริ ทั�งในั
ริะดีับองค์กริและริะดีับบุคคล โดียบริิษััทฯ ไดี้กำาหนัดีนัโยบายการิพื้ัฒนัาบุคลากริในัทุกริะดีับ ซ้�งคริอบคลุมทั�งพื้นัักงานัใหม่
พื้นัักงานัริะดีับป็ฏิิบตั กิ าริ ผิ่บ้ ริิหาริริะดีับต้นั กลาง และสำ่ง ตลอดีจนักริริมการิบริิษัทั เพื้่อ� การิจัดีการิให้เกิดีการิเริียนัริ่ขึ้้ องบุคลากริ
อย่างมีป็ริะสำิทธุิภาพื้และยั�งย่นั จ้งมีการิบริิหาริจัดีการิดี้านัการิเริียนัริ่้ขึ้ององค์กริแบบองค์ริว่มที�คริอบคลุม 4 องค์ป็ริะกอบ
อันัเป็็นัเสำาหลักที�เสำริิมสำริ้างการิจัดีการิเริียนัริ่้ เพื้่�อยกริะดีับสำมริริถึนัะขึ้องบุคลากริบนัริากฐานัขึ้องทฤษัฎีการิเริียนัริ่้ขึ้องผิ่้ใหญ่
แนัว่ทางการิสำริ้างองค์กริแห่งการิเริียนัริ่้ และหลักการิเริียนัริ่้ตลอดีชีว่ิต ดีังนัี�
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อาชีวอนุามัยแลิะความปลิอดภัย
บริิษัทั ฯ ไดี้จดีั ให้มสำี ภาพื้แว่ดีล้อมการิทำางานัทีดี� แี ละป็ลอดีภัย ในัทุกสำถึานัป็ริะกอบการิขึ้องบริิษัทั ฯ ซ้ง� คริอบคลุมถึึงสำำานัักงานัใหญ่
โริงไฟฟ้า ไซต์งานัก่อสำริ้าง ริว่มถึึงการิคมนัาคมขึ้นัสำ่งและที�พื้ักที�จำาเป็็นัสำำาหริับการิทำางานั บริิษััทฯ ไดี้จัดีให้มีคณ์ะกริริมการิ
อาชีว่อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัย ซ้�งมีผิ่้จัดีการิโริงไฟฟ้า ผิ่้จัดีการิสำายป็ฏิิบัตกิ าริ ผิ่้จัดีการิสำายธุุริการิ และตัว่แทนัพื้นัักงานัจาก
ทุกหนั่ว่ยงานั เป็็นักริริมการิ โดียคณ์ะกริริมการิฯ มีหนั้าทีใ� นัการิดี่แลสำุขึ้ภาพื้และคว่ามป็ลอดีภัยขึ้องพื้นัักงานัและผิ่ริ้ บั เหมาทุกคนั
ในัโริงไฟฟ้าและไซต์งานัก่อสำริ้าง คณ์ะกริริมการิฯ มีหนั้าที�กำาหนัดีนัโยบายและขึ้ั�นัตอนัการิดีำาเนัินังานัดี้านัอาชีว่อนัามัยและ
คว่ามป็ลอดีภัย ดีำาเนัินัการิและคว่บคุมกิจกริริมดี้านัอาชีว่อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัย และทำาการิป็ริะเมินัและป็ริับป็ริุงการิดีำาเนัินังานั
ดี้านัอาชีว่อนัามัยและคว่ามป็ลอดีภัยในัที�ทำางานัในัทุกดี้านั ซ้�งบริิษััทฯ สำามาริถึบริริลุเป็้าหมายอุบัติเหตุเป็็นัศ่นัย์ โดียมี
อัตริาการิบาดีเจ็บจากการิทำางานัถึึงขึ้ั�นัหยุดีงานัเป็็นัศ่นัย์ สำำาหริับทั�งพื้นัักงานัและผิ่้ริับเหมา
จำานิวีนิพนิ่กงานิทั่�เส่ย่ช้่วีิต่
จากการทัำางานิ

0

ความผ้กพันุของพนุักงานุ

อ่ต่ราการบาดำเจ็บ
จากการทัำางานิถุึงข่�นิหยุ่ดำงานิ
(พนิ่กงานิ)

0

อ่ต่ราการบาดำเจ็บ
จากการทัำางานิถุึงข่�นิหยุ่ดำงานิ
(ผูู้้ร่บเหมุา)

0

บริิษััทฯ จัดีให้มีการิสำำาริว่จคว่ามผิ่กพื้ันัขึ้องพื้นัักงานัทุกสำองป็ี เพื้่�อเป็็นัการิป็ริะเมินัผิลสำำาเริ็จขึ้องแนัว่ทางการิบริิหาริจัดีการิ
ทริัพื้ยากริบุคคล ริว่มถึึงเพื้่อ� สำำาริว่จคว่ามต้องการิและคว่ามคิดีเห็นัขึ้องพื้นัักงานั โดียบริิษัทั ฯ มีการิจัดีจ้างบริิษัทั ทีป็� ริ้กษัาดีำาเนัินัการิ
สำำาริว่จคว่ามผิ่กพื้ันัขึ้องพื้นัักงานั เพื้่�อให้มั�นัใจไดี้ว่่าพื้นัักงานัสำามาริถึตอบแบบนัิรินัามโดียไม่ต้องกังว่ลว่่าจะไดี้ริับผิลกริะทบ
จากการิแสำดีงคว่ามเห็นั ทั�งนัี� จากการิสำำาริว่จคว่ามผิ่กพื้ันัขึ้องพื้นัักงานัคริั�งล่าสำุดีในัป็ี 2564 พื้บว่่าคะแนันัคว่ามผิ่กพื้ันัเฉลี�ย
เท่ากับริ้อยละ 77 สำ่ว่นัคะแนันัคว่ามพื้ึงพื้อใจเฉลี�ยเท่ากับริ้อยละ 88 โดียบริิษััทฯ สำามาริถึริายงานัไดี้ว่่าในัป็ี 2564 บริิษััทฯ
ไม่ไดี้ริับการิริ้องเริียนัเริ่�องการิละเมิดีสำิทธุิมนัุษัยชนั การิล่ว่งละเมิดีหริ่อคุกคามทางเพื้ศ หริ่อการิคุกคามในัทางอ่�นั และไม่มี
ขึ้้อพื้ิพื้าทดี้านัแริงงานัที�มีนััยสำาคัญต่อการิดีำาเนัินัธุุริกิจขึ้องกลุ่มบริิษััทฯ ในัช่ว่ง 3 ป็ีท�ผิี ่านัมา
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)
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า รั ิด อ อ ัง
การิพื้ัฒนัาธุุริกิจให้เติบโตอย่างยัง� ย่นัและป็ริะสำบคว่ามสำำาเริ็จไดี้ ชุมชนัและสำังคมจะต้องพื้ัฒนัาคว่บค่ก่ นัั ไป็ บริิษัทั ฯ ไดี้ให้คว่าม
สำำาคัญในัการิมีสำ่ว่นัริ่ว่มเพื้่�อพื้ัฒนัาคุณ์ภาพื้ชีว่ิตขึ้องชุมชนั สำังคม และผิ่้มีสำ่ว่นัไดี้เสำีย ซ้�งเป็็นัสำ่ว่นัช่ว่ยขึ้ับเคล่�อนัสำังคมไทยให้
เขึ้้มแขึ้็ง โดียไดี้กำาหนัดีกลยุทธุ์เพื้่�อดี่แลชุมชนัท้องถึิ�นัริอบโริงไฟฟ้า และชุมชนัทั�ว่ป็ริะเทศ ภายใต้กริอบการิดีำาเนัินัการิขึ้อง
“IMPACT” ที�มุ่งสำริ้างผิลกริะทบเชิงบว่กเพื้่�อยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ิตขึ้องคนัในัสำังคมให้เกิดีการิพื้ัฒนัาและเติบโตอย่างยั�งย่นั

I: Infrastructure - การพ่ฒนิาระบบโครงสร้าง
พ้�นิฐานิ รวีมุทั่�งสถุานิทั่�สาธุารณูะ ให้แก่ชุ้มุช้นิแลัะ
หนิ่วีย่งานิต่่างๆ

คว่ามสำะดีว่กริองริับผิ่้ใช้บริิการิมากมาย เช่นั ศ่นัย์จำาหนั่าย
อาหาริและเคริ่�องดี่�ม ริ้านัขึ้ายอุป็กริณ์์เกี�ยว่กับจักริยานั
จุดีชมว่ิว่

โครงการลิ้่ ป่� นุ จั ก รยานุรอบท่ า อากาศยานุสิุ ว รรณภ้ มิ
(“Sky Lane Thailand”) เพ่อ� สิาธิารณะประโยชนุ์ โดียเป็็นั
คว่ามริ่ว่มม่อกับม่ลนัิธุสำิ ยามกัมมาจลในัการิพื้ัฒนัาพื้่นั� ทีริ� อบ
ท่าอากาศยานัสำุว่ริริณ์ภ่มิ ให้เป็็นัสำถึานัทีป็� นั�ั จักริยานัคว่ามยาว่
23.5 กิ โ ลเมตริ และพื้่� นั ที� อี ก สำ่ ว่ นัพื้ั ฒ นัาเป็็ นั สำถึานัที�
ออกกำาลังกาย เพื้่อ� การิพื้ักผิ่อนัและสำันัทนัาการิ โดียเป็ิดีโอกาสำ
ให้บุคคลทั�ว่ไป็ทุกเพื้ศทุกว่ัยสำามาริถึเขึ้้าใช้ป็ริะโยชนั์ไดี้โดีย
ไม่ คิ ดี ค่ า บริิ ก าริใดีๆ โดียภายในัโคริงการิมี สำ�ิ ง อำา นัว่ย

M: Medical Services - การส่งเสริมุดำ้านิสาธุารณูสุข
นัับตัง� แต่มกี าริแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องโคว่ิดี-19 บริิษัทั กัลฟ์ เอ็นัเนัอริ์จี
ดีีเว่ลลอป็เมนัท์ จำากัดี (มหาชนั) ไดี้ดีำาเนัินัโคริงการิและ
เขึ้้ า ไป็ช่ ว่ ยเหล่ อ ในัหลายภาคสำ่ ว่ นั คิ ดี เป็็ นั งบป็ริะมาณ์
โดียริว่มกว่่า 90,000,000 บาท คริอบคลุมทั�งในัดี้านัการิ
ป็้องกันัการิแพื้ริ่เช่�อ การิดี่แลริักษัาผิ่้ป็่ว่ย และการิช่ว่ยเหล่อ
ผิ่้ที�ไดี้ริับคว่ามเดี่อดีริ้อนั ดีังนัี�

Infrastructure

Productivity

บบ

แ

แ

แ
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GULF

กั�ริปริ กัอ็บ ริกัจี ล ลปริ กัอ็บกั�ริ

1. มอบเงินุ 10 ลิ้านุบาท แก่คณะแพทยศาสิตร์โรงพยาบาลิ
รามาธิิบดี เพ่�อสินุับสินุุนุการจัดซื้้�อเคร้�องช่วยหุ้ายใจ
แลิะสิมทบทุนุค่าใช้จ่ายฮอสิพิเทลิสิำาหุ้รับผ้้ป่วยโควิด-19
เนั่�องดี้ว่ยสำถึานัการิณ์์การิแพื้ริ่ริะบาดีริะลอกใหม่ที�มีจำานัว่นั
ผิ่้ป็่ว่ยเพื้ิ�มมากขึ้้�นัตามลำาดีับ หลายโริงพื้ยาบาลขึ้าดีแคลนั
อุป็กริณ์์ทางการิแพื้ทย์ และจำาเป็็นัต้องจัดีหาสำถึานัที�ในัการิ
ดี่แลริักษัาผิ่้ป็่ว่ยอย่างเริ่งดี่ว่นั บริิษััท กัลฟ์ เอ็นัเนัอริ์จี
ดีีเว่ลลอป็เมนัท์ จำากัดี (มหาชนั) หริ่อ GULF จ้งมอบเงินั
สำนัับสำนัุนัจำานัว่นั 10,000,000 บาท แก่คณ์ะแพื้ทยศาสำตริ์
โริงพื้ยาบาลริามาธุิบดีี เพื้่�อสำนัับสำนัุนัการิจัดีซ่�อเคริ่�องให้
ออกซิเจนัอัตริาไหลสำ่ง (High-flow oxygen system) จำานัว่นั
25 เคริ่อ� ง โดียเหมาะกับผิ่ป็้ ว่่ ยหนััก ซ้ง� มีอตั ริาการิหายใจต่นั�
และไม่สำมำ�าเสำมอ ริว่มถึึงช่ว่ยลดีและชะลอการิลุกลามขึ้อง
ป็อดีอักเสำบ ถึ่อเป็็นัเคริ่อ� งม่อทางการิแพื้ทย์ทสำ�ี าำ คัญอย่างมาก
ในัสำถึานัการิณ์์นัี� นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ไดี้สำมทบทุนัค่าใช้จ่าย
ขึ้องคณ์ะแพื้ทยศาสำตริ์โริงพื้ยาบาลริามาธุิบดีี ในัการิจัดีเตริียม

Conservation
แ

Activity
บ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

เอ็กั �ริ นบ

สำถึานัที�ขึ้องโริงแริมใกล้เคียงให้เป็็นัฮอสำพื้ิเทล (Hospitel)
หริ่อหอผิ่้ป็่ว่ยเฉพื้าะกิจ ดี่แลริักษัาผิ่้ป็่ว่ยโคว่ิดี-19 ที�ผิ่านั
การิริักษัาจนัดีีขึ้นั้� หริ่อมีอาการิไม่รินัุ แริง เพื้่อ� ขึ้ยายการิริักษัา
ให้เพื้ียงพื้อ ริองริับผิ่้ป็่ว่ยที�เพื้ิ�มขึ้้�นัจากสำถึานัการิณ์์โคว่ิดี
2. กัลิฟ์์สิ่งพลิังสิ้่ชุมชนุ มอบข้าวกลิ่องสิ้้ภัยโควิด-19
ต่อเนุ่�องเป็นุปีที� 2
หลังจากที� บริิษััท กัลฟ์ เอ็นัเนัอริ์จี ดีีเว่ลลอป็เมนัท์ จำากัดี
(มหาชนั) หริ่อ GULF ไดี้ดีำาเนัินัโคริงการิ “กัลฟ์สำ่งพื้ลังสำ่่
ชุมชนั มอบขึ้้าว่กล่องสำ่ภ้ ยั โคว่ิดี-19” มอบขึ้้าว่กล่องช่ว่ยเหล่อ
ผิ่้คนัในั 232 ชุมชนัแออัดี คริอบคลุมพื้่�นัที� 50 เขึ้ตในั
กริุงเทพื้มหานัคริ จำานัว่นักว่่า 150,000 กล่อง ไป็เม่�อเดี่อนั
เมษัายนั-พื้ฤษัภาคม ป็ีท�ีแล้ว่ ล่าสำุดี บริิษััทฯ เดีินัหนั้าสำานั
ต่อโคริงการินัี�เป็็นัป็ีท�ี 2 กับการิแบ่งป็ันัขึ้้าว่กล่อง 120,000
กล่อง เป็็นัริะยะเว่ลา 60 ว่ันั คิดีเป็็นังบป็ริะมาณ์กว่่า
10,000,000 บาท โดียมุง่ ช่ว่ยเหล่อผิ่ป็้ ว่่ ยกลุม่ สำีเขึ้ียว่ทีก� กั ตัว่
ทีบ� า้ นั (Home isolation) ศ่นัย์พื้กั คอย (Community Isolation)
Teaching & Learning

แ
รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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และในัโริงพื้ยาบาลสำนัาม ริว่มทั�งคนัในัชุมชนัที�ไดี้ริับคว่าม
เดี่อดีริ้อนัจากการิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องโคว่ิดี-19 โดียเป็ิดีโอกาสำให้
ป็ริะชาชนัทั�ว่ไป็สำามาริถึแชริ์ขึ้้อม่ลชุมชนัที�ต้องการิขึ้้าว่กล่อง
ไดี้ทใ�ี ต้โพื้สำต์ขึ้อง เฟสำบุค๊ แฟนัเพื้จ https://www.facebook.
com/GulfSPARK.TH/
3. โครงการสิ่งมอบกลิ่อง ‘กัลิฟ์์แคร์’ (GULF CARE
Home Isolation Kit) ใหุ้้แก่ผ้ป่วยกลิุ่มสิีเขียว
กล่อง “GULF CARE” (กัลฟ์แคริ์) บริริจุยาและเว่ชภัณ์ฑ์์
ทางการิแพื้ทย์สำาำ หริับผิ่้ป็่ว่ยโคว่ิดี-19 ซ้�งไม่แสำดีงอาการิ
ริุนัแริง สำามาริถึแยกริักษัาตัว่ทีบ� า้ นั (Home Isolation) แยก
ริักษัาตัว่ในัชุมชนั (Community Isolation) หริ่ออย่่ริะหว่่าง
ริอเตียง โดียสำ่งมอบให้หนั่ว่ยงานัและกลุม่ จิตอาสำาทีใ� ห้คว่าม
ช่ว่ยเหล่อผิ่ป็้ ว่่ ยโคว่ิดี-19 เช่นั ม่ลนัิธุกิ ริะจกเงา ม่ลนัิธุอิ สำิ ริชนั
ม่ลนัิธุิสำริ้างริอยยิ�ม ฯลฯ จำานัว่นั 10,000 ชุดี ม่ลค่ากว่่า
10,000,000 บาท นัอกจากนัีผิ� ป็่้ ว่่ ยสำามาริถึแจ้งคว่ามป็ริะสำงค์
ขึ้อริับกล่อง GULF CARE โดียกริอกแบบฟอริ์มออนัไลนั์ริะบุ
จำานัว่นักล่องที�ต้องการิ ทั�งนัี�โคริงการินัี�เป็็นัสำ่ว่นัหนัึ�งขึ้อง
“Gulf Sparks Smiles จุดีพื้ลังให้คนัไทยยิ�มไดี้” ที�ริิเริิ�มขึ้้�นั
เพื้่�อมุ่งช่ว่ยเหล่อคนัหลากหลายกลุ่มที�ไดี้ริับผิลกริะทบจาก
การิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องโคว่ิดี-19
โดียภายในักล่องป็ริะกอบดี้ว่ยเคริ่�องว่ัดีออกซิเจนัป็ลายนัิ�ว่
ป็ริอทว่ั ดี ไขึ้้ แ บบดีิ จิ ทั ล ยาพื้าริาเซตามอล ยาแคป็ซ่ ล
ฟ้าทะลายโจริ หนั้ากากอนัามัย และเจลแอลกอฮอล์ ซ้�ง
เพื้ียงพื้อสำำาหริับการิริักษัาตัว่อย่างนั้อย 14 ว่ันั ริว่มทั�งมี
คำาแนัะนัำาสำำาหริับการิริักษัาตนัเองที�บ้านัดี้ว่ย
4. สิ่งพลิังใจสิ้่ชุมชนุ สินุับสินุุนุเคร้�องอุปโภคบริโภคใหุ้้แก่
ชุมชนุในุพ่�นุที�กรุงเทพมหุ้านุคร
เพื้่�อช่ว่ยเหล่อป็ริะชาชนัที�ไดี้ริับผิลกริะทบทางเศริษัฐกิจจาก
สำถึานัการิณ์์การิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องโคว่ิดี-19 กลุ่มบริิษััทกัลฟ์จ้ง
มอบเคริ่อ� งอุป็โภคบริิโภคทีจ� ำาเป็็นั เพื้่อ� ช่ว่ยแบ่งเบาภาริะขึ้อง
ป็ริะชาชนั โดียเฉพื้าะคริอบคริัว่ที�มีผิ่้ป็่ว่ยติดีเตียง ผิ่้พื้ิการิ
ผิ่้สำ่งอายุ และเดี็กที�อาศัยในัชุมชนัที�มีคว่ามเสำี�ยงต่อการิ
แพื้ริ่ริะบาดี โดียเคริ่อ� งอุป็โภคบริิโภค ทีจ� าำ เป็็นัต่อการิดีำาริงชีพื้
อาทิ ขึ้้าว่สำาริ ป็ลากริะป็๋อง กุนัเชียง นัำา� มันัพื้่ช นัำา� ดี่ม� นัมกล่อง
ผิ้าอ้อมเดี็กสำำาเริ็จริ่ป็ ผิ้าอ้อมสำำาหริับผิ่ใ้ หญ่ แผิ่นัริองซับ และ
ยาสำามัญป็ริะจำา บ้านัแก่ ป็ริะชาชนัในั 50 เขึ้ต ในัพื้่�นัที�
กริุงเทพื้มหานัคริ คริอบคลุมกว่่า 1,800 คริัว่เริ่อนัที�ไดี้ริับ
ผิลกริะทบจากการิแพื้ริ่ริะบาดีขึ้องโคว่ิดี-19 นัอกจากนัี�
ยังมอบเคริ่อ� งพื้่นัฆ่่าเช่อ� และนัำา� ยาฆ่่าเช่อ� โริค เคริ่อ� งว่ัดีอุณ์หภ่มิ
แบบมีขึ้าตัง� และเคริ่อ� งว่ัดีออกซิเจนัป็ลายนัิว่� ให้แต่ละชุมชนั
อีกดี้ว่ย ริว่มม่ลค่ากว่่า 1,300,000 บาท
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5. สินุับสินุุนุการด้แลิผ้ป้ ว่ ย แลิะการป้องกันุการแพร่ระบาด
ของเช้�อโควิด-19
สำ่งมอบถึุงยังชีพื้ อุป็กริณ์์ป็้องกันัโคว่ิดี อาหาริเคริ่�องดี่�ม
สำำาหริับการิลงพื้่�นัที�ตริว่จเชิงริุก จุดีบริิการิตริว่จโคว่ิดี และ
จุดีบริิการิฉีดีว่ัคซีนั สำนัับสำนัุนังบป็ริะมาณ์ในัการิป็ริับป็ริุง
โริงพื้ยาบาล โริงพื้ยาบาลสำนัาม และศ่นัย์พื้กั คอย ให้เหมาะสำม
กับการิริองริับผิ่ป็้ ว่่ ย ริว่มทัง� สำนัับสำนัุนัการิทำางานัขึ้องหนั่ว่ยงานั
ต่างๆ ที�ต้องป็ฏิิบัติงานัในัช่ว่งสำถึานัการิณ์์โคว่ิดี เช่นั ผิ่้นัำา
ชุมชนั อาสำาสำมัคริสำาธุาริณ์สำุขึ้ แพื้ทย์ พื้ยาบาล และ
เจ้าหนั้าทีท� ท�ี าำ งานัดี้านัสำาธุาริณ์สำุขึ้ ในัพื้่นั� ทีต� า่ งๆ ริอบโริงไฟฟ้า
ริว่มเป็็นังบป็ริะมาณ์กว่่า 800,000 บาท
6. สินุับสินุุนุงบประมาณก่อสิร้างศ้นุย์ไตเทียมอัจฉริยะ
แบบประสิิทธิิภาพสิ้ง โรงพยาบาลิธิรรมศาสิตร์เฉลิิม
พระเกียรติ จังหุ้วัดปทุมธิานุี
เนั่� อ งดี้ ว่ ยสำถึานัการิณ์์ ก าริแพื้ริ่ ริ ะบาดีขึ้องโริคโคว่ิ ดี -19
ที�ยังคงแพื้ริ่ริะบาดีเป็็นัว่งกว่้างทั�ว่โลกและในัป็ริะเทศไทย
โริงพื้ยาบาลธุริริมศาสำตริ์เฉลิมพื้ริะเกียริติ ซ้ง� เป็็นัโริงพื้ยาบาล
หลักในัการิดี่แลผิ่้ป็่ว่ย ไดี้จัดีสำริริงบเพื้่�อก่อสำริ้างหอผิ่้ป็่ว่ย
ว่ิกฤตคว่ามดีันัลบและโริงพื้ยาบาลสำนัาม ริว่มทั�งจัดีซ่�อ
อุป็กริณ์์การิแพื้ทย์จาำ นัว่นัมาก จ้งทำาให้โริงพื้ยาบาลฯ ป็ริะสำบกับ
การิขึ้าดีแคลนังบป็ริะมาณ์ในัการิป็ริับป็ริุงศ่นัย์ไตเทียม
เป็็นัอย่างมากเนั่อ� งจากต้องจัดีสำริริงบป็ริะมาณ์ใช้ในัการิดี่แล
ริักษัาผิ่้ป็่ว่ยที�ติดีเช่�อโคว่ิดี-19 ในัขึ้ณ์ะที�ป็ัจจุบันัมีผิ่้ป็่ว่ยที�
จำาเป็็นัต้องไดี้ริบั การิฟอกเล่อดีเป็็นัจำานัว่นัมากแต่ดีว่้ ยป็ัญหา
ทัง� ดี้านัพื้่นั� ทีใ� ห้บริิการิและอุป็กริณ์์ไม่เพื้ียงพื้อ จ้งทำาให้หนั่ว่ย
ฟอกไตต้องเพื้ิม� ริอบการิให้บริิการิเป็็นั 3 ริอบต่อว่ันั สำ่งผิลต่อ
คว่ามสำะอาดีขึ้องพื้่นั� ทีแ� ละอุป็กริณ์์ตา่ งๆ ริว่มถึึงคุณ์ภาพื้ชีว่ติ
ขึ้องผิ่้ป็่ว่ย และยังคงพื้บป็ัญหาผิ่้ป็่ว่ยตกค้างที�ไม่สำามาริถึ
เขึ้้าถึึงการิบริิการิไดี้ ดีังนัั�นั เพื้่�อให้ผิ่้ป็่ว่ยไดี้เขึ้้าถึึงการิให้
บริิ ก าริโดียเท่ า เที ย มกั นั ทางบริิ ษัั ท ฯ จ้ ง ไดี้ สำ นัั บ สำนัุ นั
งบป็ริะมาณ์จำานัว่นั 55,000,000 บาท สำำาหริับก่อสำริ้างศ่นัย์
ไตเทียมอัจฉริิยะแบบป็ริะสำิทธุิภาพื้สำ่งจำานัว่นั 30 ย่นัติ เพื้่อ� เพื้ิม�
ขึ้ีดีคว่ามสำามาริถึในัการิให้บริิการิ ริองริับการิเป็็นั Excellent
Center ดี้านัศ่นัย์โริคไตคริบว่งจริ ป็ัจจุบันัศ่นัย์ไตเทียมฯ
ดีังกล่าว่ อย่ริ่ ะหว่่างการิก่อสำริ้าง คาดีว่่าจะก่อสำริ้างแล้ว่เสำริ็จ
ภายในัป็ี 2565
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กั�ริปริ กัอ็บ ริกัจี ล ลปริ กัอ็บกั�ริ

P: Productivity - การเสริมุสร้างควีามุรู้ให้แก่
เกษต่รกร
โครงการศ้นุย์การเรียนุร้้เกษตรทฤษฎีีใหุ้ม่แลิะแปลิงนุา
สิาธิิตโรงไฟ์ฟ์้าหุ้นุองแซื้ง จังหุ้วัดสิระบุรี
โคริงการิศ่นัย์การิเริียนัริ่เ้ กษัตริทฤษัฎีใหม่และแป็ลงนัาสำาธุิต
โริงไฟฟ้าหนัองแซง จังหว่ัดีสำริะบุริี ป็ริะกอบดี้ว่ยแป็ลงนัา
สำาธุิต จำานัว่นั 10 ไริ่ และพื้่นั� ทีป็� ล่กพื้่ชริะยะกลาง และริะยะยาว่
พื้่ชไริ่สำว่นัผิสำม พื้่ชผิักสำว่นัคริัว่ออแกนัิค บ่อเลี�ยงป็ลากินัพื้่ช
ในัริ่ อ งสำว่นั การิเลี� ย งกบในักริะชั ง และในัว่งบ่ อ ซี เ มนัต์
การิเลีย� งป็ลาดีุกในับ่อดีินั โริงเริ่อนัป็ุย๋ อินัทริียจ์ ากม่ลไสำ้เดี่อนั
การิทำาป็ุย๋ หมักอินัทริียจ์ ากว่ัสำดีุธุริริมชาติและว่ัสำดีุเหล่อใช้จาก
กิจกริริมดี้านัการิเกษัตริ โริงเริ่อนัแป็ลงผิักอินัทริีย์ โริงป็ล่ก
เมล่อนั การิป็ล่กผิักบนัแคริ่ ป็ล่กผิักไฮโดีริโป็นัิกสำ์ บ่อเลี�ยง
ป็่นัาและบ่ออนัุบาลสำัตว่์นัำ�า โริงเริ่อนัเลี�ยงไก่อินัทริีย์และเป็็ดี
อินัทริีย์ ฯลฯ ป็ัจจุบันั การิดีำาเนัินัโคริงการิย่างเขึ้้าสำ่่ป็ีท�ี 8
ป็ริากฎผิลสำำาเริ็จเป็็นัริ่ป็ธุริริม สำามาริถึขึ้ยายผิลการิป็ฏิิบตั งิ านั
เป็็นัแหล่งเริียนัริ่ว่้ ถึิ พื้ี อเพื้ียงตามแนัว่พื้ริะริาชดีำาริิให้แก่ชมุ ชนั
ในัพื้่�นัที�ตลอดีจนัชุมชนัใกล้เคียงไดี้เป็็นัอย่างดีี และยังช่ว่ย
ตอกยำ�าว่่า โริงไฟฟ้าไม่มีผิลกริะทบใดีๆ ต่อเกษัตริกริริม
ขึ้้างเคียงอีกดี้ว่ย

A: Activity - การสนิ่บสนิุนิดำ้านิก่ฬาแลัะการ
ออกกำาลั่งกาย่
การสินุับสินุุนุทีมฟ์ุตบอลิระดับประเทศ
กลุ่ ม บริิ ษัั ท กั ล ฟ์ ใ ห้ ก าริสำนัั บ สำนัุ นั แก่ ที ม ฟุ ต บอล ไดี้ แ ก่
ริะยองเอฟซี อยุธุยาย่ไนัเต็ดี ป็ลว่กแดีงริะยองย่ไนัเต็ดี
เพื้่อ� ริ่ว่มผิลักดีันัว่งการิฟุตบอลไทย ให้กา้ ว่สำ่ริ่ ะดีับสำากลต่อไป็

C: Conservation - การอนิุรก่ ษ์สง�ิ แวีดำลั้อมุ
1. เสิริมสิร้างความเข้มแข็งใหุ้้แก่ชุมชนุด้วยการจัดตั�ง
คณะกรรมการการมีสิ่วนุร่วมของชุมชนุ คณะกรรมการ
ตรวจสิอบผลิกระทบสิิ� ง แวดลิ้ อ ม แลิะผ้้ ต รวจการ
สิิ�งแวดลิ้อม
โดียบริิษััทฯ เป็ิดีโอกาสำให้ตัว่แทนัชุมชนัเขึ้้ามามีสำ่ว่นัริ่ว่ม
ในัการิดี่แลทริัพื้ยากริธุริริมชาติและสำิง� แว่ดีล้อมในัชุมชนั โดีย
มี ห นั้ า ที� ห ลั ก ในัการิติ ดี ตาม ตริว่จสำอบ ดี่ แ ลคุ ณ์ ภาพื้
สำิ�งแว่ดีล้อมในัพื้่�นัที�ริอบโริงไฟฟ้าที�อาจเกิดีจากการิดีำาเนัินั
งานัขึ้องโริงไฟฟ้าในัดี้านัต่างๆ ให้เป็็นัไป็ตามที�กำาหนัดีในั
กฎหมายและริายงานัการิว่ิเคริาะห์ผิลกริะทบสำิ�งแว่ดีล้อม
นัอกจากนัี� กลุ่มบริิษััทฯ ยังไดี้มีการิจัดีศึกษัาดี่งานัโริงไฟฟ้า
ป็ริะเภทต่างๆ และอบริมคว่ามริ่้ดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม ตลอดีจนั
การิใช้เคริ่อ� งม่อตริว่จว่ัดีคุณ์ภาพื้สำิง� แว่ดีล้อม เพื้่อ� พื้ัฒนัาและ
เสำริิมสำริ้างองค์คว่ามริ่ใ้ นัการิป็ฏิิบตั หิ นั้าทีใ� ห้แก่คณ์ะกริริมการิฯ
อีกดี้ว่ย
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนน ริกัจีอ็ � ั น

อ็มลอ็น

เอ็กั �ริ นบ

2. กองทุนุพัฒนุาไฟ์ฟ์้า
ป็ัจจุบันั พื้ริะริาชบัญญัติการิป็ริะกอบกิจการิพื้ลังงานั พื้.ศ.
2550 กำาหนัดีให้แต่ละโริงไฟฟ้าต้องนัำาสำ่งเงินัเขึ้้ากองทุนั
พื้ัฒนัาไฟฟ้า โดียมีว่ตั ถึุป็ริะสำงค์หลักค่อเพื้่อ� การิพื้ัฒนัาชุมชนั
ในัท้องถึินั� ทีไ� ดี้ริบั ผิลกริะทบจากการิดีำาเนัินังานัขึ้องโริงไฟฟ้า
เงินักองทุนัพื้ัฒนัาไฟฟ้า จ้งถึ่อเป็็นัสำ่ว่นัหนัึง� ทีช� ว่่ ยให้ชมุ ชนัไดี้
ริิเริิ�มในัการิพื้ัฒนัาชุมชนัขึ้องตนัเองให้เป็็นัชุมชนัเขึ้้มแขึ้็ง
มีคุณ์ภาพื้ และเติมเต็มโอกาสำให้แก่ชุมชนัไป็พื้ริ้อมกันั
3. โครงการกัลิฟ์์ป่าลิ้านุกลิ้า ปลิาลิ้านุตัว
มีว่ตั ถึุป็ริะสำงค์เพื้่อ� เพื้ิม� พื้่นั� ทีป็� า่ ให้กบั ชุมชนั ริว่มทัง� การิป็ล่อย
พื้ันัธุุ์ป็ลาลงสำ่่แหล่งนัำ�า ช่ว่ยสำริ้างสำมดีุล และฟื�นัฟ่ธุริริมชาติ
ซ้�งนัอกจากจะช่ว่ยทำาให้เกิดีคว่ามสำว่ยงาม ริ่มริ่�นั ยังเป็็นั
การิป็ลุกจิตสำำานัักในัการิอนัุริักษั์ทริัพื้ยากริธุริริมชาติและ
สำิ�งแว่ดีล้อมให้แก่คนัในัชุมชนัอีกดี้ว่ย

T: Teaching & Learning - การส่งเสริมุดำ้านิ
การศึกษา
1. สินุับสินุุนุงบประมาณก่อสิร้างอาคาร Gulf Faculty
Center สิถิ่าบันุวิทยสิิรเิ มธิี อำาเภอวังจันุทนุ์ จังหุ้วัดระยอง
สำถึาบันัว่ิทยสำิริิเมธุี เป็็นัสำถึาบันัการิศึกษัาที�มุ่งเนั้นัการิสำริ้าง
นัักว่ิทยาศาสำตริ์รินัุ่ ใหม่ ผิ่านัการิเริียนัการิสำอนัแบบ บ่ริณ์าการิ
เพื้่�อให้นัิสำิตสำามาริถึทำางานัว่ิจัยเชิงลึก สำริ้างองค์คว่ามริ่้ใหม่
ที� เ ป็็ นั งานัว่ิ จั ย ชั� นั แนัว่หนั้ า ในัริะดีั บ สำากล โดียป็ั จ จุ บั นั
เป็ิดีสำอนัในัริะดีับป็ริิญญาโทและป็ริิญญาเอก 4 ดี้านั ไดี้แก่
ว่ิทยาการิโมเลกุล ว่ิทยาการิพื้ลังงานั ว่ิทยาศาสำตริ์และ
ว่ิศว่กริริม ชีว่โมเลกุล และว่ิทยาศาสำตริ์และเทคโนัโลยี
สำาริสำนัเทศ สำำาหริับอาคาริเมธุีสำโมสำริ หริ่อ Gulf Faculty
Center เป็็นัอาคาริขึ้นัาดี 3 ชั�นั ใช้เป็็นัที�พื้ักขึ้องคณ์าจาริย์
ริว่มทั�งเป็็นัพื้่�นัที�สำ่ว่นักลางในัการิพื้บป็ะ พื้่ดีคุย ริว่มทั�งจัดี
กิจกริริมขึ้องสำถึาบันัฯ เพื้่อ� ให้เกิดีการิแลกเป็ลีย� นัเริียนัริ่้ และ
ต่อยอดีทางคว่ามคิดีขึ้องเหล่าคณ์าจาริย์และนัิสำิต โดีย
บริิษััทฯ ไดี้สำนัับสำนัุนังบป็ริะมาณ์ในัการิก่อสำริ้างอาคาริ
ดีังกล่าว่เป็็นัจำานัว่นัเงินั 75,000,000 บาท
2. สินุับสินุุนุงบประมาณในุการก่อสิร้างอาคารเรียนุ
ศ้นุย์การศึกษาพิเศษ จังหุ้วัดสิระบุรี หุ้นุ่วยบริการแก่งคอย
แต่เดีิมเป็็นัอาคาริที�ถึ่กป็ล่อยริ้างจนัมีสำภาพื้ทริุดีโทริมตั�งอย่่
ในับริิเว่ณ์ว่ัดีสำีทาใต้ อ.แก่งคอย จังหว่ัดีสำริะบุริี โดียทางว่ัดี
ไดี้ยกให้ศ่นัย์การิศึกษัาพื้ิเศษั จังหว่ัดีสำริะบุริี หนั่ว่ยบริิการิ
แก่งคอย ไดี้ใช้ป็ริะโยชนั์ แต่เนั่อ� งจากอาคาริมีสำภาพื้ทริุดีโทริม
มาก ไม่เหมาะสำมสำำาหริับการิเริียนัการิสำอนั ในัคริัง� นัันั� บริิษัทั ฯ
จ้งไดี้สำนัับสำนัุนังบป็ริะมาณ์ป็ริับป็ริุงอาคาริ อีกทั�งพื้นัักงานั
จิ ต อาสำาและหนั่ ว่ ยงานัต่ า งๆ ไดี้ ม าริ่ ว่ มแริงริ่ ว่ มใจกั นั
รายงาน ร จํา

(แบบ 56-1 One Report)
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ช่ว่ยทาสำีอาคาริ เดีินัริะบบไฟฟ้าภายในั ริว่มถึึงจัดีสำว่นัหย่อม
ชุบชีว่ิตให้อาคาริริ้างกลายเป็็นัศ่นัย์การิศึกษัาสำำาหริับเดี็ก
พื้ิเศษัในัพื้่�นัที�อำาเภอแก่งคอย โดียไดี้มีพื้ิธุีเป็ิดีอย่างเป็็นั
ทางการิเม่อ� ว่ันัที� 30 มิถึนัุ ายนั พื้.ศ. 2560 ต่อมาในัป็ี 2564
พื้บว่่า พื้่�นัดีินัทริุดี จ้งทำาให้ผินัังอาคาริมีริอยริ้าว่ในัหลายจุดี
ซ้�งเสำี�ยงต่อการิใช้งานัภายในัอาคาริ ทางบริิษััทฯ จ้งไดี้
สำนัับสำนัุนังบป็ริะมาณ์ริว่ม 1,800,000 บาท ในัการิริ่อ� อาคาริเก่า
และก่อสำริ้างอาคาริใหม่บนัที�ดีินัเดีิม คาดีว่่าจะก่อสำริ้างแล้ว่
เสำริ็จในัช่ว่งต้นัป็ี 2565
3. เติมเต็มฝั่นุใหุ้้แก่ผ้พิการทางใบหุ้นุ้า ศ้นุย์สิมเด็จ
พระเทพฯ เพ่�อผ้้พิการทางใบหุ้นุ้าแลิะกะโหุ้ลิกศรีษะ
โรงพยาบาลิจุฬาลิงกรณ์ สิภากาชาดไทย
คว่ามพื้ิการิบนัใบหนั้าและกะโหลกศีริษัะ เป็็นัคว่ามพื้ิการิที�
สำังเกตุเห็นัไดี้ชัดีและซับซ้อนักว่่าคว่ามพื้ิการิป็ริะเภทอ่�นั
นัอกจากคว่ามพื้ิการิทีสำ� ง่ ผิลต่อการิดีำาเนัินัชีว่ติ แล้ว่ ยังสำ่งผิล
ต่อสำภาพื้จิตใจอีกดี้ว่ย ทั�งนัี� ยังพื้บว่่า ผิ่้ป็่ว่ยสำ่ว่นัใหญ่
คริอบคริัว่มีฐานัะยากจนั จ้งเป็็นัป็ัจจัยสำำาคัญป็ริะกอบกันั
ที�ทำาให้ผิ่้ป็่ว่ยกลุ่มนัี�ออกจากริะบบการิศึกษัา และออกจาก
สำังคมในัที�สำุดี โคริงการิ “หนัึง� ทุนั หนัึง� ฝ้ันั ป็ั�นัอนัาคต” จ้งมี
ว่ัตถึุป็ริะสำงค์เพื้่อ� สำนัับสำนัุนัทุนัการิศึกษัาให้กบั ผิ่ป็้ ว่่ ยทีม� ฐี านัะ
ยากจนัและอย่่ในัคว่ามดี่แลขึ้องศ่นัย์สำมเดี็จพื้ริะเทพื้ฯ เพื้่�อ
ผิ่พื้้ กิ าริทางใบหนั้าและกะโหลกศริีษัะ โริงพื้ยาบาลจุฬาลงกริณ์์
สำภากาชาดีไทย ให้มีโอกาสำเขึ้้าริับการิศึกษัาในัริะดีับสำ่งสำุดี
ตามคว่ามมุ่งหว่ังขึ้องผิ่้ป็่ว่ยและคริอบคริัว่ โดียริิเริิ�มในัป็ี
2562 โดียในัป็ีนั�นัั มีผิ่้ป็่ว่ยไดี้ริับทุนัจำานัว่นั 30 คนั ผิลจาก
การิดีำาเนัินัโคริงการิในัป็ีแริก พื้บว่่า สำามาริถึแบ่งเบาภาริะ
ค่าใช้จา่ ยขึ้องผิ่ป็้ กคริองและคริอบคริัว่ไดี้เป็็นัอย่างมาก จ้งไดี้
ต่อยอดีโคริงการินัีใ� นัป็ี 2563 ถึึงป็ี 2566 ริว่มเป็็นังบป็ริะมาณ์
กว่่า 5,000,000 บาท โดียการิคัดีเล่อกผิ่ป็้ ว่่ ยริายใหม่เพื้ิม� เติม
ในัแต่ละป็ี เป็็นัการิกริะจายคว่ามช่ว่ยเหล่อให้เพื้ิ�มมากขึ้้�นั
เพื้่�อให้ผิ่้ป็่ว่ยกลุ่มนัี�ไดี้เขึ้้าถึึงริะบบการิศึกษัาให้ไดี้มากที�สำุดี
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4. สินุับสินุุนุแลิะสิ่งเสิริมการศึกษาผ่านุกิจกรรมต่างๆ
ในุหุ้ลิายพ่�นุที�
มอบทุนัการิศึกษัา ทุนัอาหาริกลางว่ันั สำนัับสำนัุนัอุป็กริณ์์
การิเริียนัการิสำอนั ป็ริับป็ริุงอาคาริเริียนัและสำนัามเดี็กเล่นั
อบริมคว่ามริ่้ดี้านัสำิ�งแว่ดีล้อม สำนัับสำนัุนังบป็ริะมาณ์และ
ขึ้องขึ้ว่ัญเนั่�องในัโอกาสำว่ันัเดี็กแห่งชาติ ฯลฯ ให้แก่โริงเริียนั
ต่างๆ เพื้่อ� สำริ้างโอกาสำทางการิศึกษัาให้แก่เยาว่ชนัทัว่� ป็ริะเทศ
5. โครงการ GULF Sparks Energy ชวนุนุ้องท่องโลิก
พลิังงานุ
ป็ล่กฝ้ังเยาว่ชนัริุ่นัใหม่ใช้พื้ลังงานัอย่างริ่้คุณ์ค่า และเขึ้้าใจ
เทรินัดี์โลกพื้ลังงานัสำีเขึ้ียว่ ป็ล่กฝ้ังให้เยาว่ชนัใช้พื้ลังงานั
อย่างริ่้คุณ์ค่าและเกิดีป็ริะโยชนั์สำ่งสำุดี อีกทั�งยังให้คว่ามริ่้
เกี�ยว่กับพื้ลังงานัทดีแทนั ซ้�งเป็็นัเทรินัดี์พื้ลังงานัสำีเขึ้ียว่
ทีห� ลายป็ริะเทศทัว่� โลกกำาลังจะต้องป็ริับตัว่และพื้ัฒนัาคว่บค่่
ไป็กับการิริักษัาสำิ�งแว่ดีล้อม โดียนัำาริ่องในัภาคเหนั่อ ที�
จ.เชียงริาย ในัริะหว่่างว่ันัที� 22 พื้ฤศจิกายนั - 2 ธุันัว่าคม 2564
ณ์ พื้่�นัที� 8 โริงเริียนั ในั จ.เชียงริาย ป็ริะกอบดี้ว่ย โริงเริียนั
บ้านัห้ว่ยลึก, โริงเริียนับ้านัแจมป็๋อง, โริงเริียนับ้านัป็ากอิง,
โริงเริียนับ้านัหัว่เว่ียง, โริงเริียนัริิมโขึ้งว่ิทยา, โริงเริียนัชุมชนั
บ้านัป็่าคาแม่เงินั, โริงเริียนับ้านัสำว่นัดีอกท่าขึ้ันัทองสำามัคคี
และโริงเริี ย นับ้ า นัห้ ว่ ยเกี� ย ง โดียจั ดี กิ จ กริริมให้ ค ว่ามริ่้
เริ่�องแหล่งพื้ลังงานัในัการิผิลิตไฟฟ้า เป็็นั 5 ฐานักิจกริริม
ดีังนัี� ฐานัเช่�อเพื้ลิงก๊าซธุริริมชาติและนัำ�ามันั, ฐานัถึ่านัหินั,
ฐานัพื้ลังงานัลม, ฐานัพื้ลังงานัแสำงอาทิตย์ และฐานัพื้ลังงานันัำา�
6. โรงเรียนุในุโรงไฟ์ฟ์้า
เริียนัริ่เ้ ริ่อ� งริาว่เกีย� ว่กับโริงไฟฟ้าเพื้่อ� สำริ้างคว่ามริ่ค้ ว่ามเขึ้้าใจ
ทีถึ� ก่ ต้องเกีย� ว่กับโริงไฟฟ้าทีใ� ช้เช่อ� เพื้ลิงก๊าซธุริริมชาติ ผิ่านั
กริะบว่นัการิเริียนัริ่้อย่างสำริ้างสำริริค์ผิ่านัฐานักิจกริริมในั
ริ่ป็แบบต่างๆ มุ่งเนั้นัให้ผิ้่เยี�ยมชมมีคว่ามริ่้คว่ามเขึ้้าใจที�
ถึ่กต้องและมีทัศนัคติท�ีดีีต่อโริงไฟฟ้าและถึ่ายทอดีสำ่�อสำาริ
ไป็ยังคนัใกล้ชิดีไดี้

รงการ นยการเรยนรเก ร
โคริงการิศ่นัย์การิเริียนัริ่เ้ กษัตริทฤษัฎีใหม่และแป็ลงนัาสำาธุิต
ตั�งอย่่ขึ้้างโริงไฟฟ้าหนัองแซง (GNS) ที�อำาเภอหนัองแซง
จังหว่ัดีสำริะบุริี จัดีตั�งขึ้้�นัในัป็ี 2558 ตามเกณ์ฑ์์การิป็ริะเมินั
ผิลกริะทบสำิ�งแว่ดีล้อม (EIA) ที�กำาหนัดีให้บริิษััทฯ แบ่งพื้่�นัที�
จำานัว่นั 10 ไริ่ เพื้่�อใช้เป็็นัพื้่�นัที�สำีเขึ้ียว่สำำาหริับการิศึกษัา
ผิลกริะทบจากการิดีำาเนัินัการิขึ้องโริงไฟฟ้าที�อาจเกิดีต่อ
เกษัตริกริริมท้องถึินั� โดียป็ัจจุบนัั บริิษัทั ฯ ไดี้ขึ้ยายพื้่นั� ทีโ� คริงการิ
กว่่า 4 เท่าขึ้องพื้่�นัที� ที� EIA กำาหนัดี ดี้ว่ยว่ัตถึุป็ริะสำงค์
เพื้่อ� เป็็นัแหล่งศึกษัาเริียนัริ่แ้ ละพื้ัฒนัาศักยภาพื้ขึ้องเกษัตริกริ
ท้องถึินั� ริว่มถึึงยกริะดีับคุณ์ภาพื้ชีว่ติ ขึ้องชุมชนัริอบโริงไฟฟ้า
อีกทัง� เป็็นัการิแสำดีงให้เห็นัว่่า ตลอดีริะยะเว่ลา 7 ป็ีทผิ�ี า่ นัมา
โริงไฟฟ้าและชุมชนัสำามาริถึอย่่ริ่ว่มกันัไดี้อย่างยั�งย่นั และ
ไม่มีผิลกริะทบเชิงลบต่อเกษัตริกริริมในัพื้่�นัที�
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พื้่นั� ทีโ� คริงการิไดี้นัาำ มาใช้เป็็นัศ่นัย์การิเริียนัริ่เ้ กษัตริทฤษัฎีใหม่
และเกษัตริอินัทริีย์ แป็ลงนัาสำาธุิตและพื้่นั� ทีสำ� าธุิตการิป็ล่กพื้่ช
หลากหลายชนัิดี ริว่มถึึงเป็็นัพื้่นั� ทีสำ� าธุิตการิเลีย� งสำัตว่์ป็ริะเภท
ต่างๆ อีกทั�งเป็็นัพื้่�นัที�สำันัทนัาการิสำำาหริับคนัในัชุมชนัและ
ผิ่เ้ ยีย� มชมโคริงการิ โดียบริิษัทั ฯ ไดี้จา้ งคนัในัชุมชนัเพื้่อ� ดี่แลศ่นัย์
ตลอดีจนัช่ว่ยเผิยแพื้ริ่คว่ามริ่แ้ ละขึ้้อม่ลทางการิเกษัตริให้แก่
เกษัตริกริในัท้องที� ริว่มถึึงผิ่้ท�ีสำนัใจ นัอกจากนัี� โคริงการิ
ทำาให้เกิดีการิกริะจายริายไดี้ให้แก่ชมุ ชนัผิ่านัการิซ่อ� สำินัค้าและ
อุป็กริณ์์ เช่นั ให้คนัในัชุมชนัไดี้ติดีต่อริับซ่�อผิลผิลิตทางการิ
เกษัตริจากศ่นัย์เพื้่�อนัำา ไป็ขึ้ายต่อ ริว่มถึึง ริับซ่�อผิลผิลิต
ทางการิเกษัตริ เช่นั ขึ้้าว่เจ้า จากชาว่บ้านัในัท้องถึินั� เพื้่อ� นัำาไป็
จัดีทำาเป็็นัขึ้องที�ริะลึกเพื้่�อมอบในัโอกาสำสำำาคัญต่างๆ ขึ้อง
บริิษััทฯ อีกทั�งยังไดี้มีการิใช้บริิการิต่างๆ จากคนัในัพื้่�นัที�
ในัการิป็ริับป็ริุงและดี่แลริักษัา อาทิ การิจ้างทำานัา การิจ้าง
สำ่บนัำ�า การิจ้างไถึนัา การิจ้างเพื้่�อเตริียมดีินัขึ้องแป็ลงนัา
สำำาหริับเพื้าะป็ล่ก
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นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ไดี้ดีำาเนัินัการิเลี�ยงไสำ้เดี่อนัเพื้่�อผิลิตป็ุ๋ย
อินัทริีย์ท�ีสำามาริถึนัำาไป็ใช้ในักิจกริริมต่างๆ ภายในัศ่นัย์
การิเริียนัริ่ฯ้ เช่นั นัำาไป็ใสำ่ตนั้ ไม้เพื้ิม� ธุาตุอาหาริให้แก่พื้ช่ ป็ล่ก
ใช้ผิสำมดีินัในัแป็ลงป็ล่กพื้่ชผิักเพื้ิ�มคว่ามอุดีมสำมบ่ริณ์์และ
คว่ามริ่ว่นัซุยให้แก่ดีนัิ ริว่มถึึงไดี้เลีย� งขึ้ยายพื้ันัธุุแ์ ละจำาหนั่าย
นัอกจากนัี� บริิษััทฯ ไดี้ทำาป็ุ๋ยหมักอินัทริีย์จากว่ัสำดีุธุริริมชาติ
และว่ัสำดีุเหล่อใช้จากกิจกริริมดี้านัการิเกษัตริ เช่นั เศษัใบไม้
ฟางขึ้้าว่ หญ้าว่ัชพื้่ชต่างๆ นัำามาหมักดี้ว่ยว่ิธุีการิหมักแบบ
ไม่พื้ลิกกอง โดียเจ้าหนั้าที�ป็ริะจำาศ่นัย์จะมีการิให้คว่ามริ่้แก่
ผิ่้สำนัใจเขึ้้ามาศึกษัาเริียนัริ่้การิเลี�ยงไสำ้เดี่อนัและการิทำาป็ุ๋ย
อินัทริีย์

ในัฐานัะที�เป็็นัศ่นัย์การิเริียนัริ่้ โคริงการิจ้งไดี้เป็ิดีให้บุคคล
ทั�ว่ไป็ที�มีคว่ามสำนัใจสำามาริถึเขึ้้าชมไดี้ตลอดีทั�งป็ี อีกทั�งไดี้มี
การิจัดีกิจกริริมต่างๆ เพื้่�อสำริ้างคว่ามตริะหนัักเริ่�องการิ
ป็กป็้องและอนัุริักษั์สำ�ิงแว่ดีล้อม ริว่มถึึงเพื้่�อให้เขึ้้าใจถึึงการิ
อย่ริ่ ว่่ มกันัริะหว่่างโริงไฟฟ้าและชุมชนั โดียบริิษัทั ฯ คาดีหว่ังว่่า
ผิ่้ เ ขึ้้ า ชมโคริงการิจะสำามาริถึนัำา คว่ามริ่้ ท�ี ไ ดี้ ริั บ จากศ่ นั ย์
การิเริียนัริ่้ฯ มาป็ฏิิบัติและแพื้ริ่กริะจายต่อผิ่้อ่�นั เพื้่�อเป็็นั
การิเสำริิมสำริ้างคว่ามยั�งย่นัสำำาหริับสำังคมโดียริว่ม

ผู้ลัิต่ปุ�ย่

กระจาย่ราย่ไดำ้ให้แก่ชุ้มุช้นิ
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โครงสร้างการกำากับดููแลกิจการ
1. คณะกรรมการชุุดต่่างๆ
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชุ่�อ
1. นายวิเศษ จูภิิบาล
2. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
3. นายสมหมาย ภิาษี (1), (3)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร. รวีพร คูหิรัญ (1)
นายสันติ บุญประคับ (3)
นายสารัชถ์์ รัตนาวะดี
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (2), (3)
นายบุญชัย ถ์ิราติ
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (2), (3)
นางโชติกุล สุขภิิรมย์เกษม

หมายเหตุ
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ต่ำาแหน่่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการด้านความยัง่ ยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
เป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำากัด (มหาชน) (GEC) และ/หรือ บริษัทย่อย
ในGEC ทั้งนี้ การเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ของบุคคลดังกล่าวในกลุ่ม GEC ถือว่าเป็นการเข้าดำารงตำาแหน่งในบริษัทที่ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าดำารงตำาแหน่งของบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งได้กำาหนดให้บุคคลที่ไปดำารงตำาแหน่งในกลุ่ม GEC ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ตามหน้าที่ที่ตนมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่ม
บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตการบริหารจัดการภายใต้สญ
ั ญาบริหารจัดการระหว่าง GEC และ GJP มีเหตุให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ฯ
จะแจ้งกลุ่ม GEC และหารือกับผู้ถือหุ้นของ GEC ถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
(3)
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้มีการเพิ่มอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำากับดูแลกิจการ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565
(1)
(2)

GULF

กั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจีและผลปริะกัอ็บกั�ริ

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทั ฯ
ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผูู้้ทรงคุณวุฒิจำานวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่่่งเป็นผูู้้มีความรู้
ความสามารถ์ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่่่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผูู้้บริหาร จำานวน 6 ท่าน และกรรมการที่มาจากฝ่่ายบริหาร จำานวน
4 ท่าน
ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผูู้้บริหารประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวิเศษ จูภิิบาล นายเกษม สนิทวงศ์
ณ อยุธยา นายสมหมาย ภิาษี ดร. รวีพร คูหิรัญ และนายสันติ บุญประคับ ซึ่่่งมีจำานวนก่่งหน่่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่่่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์์ที่
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด

กรรมการผู้้ม� อี าำ น่าจลงน่ามผู้้กพััน่บริษัทั ฯ
กรรมการผูู้้มีอำานาจลงนามผูู้กพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสารัชถ์์ รัตนาวะดี หรือนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ หรือนาย
บุญชัย ถ์ิราติ หรือนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ หรือนางโชติกุล สุขภิิรมย์เกษม กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
รายชุ่�อ

ต่ำาแหน่่ง

1. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมหมาย ภิาษี (1)

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. รวีพร คูหิรัญ (1)

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

(1)

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติแต่งตั้งนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ ผูู้้อำานวยการบริหารฝ่่ายตรวจสอบภิายใน เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป
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1.3 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ณ ว่นทิี� 20 มกราคม 2565 คณะกรรมการด้้านความย่�งยืน กำาก่บดู้แลกิจการ และบริหารความเสี�ยงของบริษี่ทิฯ ประกอบ
ด้้วยกรรมการจำานวน 5 ทิ่าน ด้่งนี้
รายชื่่�อ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมหมาย ภาษีี
นายส่นติิ บุญประค่บ
นางพรทิิพา ชิินเวชิกิจวานิชิย์
นางสาวยุพาพิน ว่งวิว่ฒน์
นายร่ฐพล ชิ่�นสมจิติติ์

หมายเหตุ

ตำำาแหน่่ง
ประธานกรรมการด้้านความย่�งยืน กำาก่บดู้แลกิจการ และบริหารความเสี�ยง
กรรมการด้้านความย่�งยืน กำาก่บดู้แลกิจการ และบริหารความเสี�ยง
กรรมการด้้านความย่�งยืน กำาก่บดู้แลกิจการ และบริหารความเสี�ยง
กรรมการด้้านความย่�งยืน กำาก่บดู้แลกิจการ และบริหารความเสี�ยง
กรรมการด้้านความย่�งยืน กำาก่บดู้แลกิจการ และบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้มีการเพิ่มอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำากับดูแลกิจการ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565

การประชุุมของคณะกรรมการบริษััทฯ
บริษี่ทิฯ กำาหนด้ให้มีการประชิุมคณะกรรมการบริษี่ทิฯ อย่างสมำ�าเสมอเป็นประจำาทิุกเด้ือน โด้ยมีการกำาหนด้ติารางการประชิุม
สำาหร่บปีถั่ด้ไปเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแติ่ละทิ่านทิราบภายในเด้ือนธ่นวาคมของทิุกปี เพื�อให้กรรมการสามารถั
จ่ด้สรรเวลาเข้าร่วมประชิุมได้้ โด้ยในกรณีทิี�มีความจำาเป็นและเร่งด้่วนอาจจ่ด้ให้มีการประชิุมเพิ�มเติิมติามความเหมาะสมได้้
ณ ว่นทิี� 31 ธ่นวาคม 2564 บริษี่ทิฯ ได้้จ่ด้ให้มีการประชิุมคณะกรรมการบริษี่ทิฯ จำานวน 16 คร่้ง การประชิุมคณะกรรมการ
ติรวจสอบ จำานวน 6 คร่ง้ และการประชิุมคณะกรรมการด้้านความย่ง� ยืนและบริหารความเสีย� ง จำานวน 5 คร่ง้ รวมทิ่ง้ ย่งจ่ด้ให้
มีการประชิุมของกรรมการทิี�ไม่เป็นผูู้้บริหารประชิุมระหว่างก่นเอง จำานวน 1 คร่้ง เมื�อว่นทิี� 16 ธ่นวาคม 2564 ซึ่่�งมีผูู้้เข้าร่วม
ประชิุมประกอบด้้วยกรรมการติรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการทิี�ไม่เป็นผูู้้บริหาร ประชิุมร่วมก่บผูู้้สอบบ่ญชิี โด้ยไม่มี
กรรมการทิี�เป็นผูู้้บริหารหร่อฝ่่ายบริหารเข้าร่วมประชิุมด้้วย เพื�ออภิปรายประเด้็นเกี�ยวก่บการจ่ด้ทิำารายงานทิางการเงินของ
บริษีทิ่ ฯ รวมถัึงปัญหาหร่ออุปสรรคจากการปฏิิบติ่ งิ าน เป็นติ้น ทิ่ง้ นี้ เพือ� ให้มน�่ ใจได้้วา่ กรรมการบริษีทิ่ ฯ มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิิบ่ติิหน้าทิี�ในฐานะติ่วแทินผูู้้ถัือหุ้น
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การเข้าร่วมประชุุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในปีทผ่่ี า่ นมามีรายละเอียดดังนี�
จำาน่วน่ครั�งที�เข�าร่วมประชุุม / การประชุุมทั�งหมด
(ระหว่างวัน่ที� 1 มกราคม - 31 ธััน่วาคม 2564)
รายชุ่�อ

ต่ำาแหน่่ง

สามัญ
ผู้้�ถื่อหุ�น่

วิสามัญ
ผู้้�ถื่อหุ�น่

1. นายวิเศษ จูภิิบาล

16/16

-

-

1/1

0/1

2.

15/16

6/6

-

1/1

0/1

16/16

6/6

5/5

1/1

0/1

16/16

6/6

-

1/1

0/1

4/4

1/1

-

-

-

16/16

-

5/5

1/1

1/1

13/16

-

-

1/1

1/1

16/16

-

5/5

1/1

0/1

16/16

-

-

1/1

1/1

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมหมาย ภิาษี
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการด้านความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ดร. รวีพร คูหิรัญ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
นายวินิจ แตงน้อย
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
นายสันติ บุญประคับ
กรรมการอิสระ /
กรรมการด้านความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง
นายสารัชถ์์ รัตนาวะดี
กรรมการ /
รองประธานกรรมการ
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ /
กรรมการด้านความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง
นายบุญชัย ถ์ิราติ
กรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษััทฯ
ต่รวจสอบ
ด�าน่ความยั�งย่น่และ
บริหารความเสี�ยง

10. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

กรรมการ /
กรรมการด้านความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง

16/16

-

5/5

1/1

1/1

11. นางโชติกุล สุขภิิรมย์เกษม

กรรมการ

16/16

-

-

1/1

0/1

หมายเหตุ

(1) กรรมการลำาดับที่ 5 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564
(2) สามัญผู้ถือหุ้น คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
(3) วิสามัญผู้ถือหุ้น คือ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
(4) กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจสำาคัญเร่งด่วนที่ได้มีการนัดหมายเพิ่มเติม
(5) กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้ เนื่องจากเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงมีความจำาเป็นต้องจำากัดจำานวนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
(6) จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม นับรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีคา่ เฉลีย่ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ คณะ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม
คณะกรรมการทั้งหมด และกรรมการทุกคนมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุม
ทั้งหมด
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2. ผู้้บ� ริหาร
ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 ผูู้้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย
รายชื่่อ�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสารัชถ์์ รัตนาวะดี
นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
นายบุญชัย ถ์ิราติ
นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ
นายรวิ กูรมะโรหิต
นายสมิทธ์ พนมยงค์
นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
นายธนญ ตันติสุนทร
นายจิรภิัทร อาจละกะ
นายสุพร หลักมั่นคง
นายโอฬาร ศรีวรัฏิฐา

ตำำาแหน่่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานวางแผู้นองค์กร
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจในเครือและการลงทุน
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
รองกรรมการผูู้้จัดการใหญ่ สายงานองค์กรสัมพันธ์
ผูู้้อำานวยการบริหาร ฝ่่ายบัญชี

3. เลขานุ่การบริษัทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้นางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล เป็นเลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผู้ิดชอบในการ
จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารของบริษทั ฯ ตามทีก่ ฎหมายกำาหนด เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือ
ผูู้้บริหาร ดำาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกำาหนดและ
กฎเกณฑ์์ตา่ งๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ และผูู้บ้ ริหารควรรับทราบ จัดอบรมและปฐมนิเทศแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ดูแล
และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำาหนด และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผูู้้ถ์ือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจ และดำาเนินการอื่นๆ ตามที่พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
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4. ค์่าตอบแทนกรรมการและผู้้บ� ริหาร
4.1 ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริษััทฯ ม่นโยั่บายั่จ่ายั่ค่าตอบแทนกรรมการในระด้ับท่�เหมาะสมกับขอบเขตภาระหน้าท่�และความรับผิด้ชอบของกรรมการ
ในแต่ละตำาแหน่ง และผลการด้ำาเนินงานของบริษััทฯ โด้ยั่เปรียั่บเท่ยั่บอ้างอิงทั้งจากบริษััทจด้ทะเบ่ยั่นท่�ม่ขนาด้ธุรกิจ
ใกล้เค่ยั่งกัน และในกลุม่ อุตสาหกรรมเด้่ยั่วกัน ระด้ับรายั่ได้้ ระด้ับมูลค่าหลักทรัพยั่์ตามราคาตลาด้ในช่วงเวลาเด้่ยั่วกัน และ
ในส่วนของโบนัสสำาหรับผลการด้ำาเนินงานประจำาปีนน้ั จะม่การพิจารณาตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทั ฯ
ในปีนั้นๆ และจัด้สรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยั่ะเวลาท่�ด้ำารงตำาแหน่ง
(1) ค่่าตอบแทนที�เปี็นตัวเงิน
ท่ป� ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2564 ซึง� ประชุมเมือ� วันท่� 9 เมษัายั่น 2564 ได้้มม่ ติกาำ หนด้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทั ฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุด้ยั่่อยั่ประจำาปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายั่เด้ือน โด้ยั่ไม่มเ่ บ่ยั่้ ประชุม
และโบนัสสำาหรับผลการด้ำาเนินงานประจำาปี 2563 ด้ังน่้
องค์์ประกอบค์่าตอบแทน
ก. ค่่าตอบแทนรายเดืือน (บาท/เดืือน)
• คณะกรรมการบริษััทฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการด้้านความยั่ั�งยั่ืนและบริหารความเส่�ยั่ง
ข. โบนัสสำาหรับผลการดืำาเนินงานปีี 2563 (บาท/ปีี)
ค่. สิทธิิปีระโยชน์อื�น
หมายเหตุ

ประธาน

กรรมการ

100,000
30,000
20,000
1,500,000
ไม่ม่

65,000
20,000
15,000
1,200,000
ไม่ม่

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนและโบนัสเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารเท่านั้น
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ตารางต่อไปนี้้�แสดงค่่าตอบแทนี้กรรมการและกรรมการชุุดย่่อย่ท้�เป็นี้ตัวเงินี้สำาหรับรอบปีบัญชุี ส้�นี้สุดวันี้ท้� 31 ธัันี้วาค่ม 2564
ค่่าตอบแทนกรรมการ
ข้้อมูลระหว่่างว่ันท่� 1 มกราค่ม - 31 ธัันว่าค่ม 2564
ค่่าตอบแทนรายเดื่อน (บาท)
รายชื่่�อ
กรรมการ
บริษััทฯ
1. นี้าย่วิเศษ จููภิ้บาล

1,200,000.00

โบนัส
(บาท/ปีี)

กรรมการ
ตรว่จสอบ

กรรมการ
ดื้านค่ว่ามยั�งย่น
และบริหาร
ค่ว่ามเส่�ยง

-

-

1,500,000.00 2,700,000.00

-

1,200,000.00 2,340,000.00

รว่ม

2. นี้าย่เกษม สนี้้ทวงศ์ ณ อยุ่ธัย่า

780,000.00

360,000.00

3. นี้าย่สมหมาย่ ภิาษ้

780,000.00

240,000.00

4. ดร. รวีพร คู่ห้รัญ

780,000.00

240,000.00

-

1,200,000.00 2,220,000.00

5. นี้าย่วินี้้จู แตงนี้้อย่

136,290.32

41,935.48

-

1,200,000.00 1,378,225.80

6. นี้าย่สันี้ต้ บุญประค่ับ

780,000.00

-

240,000.00

180,000.00

1,200,000.00 2,460,000.00

1,200,000.00 2,160,000.00

7. นี้าย่สารัชุถ์์ รัตนี้าวะด้

-

-

-

-

-

8. นี้างพรท้พา ชุินี้เวชุก้จูวานี้้ชุย่์

-

-

-

-

-

9. นี้าย่บุญชุัย่ ถ์้ราต้

-

-

-

-

-

10. นี้างสาวยุ่พาพ้นี้ วังวิวัฒนี้์

-

-

-

-

-

11. นี้างโชุต้กุล สุขภิ้รมย่์เกษม

-

-

-

-

-

(2) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่ม้ 4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ม้นี้โย่บาย่กำาหนี้ดค่่าตอบแทนี้ของผู้บริหารโดย่จูัดให้ม้การเปรีย่บเท้ย่บค่่าตอบแทนี้ของบริษัทฯ กับบริษัทชุั�นี้นี้ำา
ในี้อุตสาหกรรมเด้ย่วกันี้อย่่างสม�าำ เสมอ เพือ� ให้ค่า่ ตอบแทนี้อยู่ใ่ นี้ระดับท้ส� ามารถ์แข่งขันี้กับบริษทั อืนี้� ได้ รวมทัง� กำาหนี้ดให้ม้
อัตราค่่าตอบแทนี้ท้�สอดค่ล้องกับผลการดำาเนี้้นี้งานี้ในี้แต่ละปีของบริษัทฯ เพื�อสร้างแรงจููงใจูในี้การทำางานี้ให้กับบริษัทฯ
ทั�งนี้้� ในี้ส่วนี้ของค่่าตอบแทนี้ของประธัานี้เจู้าหนี้้าท้�บริหาร (CEO) กำาหนี้ดจูากหนี้้าท้�ค่วามรับผ้ดชุอบ ประสบการณ์ และ
ทักษะค่วามชุำานี้าญ โดย่จูะพ้จูารณาร่วมกับผลการประเม้นี้การปฏ้บัต้งานี้ของ CEO โดย่ค่่าตอบแทนี้จูะอยู่่ในี้รูปแบบ
ทัง� ระย่ะสันี้� และระย่ะย่าวเชุ่นี้ เงินี้เดือนี้ กองทุนี้สำารองเล้ย่� งชุีพ สวัสด้การต่างๆ ซึง� ม้ค่วามเชุือ� มโย่งกับการเจูริญเต้บโตของ
ธัุรก้จู ค่วามสำาเร็จูของเป้าหมาย่ตามกลยุ่ทธั์ และผลประกอบการของบริษัทฯ
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ข้อมูลส้�นี้สุดวันี้ท้� 31 ธัันี้วาค่ม 2564 บริษัทฯ จู่าย่ค่่าตอบแทนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ โดย่ไม่รวมถ์ึงผู้จูัดการฝ่าย่บัญชุี
หรือการเงินี้ ในี้รูปแบบของเงินี้เดือนี้ โบนี้ัสประจูำาปี และกองทุนี้สำารองเล้ย่� งชุีพ เป็นี้จูำานี้วนี้ประมาณ 264.8 ล้านี้บาท
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(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ จัดให้มีประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำาปี และสวัสดิการแบบทางเลือก
(Cafeteria Benefits) รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ
4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
กรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนดำารงตำาแหน่งกรรมการและ/หรือ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและ/หรือผู้บริหารใน
บริษัทย่อยดังกล่าว

5. ข้้อมููลการดำำารงตำำาแหน่่งกรรมูการและผูู้บ้ ริหารข้องบริษัทั ย่่อย่ท่ถื� อื ห้น่้ ทางตำรงและประกอบธุ้รกิจหลัก
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงและประกอบธุรกิจหลักมีดังนี้

บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพี จำากัด

GMP

,

บริษัท กัลฟ์์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำากัด GRE

หมายเหตุ

สัญลักษณ์

= ประธานกรรมการ / = กรรมการ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

/

/

/

/

/

/

/

น่าย่ฉลอง จาร้ภััทรากร

/

น่.ส. ชื่้ดำา ตำัน่ตำิพาณัิชื่ย่์กูล

/

น่าย่ส้รพงษั์ ศิิริอำาพัน่ธุ์ก้ล

น่าย่พิทักษั์ สังข้์โชื่ตำิ

/,

น่.ส. ณััชื่ชื่ารีย่์ พงษั์รัตำน่์ธุน่าเดำชื่

IPD

น่าย่ส้พจน่์ ไพบูลย่์พิทักษั์ผู้ล

บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด

น่าย่วรพงษั์ วิวัฒน่์วาน่ิชื่

น่าย่สมูิทธุ์ พน่มูย่งค์์

น่าย่รวิ กูรมูะโรหิตำ

น่.ส. ย่้พาพิน่ วังวิวัฒน่์

น่าย่รัฐพล ชื่ื�น่สมูจิตำตำ์

น่างพรทิพา ชื่ิน่เวชื่กิจวาน่ิชื่ย่์

ชื่ื�อย่่อบริษััท

ราย่ชื่ื�อบริษััท

น่าย่สารัชื่ถื์ รัตำน่าวะดำ่

ราย่ชื่ื�อกรรมูการและผูู้้บริหาร

/
/

/

/

/

= กรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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6. บุคลากรของบริษัทั ฯ และบริษัทั ย่อยทีป� ระกอบธัุรกิจหลัก
6.1 จำานวนบุคลากร
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีจำานวนบุคลากรทั้งหมด
เท่ากับ 919 คน โดยพนักงานของบริษัทย่อยจะแสดงรวมอยู่ในสายงานปฏิิบัติการโรงไฟ์ฟ์้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
สายงาน่

สำาหรับรอบปีบัญชุีสิ�น่สุด
วัน่ที� 31 ธััน่วาคม 2564 (คน่)

สำาหรับรอบปีบัญชุีสิ�น่สุด
วัน่ที� 31 ธััน่วาคม 2563 (คน่)

บริหารและเลขานุการ

46

44

พัฒนาธุรกิจและโครงการ

139

119

การเงินและบัญชี

82

78

ปฏิิบัติการโรงไฟ์ฟ์้า

514

519

ทรัพยากรบุคคล

17

18

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

18

18

กฎหมายองค์กร

16

12

กิจการองค์กร

87

75

919

883

รวม

6.2 การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญในชุ่วง 3 ปีที่ผ่่านมา
ในช่วง 3 ปีที่ผู้่านมา บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการรับพนักงานใหม่เพิ่มข่้น เพื่อปฏิิบัติงานในโครงการโรงไฟ์ฟ์้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
ในประเทศ: โครงการโรงไฟ์ฟ์้าในประเทศ จำานวน 4 โครงการ ได้แก่ GNLL2 GNPM GNRV1 และ GNRV2 ซึ่่ง่ เปิดดำาเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 วันที่ 1 พฤษภิาคม 2562 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ตามลำาดับ โครงการก่อสร้างโรงไฟ์ฟ์้าชีวมวล จำานวน 1 โครงการ ได้แก่ GCG ซึ่่่งเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่
1 มีนาคม 2563 โครงการโรงไฟ์ฟ์้า IPP ก๊าซึ่ธรรมชาติ จำานวน 1 โครงการ ได้แก่ GSRC ได้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์
หน่วยผู้ลิตที่ 1 และ 2 แล้ว เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามลำาดับ นอกจากนัน้ ยังมีโครงการทีย่ งั อยูใ่ น
ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้าง IPP ก๊าซึ่ธรรมชาติ 2 โครงการ คือ GSRC (หน่วยผู้ลิตที่ 3 และ 4) และ GPD
ต่างประเทศ: โครงการโรงไฟ์ฟ์้าในประเทศเวียดนาม จำานวน 3 โครงการ คือ โรงไฟ์ฟ์้าพลังงานแสงอาทิตย์ GTN1 และ
GTN2 ซึ่่ง่ เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2562 และวันที่ 19 เมษายน 2562 ตามลำาดับ และอยูใ่ นระหว่าง
การก่อสร้างโรงไฟ์ฟ์้าพลังงานลม 1 โครงการ ได้แก่ Mekong
6.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนของพนักงานโดยพิจารณาถ์่งความเหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผู้ิดชอบ ความรู้
ความสามารถ์ ผู้ลการปฏิิบัติงาน และความเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงาน
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภิาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำา
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถ์แข่งขันกับบริษัทอื่นได้ รวมถ์่งกำาหนดให้มี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่สร้างขวัญและกำาลังใจที่ดีสอดคล้องกับผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ต่อไป โดยค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผู้ลการดำาเนินงานในระยะสั้น
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คือ เงินโบนัส ซึ่่่งเชื่อมโยงกับผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผู้ลการปฏิิบัติงานของพนักงาน และระยะยาวคือ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่่่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน
สำาหรับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผู้ลการดำาเนินงานในระยะสั้น บริษัทฯ จะกำาหนดเป้าหมายการทำางานที่ชัดเจนร่วมกับ
พนักงาน โดยมีดัชนี้ชี้วัดความสำาเร็จ (Key Performance Indicators - KPIs) ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ประจำาปี (โบนัส) อันได้แก่ (1) ผู้ลประเมินตามตัวชี้วัดผู้ลการดำาเนินงานระดับองค์กรในภิาพรวม (Corporate KPIs) ซึ่่่ง
ครอบคลุมผู้ลการดำาเนินงานในส่วนรายได้และผู้ลกำาไรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในแต่ละปี (2) ตัวชี้วัดสมรรถ์นะหลัก
หรือพฤติกรรมหลัก (Core Competency) และ (3) ตัวชี้วัดสมรรถ์นะเฉพาะสายงาน หรือพฤติกรรมในการปฏิิบัติงาน
(Functional Competency) โดยบริษัทฯ มีการเผู้ยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการประเมินผู้ลและอนุมัติผู้ล
การปฏิิบัติงาน รวมถ์่งข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบสิทธิของตนผู้่านทางอีเมล์และ
ระบบ Intranet ของบริษัทฯ
สำาหรับรอบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
(ไม่รวมผูู้บ้ ริหาร) เป็นจำานวนประมาณ 1,370.5 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอืน่ ๆ
เช่น ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าทำางานกะ ค่าเสีย่ งภิัย ค่าอยูเ่ วรประจำาการ เงินสมทบกองทุนสำารองเลีย้ งชีพ และเงินได้ประจำาอืน่ ๆ
ของพนักงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ประกันสุขภิาพและการรักษาพยาบาลสำาหรับพนักงาน รวมถ์่ง
คู่สมรสและบุตร ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันการทุพพลภิาพ การตรวจสุขภิาพประจำาปี และสวัสดิการแบบ
ทางเลือก (Cafeteria Benefits) ซึ่่่งเป็นสวัสดิการที่เพิ่มทางเลือกให้แก่พนักงานในการเลือกใช้บริการ ประกอบด้วย
การดูแลรักษาสายตา ทันตกรรม การฉีดวัคซึ่ีนป้องกันโรคต่าง ๆ และการตรวจสุขภิาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม
การตรวจสุขภิาพประจำาปี นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการเงินกูย้ มื สวัสดิการเกีย่ วกับเงินช่วยเหลือพนักงานตามนโยบายบริษทั ฯ
เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภิาวการณ์และความเป็นอยู่
ของพนักงานอยู่เสมอ
6.4 กองทุนสำารองเลี�ยงชุีพ
ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั กัลฟ์์ มีการจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพบริษทั กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษทั
ในเครือซึ่่่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด (BBLAM)
และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำากัด (BCAP) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีพนักงานเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกองทุนฯ ทั้งสิ้น 858 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 จากจำานวนพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิตามข้อบังคับกองทุนฯ
6.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
กลุ่มบริษัทกัลฟ์์ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีที่ผู้่านมา
6.6 นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ สนับสนุนและให้ความสำาคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ์ของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการกำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ของการพัฒนาศักยภิาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทาง
และการเติบโตขององค์กร ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ กำาหนดให้พนักงานจัดทำาแผู้นพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำาปี กำาหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผู้นดังกล่าว
อย่างสม่าำ เสมอ ส่งเสริมแนวทางการทำางานร่วมกันระหว่างพนักงานและผูู้บ้ งั คับบัญชา ให้เกิดเป็นรูปแบบการทำางานร่วมกัน
ที่เรียกว่า Coaching Culture ซึ่่่งจะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ์ บริษัทฯ ได้ตระหนักถ์่งความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรในทุกกลุ่ม ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ผูู้บ้ ริหาร และพนักงาน เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกคนปฏิิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิิบตั ทิ ดี่ สี าำ หรับบริษทั
จดทะเบียน บริษัทฯ จ่งได้กำาหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร ออกเป็น 3 หมวด ดังนี้
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1. การพััฒน่ากรรมการบริษัทั ฯ
(1) บริษัทฯ จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภิาพในการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
(2) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝ่ึกอบรมของกรรมการในปีที่ผู้่านมา
(3) บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของคณะกรรมการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจเกิดข่้น
(4) บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภิาพในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
(5) บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และจัดทำาเอกสารปฐมนิเทศและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิิบตั ิ
หน้าที่เพื่อส่งมอบให้กรรมการใหม่ ตลอดจนจัดให้มีการแนะนำาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2564 มีกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
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ชุ่�อ - สกุล

ต่ำาแหน่่ง

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์

กรรมการ /
กรรมการด้านความยั่งยืน
และบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

หลักส้ต่รที�อบรมปี 2564
• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2021
หัวข้อ “ESG Integration in
Sustainable Investing”
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2021
หัวข้อ “Economic update for CFO”
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2021
หัวข้อ “The modern CFO:
Driving Digital Transformation
of the Finance and Accounting”
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

GULF

กั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจีและผลปริะกัอ็บกั�ริ

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

2. การพััฒน่าผู้้บ� ริหาร
(1) บริษัทฯ กำาหนดให้มีสมรรถ์นะสำาหรับผูู้้บริหาร (Managerial Competency) เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ผูู้้บริหารให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ์ในการทำางานให้ประสบความสำาเร็จ
(2) บริษทั ฯ จัดให้มหี ลักสูตรการฝ่ึกอบรมและแนวทางการพัฒนาอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถ์นะสำาหรับ
ผูู้้บริหารให้กับผูู้้บริหารของบริษัทฯ
(3) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศผูู้้บริหารที่เข้าดำารงตำาแหน่งใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ผูู้้บริหารสามารถ์ปรับตัว
เข้ากับบทบาท ความรับผู้ิดชอบ และความคาดหวังของตำาแหน่งใหม่ได้อย่างเหมาะสม
(4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผูู้้บริหารแบ่งปันประสบการณ์ในการทำางานแก่ผูู้้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ เพื่อสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้และการพัฒนาภิายในองค์กร

3. การพััฒน่าพัน่ักงาน่
(1) บริษัทฯ กำาหนดให้มีสมรรถ์นะเฉพาะสายงาน (Functional Competency) สำาหรับพนักงานในแต่ละบทบาท
งาน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ์ในการทำางานให้ประสบความ
สำาเร็จ เช่น หลักสูตรการนำาเสนองานอย่างมืออาชีพ เป็นต้น
(2) บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถ์นะด้าน
ภิาวะผูู้้นำา (Managerial Competency) ที่กำาหนดไว้ เช่น หลักสูตรการสร้างภิาวะผูู้้นำา การเป็นโค้ชที่ดี และ
การบริหารบุคคลสำาหรับหัวหน้างาน เป็นต้น
(3) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม จรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ นโยบาย และทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(4) บริษัทฯ กำาหนดให้พนักงานจัดทำาแผู้นพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำาปี
และกำาหนดให้มีกระบวนการติดตามการพัฒนาตามแผู้นดังกล่าวอย่างสม่ำาเสมอ
โดยในการพัฒนาบุคลากรนัน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ และเครือ่ งมือการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ ดังนี้
• การพัฒนายกระดับแหล่งการเรียนรู้ผู้่านระบบออนไลน์ หรือ e-Learning Management System ภิายใต้ชื่อ GLA
หรือ GULF Learning Academy เพือ่ ขยายโอกาสและขอบข่ายการเรียนรูผู้้ า่ นหลักสูตร e-Learning กว่า 340 หลักสูตร
ซึ่่่งพนักงานสามารถ์หาความรู้ในสาขาที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภิาพ
• เสริมสร้างวัฒนธรรมการสอนงานและพัฒนาทีมงานอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภิาพการเป็นผูู้้นำาด้าน
การสอนงานให้กับหัวหน้างาน ผูู้้จัดการ ตลอดจนผูู้้นำาในแผู้นกต่างๆ ผู้่านโครงการพัฒนาการเรียนรู้ ภิายใต้ชื่อ
“Leader as Coach” โดยในปี 2564 บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี วั ข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะการสอนงานกว่า 20 หัวข้อ
อาทิ DISC Model, Learning Styles และ Effective Feedback เป็นต้น
• การพัฒนาและดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อให้
มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ ค่านิยม จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและ
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และโครงการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลี้ยง (Buddy System) นอกจากนี้
ยังจัดเตรียมระบบ Online Onboarding Program เพื่อยกระดับประสบการณ์ของการเรียนรู้ และปรับตัวเข้าสู่
องค์กรกัลฟ์์ของพนักงานใหม่ ผู้่านระบบออนไลน์ด้วยแนวคิด Self-Directed Learning ที่มุ่งเน้นให้พนักงาน
มีส่วนร่วมกับโปรแกรมการเรียนรู้มากยิ่งข่้นทั้งยังสะดวกมากข่้น
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• การพัฒนาบุคลากรในด้านการกำากับดูแลตามมาตรฐาน (Compliance Training) นอกจากการจัดให้มีการฝ่ึกอบรม
พัฒนาความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นถ์่งความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจัดให้มกี ารสร้างเสริมความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางปฏิิบตั ติ ามกฏิระเบียบ
กฎข้อบังคับ หรือมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-Learning ประกอบด้วย
- หลักปฏิิบัติด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ (e-Learning: 2021 Code of Conduct)
- หลักสูตรเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและการให้สนิ บน (Anti-Bribery and Corruption) ซึ่่ง่ มีเนือ้ หาครอบคลุม
ถ์่งนโยบายและแนวปฏิิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เช่น การช่วยเหลือและสนับสนุนทาง
การเมือง การบริจาค เงินสนับสนุน ค่าอำานวยความสะดวก การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และความขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชน์ นอกจากนีย้ งั รวมถ์่งการรับทราบหน้าทีแ่ ละความรับผู้ิดชอบของบุคลากรของบริษทั ฯ การดำาเนินการ
เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เป็นต้น
- การใช้งานระบบเทคโนโลยีให้ปลอดภิัย (Cyber Security Awareness)
- การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ผู้่านหลักสูตร รวมทั้งทำาแบบทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบและ
เข้าใจนโยบายสำาคัญของบริษัทฯ อย่างแท้จริง อีกทั้งมีการกำาหนดให้ทำาการอบรมเพื่อยำ้าเตือนความรู้เป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี
• การพัฒนาบุคลากรในด้านสิง่ แวดล้อม (Environment, Health & Safety Training) บริษทั ฯ ตระหนักถ์่งความสำาคัญ
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภิัย และสุขภิาพของพนักงาน จ่งกำาหนดหลักสูตรบังคับให้พนักงานที่ปฏิิบัติงาน
ณ โรงไฟ์ฟ์้าทุกคนต้องได้รับการอบรมด้วยจำานวนชั่วโมงการอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภิัยรวม 136
ชั่วโมงต่อปี เช่น หลักสูตร Business Continuity Management (BCM) หลักสูตร Business Continuity Plan
(BCP) หลักสูตร Hazardous Area Classification หลักสูตร Hazard and Operability (HAZOP) Analysis/Study
และหลักสูตร Working at Height เป็นต้น
ภิาพรวมของการพัฒนาพนักงาน ปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการจัดฝ่ึกอบรมภิายในให้กับพนักงาน
คิดเป็นจำานวนวันอบรม 8,609 วัน หรือ 51,654.38 ชั่วโมงอบรม หรือคิดเฉลี่ย 55.66 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

7. การจัดการความขัดแย�งทางผู้ลประโยชุน่์
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถ์่งความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์จากการทีผู้่ ลประโยชน์ของบุคลากรของบริษทั ฯ และผูู้ท้ เี่ กีย่ วข้อง อันได้แก่
คณะกรรมการบริษัทฯ ผูู้้บริหาร พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างของบริษัทฯ อาจขัดแย้งกับ
ผู้ลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ลูกค้า หรือคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภิาพ บริษัทฯ จ่งได้กำาหนดนโยบายความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ
ปฏิิบัติตาม โดยสามารถ์สรุปได้ดังต่อไปนี้
(1) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำาน่งถ์่งผู้ลประโยชน์ของบริษัทฯ มากกว่าผู้ลประโยชน์ส่วนตน
(2) บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมในวาระหน่่งวาระใด จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือ
ไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ และไม่นำาข้อมูลใดที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ไปใช้
(3) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องจัดทำาเอกสารรายงานเปิดเผู้ยการมีส่วนได้เสียของตนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้ง
รายงานตามหลักเกณฑ์์ที่กฎหมายกำาหนด
(4) กรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภิาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จาำ กัดความรับผู้ิดในห้างหุน้ ส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภิาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
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(5) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่แสวงหาผู้ลประโยชน์จากข้อมูลภิายในที่ได้รับรู้อันเนื่องมาจากตำาแหน่งหน้าที่และ
ความรับผู้ิดชอบ
(6) บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่รับตำาแหน่งในหน่วยงานภิายนอกหรือองค์กรไม่แสวงหากำาไร เว้นแต่จะแจ้ง
หรือได้รับอนุญาตจากผูู้้มีอำานาจตามหลักเกณฑ์์ที่บริษัทฯ กำาหนด
(7) บุคลากรของบริษทั ฯ จะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจเกีย่ วกับการรับบุคลากรใหม่ทเี่ ป็นผูู้เ้ กีย่ วข้องกับตนเอง
เพื่อให้การพิจารณารับบุคลากรเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผูู้้มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน
(8) การพิจารณาการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ จะใช้เกณฑ์์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับทีใ่ ช้กบั ลูกค้า
ทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำาเป็นสมเหตุสมผู้ล และต้อง
มีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
(9) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภิายใต้ประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และ ก.ล.ต. ให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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การกำากับดููแลกิจการ
1. ภัาพัรวมของน่โยบายและการดำาเน่ิน่งาน่ด�าน่การ
กำากับด้แลกิจการใน่ปีทผู้�ี า่ น่มา
คณะกรรมการบริษทั ฯ ย่ดมัน่ และให้ความสำาคัญต่อการปฏิิบตั ิ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยถ์ือเป็นส่วนสำาคัญใน
การบริหารจัดการของบริษทั ฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะผูู้บ้ ริหาร และพนักงานคำาน่งถ์่งบทบาทและหน้าทีค่ วาม
รับผู้ิดชอบของตนเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีระบบ
โปร่งใส และมีประสิทธิภิาพ เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ์ในการแข่งขันของกิจการ
และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผู้ถ์ู้ อื หุน้ ผูู้ล้ งทุน และผูู้ท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่่าย
ในปี 2564 บริษทั ฯ ได้รบั ผู้ลการประเมินจาก “โครงการสำารวจ
การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2564”
จากสมาคมส่ง เสริ ม สถ์าบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
โดยมีผู้ลคะแนนอยู่ในระดับ “5 ดาว” หรืออยู่ในเกณฑ์์
“ดีเลิศ” และบริษัทฯ ได้รับผู้ลการประเมินคุณภิาพการจัด
ประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้น ประจำาปี 2564 จากสมาคมส่งเสริม
ผูู้ล้ งทุนไทย ด้วยคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม รวมทัง้ ยัง
ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ “Thailand
Sustainability Investment (THSI)” ประจำาปี 2564 ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 3 ซึ่่่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและ
มีการดำาเนินงานโดยคำาน่งถ์่งสิ่งแวดล้อม (Environmental)
สังคม (Social) และบรรษัทภิิบาล (Governance) หรือ ESG
ในกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่่่งจากที่กล่าวมา
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ ได้ขบั เคลือ่ นการดำาเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิิบาลเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมี
เสถ์ียรภิาพและยั่งยืน
สำาหรับปี 2564 บริษัทฯ มีการปฏิิบัติตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยย่ดแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการที่
ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี
2560 ของสำานักงาน ก.ล.ต. ซึ่่่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 สิทธิิของผู่้ถืือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผู้ิดชอบต่อผูู้ถ์้ อื หุน้ เกีย่ วกับ
การสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถ์ู้ อื หุน้
ทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูู้้ถ์ือหุ้นด้วยวิธีการและ
มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถ์ือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิิบัติที่เท่าเทียมกันแก่ผูู้้ถ์ือหุ้น
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ในการซึ่ื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผู้ลกำาไรจาก
บริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม
ผูู้ถ์้ อื หุน้ อย่างเป็นอิสระ และการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องสำาคัญของบริษัทฯ การแต่งตั้งหรือถ์อดถ์อนกรรมการ
การแต่งตัง้ ผูู้ส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผู้ี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น
การจัดสรรเงินปันผู้ล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น โดยกำาหนดให้ผูู้้ถ์ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ
ออกเสียงตามจำานวนหุ้นที่ถ์ืออยู่แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หน่่งเสียง
นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทีด่ ำาเนินการในนามของบริษทั ฯ ต้องตระหนักและให้
ความสำาคัญถ์่งสิทธิของผูู้้ถ์ือหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อัน
เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูู้ถ์้ อื หุน้ โดยกำาหนดแนว
นโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวยความสะดวก
ให้แก่ผูู้้ถ์ือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) การประชุุมผู่้ถืือหุ้น
(1) บริ ษั ท ฯ จะดำ า เนิ น การเปิ ด เผู้ยนโยบายในการ
สนับสนุนและส่งเสริมผูู้้ถ์ือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วม
ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น
(2) บริษัทฯ จะดูแลให้มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถ์านที่
และวาระการประชุ ม โดยมี คำ า ชี้ แจงและเหตุ ผู้ล
ประกอบตามวาระหรือมติทขี่ อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุมหรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและจะ
ละเว้นจากการกระทำาใดๆ ทีเ่ ป็นการจำากัดโอกาสของ
ผูู้้ถ์ือหุ้นในการศ่กษาสารสนเทศของบริษัทฯ
(3) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผูู้้ถ์ือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในกรณีทผู้ี่ ถ์ู้ อื หุน้
ไม่สามารถ์เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ
เปิดโอกาสให้สามารถ์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
(4) บริ ษั ท ฯ จะเปิ ด โอกาสให้ ผูู้้ ถ์ื อ หุ้ น ส่ ง คำ า ถ์ามเพื่ อ
สอบถ์ามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั้งหรือ
ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ผู้่านอีเมล cs@gulf.co.th
หรือตามที่อยู่ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์์ที่บริษัทฯ
กำาหนด
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(5) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผูู้้ถ์ือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบที่ผูู้้ถ์ือหุ้นสามารถ์กำาหนดทิศทางการลง
คะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูู้ถ์้ อื หุน้
(ข) การดำาเนินการในวันประชุุมผู่้ถืือหุ้น
(1) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยี
เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออื่นๆ มาใช้กับการ
ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผูู้้ถ์ือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผู้ล เพื่อให้การดำาเนินการประชุม
สามารถ์กระทำาได้รวดเร็ว ถ์ูกต้อง แม่นยำา โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผู้ยผู้ลการ
ลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น พร้อมทั้ง
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออก
เสียงในแต่ละวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่
วาระการประชุมประกอบไปด้วยรายการที่ต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง บริษทั ฯ จะดำาเนินการให้มกี ารลงมติ
แต่ละรายการในวาระนั้นๆ ทีละรายการเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส
ทั้งนี้ ในการประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นในปี 2564 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงลำาดับระเบียบวาระการประชุม หรือ
เพิม่ เติมวาระการประชุม รวมทัง้ ไม่มกี ารขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือ
นัดประชุม
(2) บริ ษั ท ฯ จะสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก คนเข้ า ร่ ว ม
ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น โดยผูู้้ถ์ือหุ้นสามารถ์ซึ่ักถ์ามประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการทุกคน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(3) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผูู้้นับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผูู้ต้ รวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ หรือที่ปร่กษากฎหมาย และเปิดเผู้ยผู้ลการ
นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที่ประชุม
ทราบพร้อมบันท่กไว้ในรายงานการประชุมด้วย

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

(ค) การจัดทำารายงานการประชุุม และการเปิดเผ่ยมติ
การประชุุมผู่้ถืือหุ้น
(1) รายงานการประชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ จะบันท่กการชีแ้ จงขัน้ ตอน
การลงคะแนนเสียงและวิธีการแสดงผู้ลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดำาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิด
โอกาสให้มีการซึ่ักถ์าม และจะบันท่กคำาถ์ามคำาตอบ
ประเด็นสำาคัญ ผู้ลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
รวมถ์่งจะมีการบันท่กรายชื่อกรรมการทั้งที่เข้าร่วม
ประชุมและลาประชุมด้วย
(2) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยให้สาธารณชนทราบถ์่งผู้ลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมภิายใน
วันทำาการถ์ัดไปผู้่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริษทั ฯ จะทำารายงานการประชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ ให้แล้วเสร็จ
ภิายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภิายใน
ระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำาหนด และเผู้ยแพร่ในเว็บไซึ่ต์
ของบริษัทฯ ต่อไป
1.2 การปฏิบัติต่อผู่้ถืือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิิบัติต่อผูู้้ถ์ือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียม ทั้งที่เป็นผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่หรือผูู้้ถ์ือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุนสถ์าบัน รวมทัง้ ผูู้ถ์้ อื หุน้ ต่างชาติ เพือ่ ทำาให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
(ก) การให้ข้อมูลก่อนการประชุุมผู่้ถืือหุ้น
(1) บริษทั ฯ จะแจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ
และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผู้ยแพร่ผู้า่ นเว็บไซึ่ต์ของบริษทั ฯ อย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น
(2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผูู้้ถ์ือหุ้นทราบถ์่งกฎเกณฑ์์ต่างๆ ที่
ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภิทของหุ้น
(3) บริษทั ฯ จะทำาหนังสือเชิญประชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ ทัง้ ภิาษาไทย
และภิาษาอังกฤษ

(4) บริษัทฯ จะจัดการประชุมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้
ผูู้ถ์้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ คำาถ์าม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ได้
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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(ข) การคุ้มครองสิทธิิของผู่้ถืือหุ้นส่วนน้อย
(1) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถ์ู้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายราย
ทีถ์่ อื หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะ
เสนอวาระในการประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้นประจำาปี โดย
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูู้้ถ์ือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อน โดยในกรณี
ที่วาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้บรรจุ
เข้าเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือ
นัดประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้นประจำาปีเป็นวาระที่กำาหนด
โดยผูู้้ถ์ือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิิเสธ
ให้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้นประจำาปี
บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผู้ลให้ที่ประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้น
ประจำาปีทราบ
(2) บริษัทฯ กำาหนดหลักเกณฑ์์การให้ผูู้้ถ์ือหุ้นส่วนน้อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้เสนอชื่อผู้่านคณะ
กรรมการสรรหา (ถ์้ามี) หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิน้ สุด
รอบบัญชี พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผูู้้ได้รับการ
เสนอชื่อ ตามหลักเกณฑ์์ที่บริษัทฯ กำาหนด
ทั้งนี้ ในปีที่ผู้่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูู้้ถ์ือหุ้น
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมสามัญผูู้ถ์้ อื หุน้ ประจำาปี 2565 ได้ตง้ั แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถ์่งวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย
บริษทั ฯ ได้เผู้ยแพร่หลักเกณฑ์์และวิธกี ารบนเว็บไซึ่ต์
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผูู้้ถ์ือหุ้นทราบผู้่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่มีผูู้้ถ์ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ
เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
(3) บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถ์ู้ อื หุน้ ส่วนน้อยได้สทิ ธิในการ
แต่งตั้งกรรมการรายคน ตามหลักเกณฑ์์ที่บริษัทฯ
กำาหนด
(4) บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางแก่ผู้ถ์ู้ อื หุน้ ส่วนน้อยให้สามารถ์
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนมายัง
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กรรมการอิ ส ระ ผู้่ า นอี เ มล id@gulf.co.th ซึ่่่ ง
กรรมการอิ ส ระจะเป็ น ผูู้้ พิ จ ารณาดำ า เนิ น การให้
เหมาะสมในแต่ละเรื่อง
(ค) การป้องกันการใชุ้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading)
(1) บริษทั ฯ กำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกัน
การใช้ข้อมูลภิายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องถ์ือปฏิิบัติ
(2) บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผูู้้บริหารที่
มีหน้าทีร่ ายงานการถ์ือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีการ
เปิดเผู้ยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำาปี รวมทั้ง
รายงานการถ์ือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบเป็นประจำาทุกไตรมาส
(3) บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการ ผูู้้บริหาร รวมถ์่งผูู้้ดำารง
ตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงินที่ได้
รับทราบข้อมูลภิายในทีเ่ ป็นสาระสำาคัญ ซึ่่ง่ มีผู้ลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่มีการซึ่ื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภิายใน 14 วัน ก่อนทีจ่ ะเผู้ยแพร่
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีต่อ
สาธารณชนและควรรออย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภิายหลัง
การเปิดเผู้ยงบการเงินดังกล่าว
โดยเลขานุการบริษทั จะแจ้งช่วงระยะเวลาในการห้าม
ซึ่ื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period)
เป็นการล่วงหน้าไปยังกรรมการ ผูู้้บริหาร รวมถ์่ง
ผูู้ด้ าำ รงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่
เหมาะสมที่บุคคลดังกล่าวสามารถ์รับทราบข้อมูลได้
(ง) การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ
(1) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยโครงสร้างการถ์ือหุ้นของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำาปี
(2) บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผูู้้บริหาร
ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่
มีความเกี่ยวข้อง โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท
และเลขานุการบริษทั จะต้องนำาส่งสำาเนารายงานการ
มีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภิายใน 7 วันทำาการ นับแต่
วันที่ได้รับรายงาน
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กั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจีและผลปริะกัอ็บกั�ริ

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

(3) บริษัทฯ กำาหนดให้กรรมการบริษัทฯ รายงานการมี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระและ
บันท่กไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ

ย่ดมั่นในหลักจริยธรรมที่พ่งมี โดยไม่เปิดเผู้ยข้อมูล
หรือความลับของลูกค้าและมุ่งมั่นรักษาสัมพันธภิาพ
ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

(4) บริษทั ฯ กำาหนดให้กรรมการบริษทั ฯ ทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
อย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการ
รายดังกล่าวไม่สามารถ์ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมการ
ประชุมในวาระที่พิจารณาเรื่องที่ตนมีความขัดแย้ง
ทางผู้ลประโยชน์ และไม่นาำ ข้อมูลใดทีก่ อ่ ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ไปใช้

(3) บริ ษั ท ฯ จะปฏิิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ตามกรอบการแข่ ง ขั น
ทางการค้าที่สุจริต โดยย่ดถ์ือการปฏิิบัติตามสัญญา
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ และคำามั่นที่ให้ไว้
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ สร้างห่วงโซึ่่อปุ ทาน และห่วงโซึ่่
คุณค่าเพื่อผู้ลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยบริษัทฯ
ได้มีการกำาหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและแนว
ปฏิิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

นอกจากนี้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ จะมีการเข้าทำารายการที่
เกีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ จะดูแลการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์์ ข องพ.ร.บ.หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน และประกาศของสำานักงาน ก.ล.ต. และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่การ
ทำารายการอยูใ่ นข่ายทีต่ อ้ งขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะมีการนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผู้ลและเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อบริษัทฯ โดยในการพิจารณาทำารายการดังกล่าว
กรรมการผูู้้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
1.3 บทบาทต่อผู่้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ย่ดมัน่ ในการดำาเนินธุรกิจทีม่ คี วามโปร่งใส เป็นธรรม
และคำาน่งถ์่งผูู้้มีส่วนได้เสียทุกฝ่่าย รวมทั้งส่งเสริม ร่วมมือ
ในการพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ความยัง่ ยืนในการทำา
ธุรกิจ

1. บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส
ตามระเบียบและวิธีการจัดซึ่ื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
โดยพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสถ์านะ
การดำาเนินธุรกิจที่ดี น่าเชื่อถ์ือ โดยจะต้องไม่เป็น
ผูู้ท้ ถ์ี่ กู ระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรายชือ่ ผูู้ล้ ะทิง้ งานของทาง
ราชการ หรือเอกชน หรือของกลุ่มบริษัทฯ หรือมี
ปัญหาในคุณภิาพการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ
โดยจะต้องมีสถ์านประกอบการที่สามารถ์ตรวจ
สอบได้
2. บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าที่มีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญ หรือหนังสือรับรองผู้ลงาน สามารถ์
ผู้ลิตหรือจำาหน่ายสินค้า หรือการให้บริการได้ตรง
ความต้องการทัง้ ในด้านคุณภิาพ ราคา การบริการ
และการส่งมอบ

(ก) การกำาหนดนโยบายต่อผู่้มีส่วนได้เสีย

3. บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติทางการเงิน
ที่เชื่อถ์ือได้ หรือสามารถ์วางหนังสือค้ำาประกันที่
ออกโดยธนาคารไว้เพือ่ เป็นหลักประกันการปฏิิบตั ิ
หน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บริษัทฯ

(1) บริษทั ฯ จะปฏิิบตั ติ อ่ ผูู้ถ์้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม
และคำาน่งถ์่งสิทธิขั้นพื้นฐานของผูู้้ถ์ือหุ้น แบ่งปัน
ผู้ลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำาเสมอ มีความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถ์ตรวจสอบ
ได้ โดยมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้มีผู้ลประกอบการที่ดี
สามารถ์สร้างผู้ลกำาไรให้เติบโตข่น้ อย่างต่อเนือ่ งและ
มั่นคง

4. บริษัทฯ จะคัดเลือกคู่ค้าที่มีระบบบริหารงานที่
น่าเชื่อถ์ือ เช่น การได้รับรองมาตรฐาน ISO หรือ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได้
5. ในการปฏิิบัติต่อคู่ค้านั้น บริษัทฯ กำา หนดให้
บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องดำาเนินการโดยย่ด
หลักผู้ลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่คำาน่ง
ถ์่งผู้ลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

(2) บริษทั ฯ จะปฏิิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลัง
ความสามารถ์ ด้วยความเสมอภิาคเป็นธรรม และ

6. บริษัทฯ จะไม่กระทำาการใดอันเป็นการจำากัดการ
แข่งขันทางการค้า ซึ่่่งขัดต่อกฎหมาย
7. บุคลากรของบริษทั ฯ จะไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผู้ล
ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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8. บริ ษั ท ฯ จะไม่ ทำ า ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า ที่ มี พ ฤติ ก รรม
ผู้ิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดี
9. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารทำาสัญญากับคูค่ า้ ทุกประเภิท
อย่างถ์ูกต้องตามกฎหมาย เสมอภิาค เป็นธรรม
และโปร่งใส
10.บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ารชำ า ระคื น เงิ น กู้ พ ร้ อ ม
ดอกเบีย้ ให้กบั คูค่ า้ ทุกประเภิทอย่างครบถ์้วนและ
ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
(4) บริษัทฯ จะปฏิิบัติตนต่อคู่แข่งตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าที่สุจริต โดยย่ดมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรมภิายใต้กรอบของกฎหมายและ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
(5) บริษัทฯ จะปฏิิบัติต่อชุมชนรอบสถ์านประกอบการ
ด้วยความรับผู้ิดชอบ โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภิาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้านการ
ศ่กษา อาชีพ ศิลปะและเทคโนโลยี รวมทั้งช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภิัยต่างๆ เมื่อจำาเป็น
(6) บริษทั ฯ จะปฏิิบตั ติ อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างมีจริยธรรม เสมอภิาค
และเป็นธรรม โดยจะปฏิิบตั ติ ามสัญญาและข้อผูู้กพัน
ต่างๆ ทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีข้ องบริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ไม่วา่
จะเป็นเรือ่ งวัตถ์ุประสงค์การใช้เงิน การชำาระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้ คุณภิาพของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ฯ ค้าำ ประกัน
และเรื่องอื่นใดที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้
โดยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมต่อทั้ง
สองฝ่่าย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการบริหารเงินทุน
เพื่อรักษาความมั่งคงแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อ
ป้องกันมิให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการชำาระหนี้คืน
แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภิาพคล่องเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการชำาระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ าำ หนด รวมทัง้ มีการสือ่ สารกับเจ้าหนีถ์้ ง่
สถ์านะของธุรกิจอย่างสม่าำ เสมอ โดยในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ
ไม่สามารถ์ปฏิิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทฯ จะรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้า เพือ่ พิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน
(7) บริษัทฯ จะปฏิิบัติต่อภิาครัฐและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเมืองตามที่
ได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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(8) บริษัทฯ จะปฏิิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ
มีการพัฒนาความรู้และศักยภิาพของพนักงาน มี
สภิาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี และมีการกำาหนด
มาตรฐานความปลอดภิัยตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำาหนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติ
เกี่ยวกับความปลอดภิัย อาชีวอนามัย และสภิาพ
แวดล้อมในการทำางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ความปลอดภิั ย ในการทำ า งานถ์ื อ เป็ น หน้ า ที่
รับผู้ิดชอบอันดับแรกในการปฏิิบตั งิ านของพนักงาน
ทุกคน
• กลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภิาพ
แวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภิัย ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภิัย
เพือ่ สร้างทัศนคติและจิตสำาน่กในการทำางานอย่าง
ปลอดภิัย
• ผูู้้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผูู้้นำา กำากับดูแล และ
สนับสนุนให้พนักงานปฏิิบัติงานอย่างปลอดภิัย
และต่อเนื่อง
• พนักงานต้องคำาน่งถ์่งความปลอดภิัยของตนเอง
เพือ่ นร่วมงานตลอดจนทรัพย์สนิ ของกลุม่ บริษทั ฯ
เป็นสำาคัญตลอดเวลาที่ปฏิิบัติงาน
• พนักงานต้องให้ความร่วมมือในโครงการความ
ปลอดภิัยอาชีวอนามัยของกลุม่ บริษทั ฯ และเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภิาพการทำางานและ
วิธีการทำางานที่ปลอดภิัย
• พนักงานมุ่งมั่นที่บรรลุเป้าหมายตามโครงการ
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
โดยในปี 2564 ไม่พบกรณีพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการหยุดงานหรือการ
เจ็บป่วยจากการทำางาน
(9) บริษัทฯ ปฏิิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความ
รับผู้ิดชอบต่อสังคม ร่วมอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ ความยัง่ ยืน รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วย
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นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและ
ปลูกฝ่ังจิตสำาน่กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝ่ึกอบรม
และให้ความรู้พนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภิัยในปีที่ผู้่านมาดังนี้
• Carbon Footprint for Organization (CFO),
Carbon Footprint of Product (CFP)
• Thailand Voluntary Emission Reduction
Program (T-VER)
• Science-Based Targets (SBTs)
• Business Continuity Management (BCM)
• Hazard and Operability Study (HAZOP)
• Confined Spaces Entry and Confined Spaces
Entry Refresher
• Hazardous Area Classification
• Boiler Operator Refresher
• Working at Height
โดยเนื้อหาหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทั้งด้าน
ความปลอดภิัยในการทำางาน ป้องกันอันตรายต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานและผูู้ท้ เี่ กีย่ วข้อง ด้าน
ความรับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
ใช้วัตถ์ุดิบและทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า และลด
ผู้ลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(ข) การเปิดเผ่ยการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และการจัดทำา
รายงานความรับผ่ิดชุอบต่อสังคม
(1) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถ์่ง
การดำาเนินการตามนโยบายความรับผู้ิดชอบต่อสังคม
และบริษทั ฯ จะเปิดเผู้ยกลไกในการส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของพนักงานในการปฏิิบัติตามนโยบายความ
รับผู้ิดชอบต่อสังคม
(2) บริษทั ฯ ดูแลให้มกี ารจัดทำารายงานด้านความรับผู้ิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ในรายงานประจำาปี
หรือทำาเป็นฉบับแยกต่างหาก

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

1.4 การเปิดเผ่ยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ จะเปิดเผู้ยข้อมูลทีม่ สี าระสำาคัญอย่างถ์ูกต้อง เพียงพอ
เชือ่ ถ์ือได้ ทันเวลา ทัง้ ภิาษาไทยและภิาษาอังกฤษ เพือ่ ทำาให้
แน่ใจว่าผูู้้ถ์ือหุ้นแต่ละรายได้รับการปฏิิบัติโดยเท่าเทียมและ
รับทราบข้อมูลในภิาษาทีง่ า่ ยต่อการเข้าใจ ผู้่านช่องทางต่างๆ
ที่เหมาะสม
(ก) การเปิดเผ่ยข้อมูล
(1) บริษัทฯ จะจัดทำากลไกดูแลการเปิดเผู้ยข้อมูลให้
ถ์ูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
และไม่ทำาให้เกิดความสำาคัญผู้ิดในสาระสำาคัญของ
ข้อมูล
(2) ข้อมูลสำาคัญของบริษทั ฯ ในทีน่ ี้ หมายถ์่ง ข้อมูลต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องมีการ
เปิดเผู้ยโดยวิธีการที่เหมาะสมเพราะมีผู้ลกระทบต่อ
นัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อราคา
หลักทรัพย์ หรืออาจส่งผู้ลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
นักลงทุน
(3) บริษัทฯ กำาหนดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิ
ในการเปิ ด เผู้ยข้ อ มู ล สำ า คั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผู้ยสู่
สาธารณะเท่านั้น
(4) บริษัทฯ ห้ามมิให้มีการเผู้ยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะใน
ช่วง 2 สัปดาห์กอ่ นวันทีก่ าำ หนดไว้วา่ จะให้มกี ารเปิดเผู้ย
ข้อมูลสำาคัญ
(5) บริษัทฯ จะรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายความรับผู้ิดชอบต่อ
สังคม และผู้ลการปฏิิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผู้่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำาปี และเว็บไซึ่ต์ของ
บริษัท เป็นต้น
(6) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะสนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ
จัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis หรือ
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผู้ยงบการเงินทุก
ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและ
เข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดข่น้ กับฐานะการเงินและ
ผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดี
ยิง่ ข่น้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง
อย่างเดียว

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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(7) บริษัทฯ จะกำาหนดให้มีการเปิดเผู้ยค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผูู้้สอบ
บัญชี

2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผู้ลการดำาเนินงานทัง้ ฉบับปัจจุบนั และของ
ปีก่อนหน้า

(8) บริษทั ฯ จะเปิดเผู้ยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั้งของ
การประชุม และจำานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุมในปีที่ผู้่านมา และความเห็นจากการทำา
หน้าที่ รวมถ์่งการฝ่ึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงาน
ประจำาปี

2.5 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำาปีทส่ี ามารถ์ให้ดาวน์โหลดได้

(9) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
แก่กรรมการบริษัทฯ และผูู้้บริหาร ตามที่กฎหมาย
กำาหนด โดยนโยบายดังกล่าวนั้นจะสะท้อนถ์่งภิาระ
หน้าที่และความรับผู้ิดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง
รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของค่ า ตอบแทนด้ ว ย ทั้ ง นี้
จำานวนค่าตอบแทนทีเ่ ปิดเผู้ยจะรวมถ์่งค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของ
บริษัทย่อยด้วย
(10) บริษัทฯ จะเปิดเผู้ยข้อมูลตามข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถ์่ง
การเปิดเผู้ยข้อมูลต่อผูู้ถ์้ อื หุน้ และ/หรือ ต่อสาธารณะ
อย่างเท่าเทียมกัน
(ข) ข้ อ มู ล ขั� น ต่ำ า ที่ จ ะมี ก ารเปิ ด เผ่ยบนเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทฯ
(1) บริษทั ฯ เปิดเผู้ยกิจกรรมต่างๆ ทีแ่ สดงให้เห็นถ์่งการ
ดำาเนินการตามนโยบายของบริษทั ฯ โดยส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน
(2) บริษัทฯ เปิดเผู้ยข้อมูลตามข้อกำา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
จะเปิดเผู้ยผู้่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ ทั้งภิาษาไทยและภิาษาอังกฤษ
โดยจะกระทำาอย่างสม่าำ เสมอและนำาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็น
ปัจจุบนั มากทีส่ ดุ โดยอย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูล
ต่อไปนี้
2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผูู้้บริหาร
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2.6 โครงสร้างการถ์ือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.7 โครงสร้างกลุม่ บริษทั ฯ รวมถ์่งบริษทั ย่อยด้วย
2.8 การถ์ือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ
ผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่และผูู้้บริหารตามที่กฎหมาย
กำาหนด
2.9 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูู้ถ์้ อื หุน้
2.10 ข้อบังคับบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
2.11 นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
2.12 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
2.13 กฎบัตร หรือหน้าทีร่ บั ผู้ิดชอบ คุณสมบัติ วาระ
การดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
2.14 กฎบัตร หรือหน้าทีร่ บั ผู้ิดชอบ คุณสมบัติ วาระการ
ดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2.15 จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
2.16 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีร่ บั ผู้ิดชอบ
ต่อนักลงทุนสัมพันธ์
2.17 ข้อมูลหรือเอกสารอืน่ ใดทีบ่ ริษทั ฯ นำาเสนอต่อ
นักวิเคราะห์ ผูู้้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เผู้ยแพร่รายงานประจำาปีทั้ง
ภิาษาไทยและภิาษาอังกฤษ ภิายใน 120 วัน นับแต่
วันสิน้ สุดรอบปีบญ
ั ชี โดยได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมสามัญผูู้ถ์้ อื หุน้ และสามารถ์ดาวน์โหลดจาก
เว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ในปีทผู้ี่ า่ นมาบริษทั ฯ ได้มกี ารนำาเสนอผู้ล
การดำาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ ไป
ให้แก่ผูู้้ถ์ือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถ์าบัน
และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถ์าบันจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถ์ือการลงทุน และหน่วยงานกำากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานผู้่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำานักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซึ่ต์
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผู้สู้ นใจสามารถ์ศ่กษาข้อมูลได้โดย
สะดวก รวมถ์่งการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
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ข้อมูล ชีแ้ จง สือ่ สาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็น รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้เู้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถ์ซึ่ักถ์ามข้อมูล
ได้อย่างโปร่งใส โดยมีกรรมการและผูู้บ้ ริหารระดับสูง
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่่่งมีดังต่อไปนี้
1. การพบปะกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst
Meeting) ในรูปแบบผู้่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน
5 ครั้ง
2. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษทั จดทะเบียนพบผูู้ล้ งทุน”
(Opportunity Day) ซึ่่่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผู้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน
2 ครั้ง
3. การเข้าพบผูู้บ้ ริหารเพือ่ ความรูค้ วามเข้าใจเชิงล่ก
ในธุรกิจ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ และสอบถ์าม
ข้อมูลต่างๆ ของบริษทั ฯ ผู้่านกิจกรรม Company
Visit ในรูปแบบผู้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน
4 ครั้ง
4. การจัดกิจกรรม Roadshow ในประเทศ ในรูปแบบ
ผู้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 10 ครั้ง
5. การจัดกิจกรรม Roadshow ต่างประเทศ ผู้่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 5 ครั้ง
6. การประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นในปี 2564 จำานวน 2 ครั้ง
7. การจัดทำาจดหมายข่าวที่นำาเสนอถ์่งฐานะทาง
การเงินและผู้ลประกอบการของบริษัทฯ จำานวน
4 ฉบับ

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

1.5 ความรับผ่ิดชุอบของคณะกรรมการ
(ก) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตามทีป่ รากฏิในหัวข้อ 3.1
“คณะกรรมการบริษัทฯ”
(2) คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามที่
กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
รายละเอี ย ดโดยสรุ ป ตามที่ ป รากฏิในหั ว ข้ อ 3.1
“คณะกรรมการบริษัทฯ”
(3) คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่
กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมี
รายละเอี ย ดโดยสรุ ป ตามที่ ป รากฏิในหั ว ข้ อ 3.2
“คณะกรรมการอิสระ”
(4) การแต่งตั้ง วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้น
จากตำาแหน่งให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปตาม
ที่ปรากฏิในหัวข้อ 3.1 “คณะกรรมการบริษัทฯ”
(5) การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และการกำาหนดหน้าที่
รับผู้ิดชอบของเลขานุการบริษัท รวมถ์่งเงื่อนไขใน
การให้พน้ จากหน้าทีแ่ ละการแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั
คนใหม่ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ กำ า หนดไว้ ใ นกฎบั ต ร
คณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรเลขานุการบริษัท
ซึ่่่งมีรายละเอียดที่สำาคัญ ดังนี้

8. การจัดทำาเอกสารข่าว (Press Release) จำานวน
25 ฉบับ อันเป็นการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผู้ลประกอบ
การของบริษทั ฯ ความคืบหน้าในการดำาเนินธุรกิจ
กิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม และกิจกรรม
ด้านความรับผู้ิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (CSR) โดยบริษัทฯ ได้มีการเผู้ยแพร่
ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและผู้่านเว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ

5.1 เลขานุการบริษทั ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ ทำาหน้าทีใ่ นนามบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการ

นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ทำ า รายงานคำ า อธิ บ าย
และการวิเคราะห์ของฝ่่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) รวมจำานวน
4 ฉบับ ซึ่่่งได้มีการเผู้ยแพร่ผู้่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ยังมีการตอบคำาถ์ามของผูู้้ถ์ือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้า่ นทางอีเมลและทางโทรศัพท์
อย่างสม่ำาเสมอและเท่าเทียมกัน

- ดำาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

- จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น และรายงานประจำาปีของบริษัทฯ
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย
กรรมการหรือผูู้้บริหาร

- ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์์
ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผูู้้บริหารควร
รับทราบ

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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- จั ดอบรมและปฐมนิ เทศ ตลอดจนให้ ข้ อมู ลที่
จำาเป็นต่อการปฏิิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน
และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
โดยเลขานุการบริษทั จะเป็นผูู้ป้ ระสานงานในเรือ่ ง
ต่างๆ ดังนี้
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้าง
คณะกรรมการ ขอบเขต อำ า นาจหน้ า ที่ ต าม
กฎหมายทีค่ วรทราบและแนวปฏิิบตั ติ ามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
ตามความเหมาะสม
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะสนับสนุนให้การทำางานของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความอิสระและเป็นกลาง

• การจัดให้มกี ารพบปะหารือกับคณะกรรมการและ
ผูู้้บริหาร เพื่อสอบถ์ามข้อมูลเชิงล่กเกี่ยวกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถ์่งการจัดให้มีการ
เยี่ยมชมโรงงานเพื่อศ่กษากระบวนการผู้ลิต

(3) คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ยแต่ ล ะชุ ด เพื่ อ ให้ ก ารปฏิิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภิาพและ
บรรลุวัตถ์ุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผู้ิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
(ค) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผ่ิดชุอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ

• การจัดเตรียมรายงานประจำาปี และคูม่ อื กรรมการ
ซึ่่่งประกอบด้วยกฎเกณฑ์์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กฎระเบียบของหน่วยงานที่กำากับดูแล นโยบาย
ต่างๆ ของบริษัทฯ

(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผู้ิดชอบตามทีร่ ะบุไว้
ในกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในด้ า นต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏิในหัวข้อ
2.1 “ขอบเขตอำานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ”

- ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำาหนด และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ รวมทัง้
นโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ

1.1 ด้านนโยบายและการกำากับดูแล
1.2 ด้านการเงิน
1.3 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภิายใน และ
การบริหารความเสี่ยง
1.4 ด้านทรัพยากรบุคคล
1.5 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์
1.6 ด้านการติดต่อสื่อสารกับผูู้้ถ์ือหุ้น
1.7 ด้านอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทฯ

- ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
5.2 เลขานุการบริษทั ต้องปฏิิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผู้ิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซึ่ื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง
ต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถ์ุประสงค์
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ มติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น
5.3 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจมีมติพจิ ารณาให้เลขานุการ
บริษัทพ้นจากตำาแหน่ง
5.4 ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทคนใหม่ภิายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการ
บริษทั คนเดิมพ้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิิบตั หิ น้าที่
และให้คณะกรรมการมีอาำ นาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหน่่งปฏิิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
และให้ประธานกรรมการบริษทั แจ้งชือ่ เลขานุการบริษทั
ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. ทราบภิายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
จัดให้มีผูู้้รับผู้ิดชอบในตำาแหน่งดังกล่าว
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(ข) คณะกรรมการชุุดย่อย

(ง) การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
เพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการทีก่ รรมการ
บริษัทฯ สามารถ์อุทิศเวลาสำาหรับการปฏิิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภิาพ จ่งกำาหนดไว้ในนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการ ให้กรรมการบริษัทฯ ควรดำารง
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมไม่เกิน 3 แห่ง
นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถ์ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิิบตั หิ น้าทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภิท
เดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ
ยกเว้นบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ
บริษัทในเครือ

GULF

กั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจีและผลปริะกัอ็บกั�ริ

(จ) วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระควรมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนือ่ ง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการครั้งแรก
(ฉ) การจัดประชุุมคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) กำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
(2) ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เลือกกรรมการคนหน่ง่ เป็น
ประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่่งหรือ
หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
(3) ให้ประธานกรรมการ เป็นผูู้เ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ กรรมการตัง้ แต่ 2 คนข่น้ ไปมีสทิ ธิเรียกร้องขอให้
เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
หรือผูู้้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำาหนดวันประชุม
ภิายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
(4) ให้ประธานกรรมการ หรือผูู้้ที่ได้รับมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่นและกำาหนดวันประชุมเร็วกว่านั้น
ก็ได้
(5) เลขานุการบริษทั ต้องจัดทำารายงานการประชุมให้เสร็จ
ภิายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
(ซ) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
(1) มี ก ารประเมิ น ผู้ลการปฏิิ บั ติ ง านโดยรวมของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole)
และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment)
เป็นประจำาทุกปี เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ผู้ลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
(2) บริษัทฯ อาจจัดให้มีที่ปร่กษาภิายนอกมาช่วยในการ
กำาหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมิน
ผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี และ
เปิดเผู้ยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี
(ฌ) ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูู้้บริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ
และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนของผูู้บ้ ริหารและ
พนักงานที่บริษัทฯ กำาหนดไว้
(ญ) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู่้บริหาร
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผูู้้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนากรรมการ
และนโยบายการพัฒนาผูู้บ้ ริหารและพนักงานทีบ่ ริษทั ฯ
กำาหนดไว้

(ชุ) องค์ประชุุม
(1) องค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
(2) ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการ
ไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถ์ปฏิิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ์้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน ถ์้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถ์ปฏิิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือก
กรรมการคนหน่่งเป็นประธานในที่ประชุม
(3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ถ์ือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหน่่งมีเสียงหน่่ง
เสียงในการลงคะแนน และถ์้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ข่น้ อีกเสียงหน่ง่ เป็น
เสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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2. โครงสร�างกรรมการของบริษัทั ฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีขอบเขตอำานาจ
หน้าที่โดยสรุปดังนี้
2.1 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
(ก) ด้านนโยบายและการกำากับดูแล
(1) ปฏิิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถ์ุประสงค์
และข้อบัง คับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูู้้ถ์ือหุ้นด้วยความซึ่ื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผู้ลประโยชน์ของบริษัทฯ
(2) กำาหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การดำาเนินงานของบริษทั ฯ ในภิาพรวม เช่น วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถ์่ง
อนุมตั แิ ผู้นธุรกิจ งบประมาณประจำาปี แผู้นการลงทุน
และการตัดสินใจทางการเงิน เป็นต้น
(3) ติดตามผู้ลการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่าการดำาเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผู้นงาน
ที่กำาหนดไว้
(4) จั ด ให้ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่
เหมาะสมกับบริษทั ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษร และเปิดเผู้ย
นโยบายนั้นให้ผูู้้ถ์ือหุ้นรับทราบในรายงานประจำาปี
ด้วย ทัง้ นี้ คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) จัดให้มจี รรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์
อักษร เพือ่ เป็นมาตรฐานในการปฏิิบตั งิ านของกรรมการ
ผูู้้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ควรติดตามให้มีการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
(6) สนับสนุนให้กรรมการ ผูู้้บริหาร พนักงานบริษัทฯ
ปฏิิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
และปฏิิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณและจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ
(7) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล รวมทั้งดูแลให้มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถ์ูกต้อง
ครบถ์้วนและสามารถ์ตรวจสอบได้ภิายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำาเอกสาร
หรือข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ การเก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐานนัน้ ให้หมายความรวมถ์่งการเก็บรักษาด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถ์เรียกดู
ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
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(8) จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ทำ า หน้ า ที่ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ รวมถ์่งทำาหน้าทีต่ า่ งๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดและเห็นสมควร
(9) ในกรณีที่คณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผูู้้บริหาร
หรือพนักงานบริษัทปฏิิบัติการแทนคณะกรรมการ
ในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร หรือบันท่กเป็นมติคณะกรรมการใน
รายงานการประชุมกรรมการอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา
ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แผู้นธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผูู้้บริหารและพนักงาน
มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน และมัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ
จะดำาเนินธุรกิจเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และผูู้้ถ์ือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะอนุมัติกลยุทธ์
และแผู้นธุรกิจ รวมถ์่งงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ
ซึ่่่งผู้่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการ
จัดการแล้ว รวมทั้งติดตามผู้ลการปฏิิบัติงานตาม
แผู้นดังกล่าว โดยฝ่่ายจัดการจะต้องติดตามและ
รายงานความคืบหน้าของผู้ลการดำาเนินงานและผู้ล
ประกอบการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดการเป็นระยะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ
รับทราบความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะ
(ข) ด้านการเงิน
(1) จัดให้มีการทำาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(2) จัดให้มกี ารทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนอย่างน้อย
1 ครั้งในรอบปีปฏิิทิน ซึ่่่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
(3) จัดให้มกี ารทำางบดุล และบัญชีกาำ ไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุด
ของรอบปีปฏิิทนิ ซึ่่ง่ เป็นรอบปีของบริษทั ฯ เสนอต่อที่
ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นในการประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้นประจำาปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
ผูู้ส้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาำ ไรขาดทุนนัน้
ให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น
(ค) ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง
(1) จัดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่่่ง
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์์ดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุม
ผูู้ถ์้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
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1.2 เป็ น กรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติแ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม และไม่เป็นกรรมการที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ
ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำาดับเดียวกัน
ผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1.3 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำา หนดไว้ใ น
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.4 มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะ
สามารถ์ทำาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ที่มีค วามรู้แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่จ ะ
สามารถ์ทำาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถ์ือ
ของงบการเงินได้
(2) จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Policy) การจัดการ และควบคุมความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
(3) ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผู้ลของระบบการ
ควบคุมภิายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
(ง) ด้านทรัพยากรบุคคล
(1) จัดให้มกี ารแสวงหาและกลัน่ กรองบุคคลทีเ่ หมาะสม
และเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบุคคลทีจ่ ะเข้ามาเป็นกรรมการหรือ
ผูู้้บริหารที่จะดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ เป็นผูู้้มีความรู้
ความสามารถ์ มีประสบการณ์เหมาะสม
(2) จั ด ให้ มี ก ารกำ า หนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมของ
กรรมการและผูู้้บริหารที่จะดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ
โดยค่าตอบแทนนัน้ จะต้องเหมาะสมกับอำานาจ หน้าที่
และปริมาณความรับผู้ิดชอบ และสะท้อนถ์่งความ
สามารถ์ในการปฏิิบัติหน้าที่
(3) ให้ความเห็นชอบแผู้นการสืบทอดตำาแหน่งผูู้้บริหาร
(Succession Plan) สำาหรับการหาผูู้้บริหารมา
สืบทอดตำาแหน่งทีส่ าำ คัญ เพือ่ ให้การดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดข่้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน การลาออก
และเกษียณอายุของผูู้้บริหารในตำาแหน่งสำาคัญ และ
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)
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เป็นการสร้างเส้นทางการเติบโตในบริษัทฯ (Career
Path) ให้กบั พนักงานทีม่ ศี กั ยภิาพ บริษทั ฯ จ่งได้จดั ทำา
แผู้นการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส ซึ่่่งครอบคลุมตำาแหน่ง ดังนี้
• ระดับประธิานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive
Officer) เมื่อตำาแหน่งผูู้้บริหารระดับประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารว่างลงหรือไม่สามารถ์ปฏิิบตั หิ น้าที่
ในตำาแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผูู้้บริหาร
ในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียงเป็นผูู้้รักษาการ
ในตำาแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
กำาหนด โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบนโยบายในการคัดเลือก
คุณสมบัตขิ องผูู้ส้ บื ทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้แก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็นผูู้พ้ จิ ารณา
และดำาเนินการ
2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำาหนดคุณสมบัติของ
ผูู้้สืบทอดตำาแหน่ง โดยจะต้องเป็นผูู้้ที่มีวิสัยทัศน์
ความรู้ค วามสามารถ์ ความเชี่ย วชาญ และ
ประสบการณ์ รวมทัง้ มีความเหมาะสมต่อวัฒนธรรม
องค์กร
3) คณะกรรมการจัดการรวมถ์่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารจะพิจารณาสรรหาและประเมินความรู้
ความสามารถ์ของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งแทนต่อไป
• ระดับผู่้บริหารระดับสูง เมื่อตำาแหน่งผูู้้บริหาร
ระดับสูงว่างลง หรือผูู้้อยู่ในตำาแหน่งไม่สามารถ์
ปฏิิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีการ
นำาเสนอผูู้้สืบทอดตำาแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดการ ทัง้ นี้ การวางแผู้นการสืบทอด
ตำาแหน่งผูู้้บริหารระดับสูงมีขั้นตอน ดังนี้
1) กำาหนดคุณสมบัติและสมรรถ์นะของบุคคลที่จะ
มาสืบทอดตำาแหน่งสำาคัญ (Success Profile)
รวมถ์่ ง ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมต่ อ
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นพื้นฐานในการสรรหา
คัดเลือก และพัฒนาผูู้้สืบทอดตำาแหน่ง

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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2) กำาหนดคุณสมบัติและสมรรถ์นะของผูู้้สืบทอด
ตำาแหน่งให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ
และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในอนาคต
3) จัดทำาแผู้นสรรหา คัดเลือก และพัฒนาผูู้้สืบทอด
ตำาแหน่งไว้ล่วงหน้า ก่อนผูู้้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญ
จะเกษียณอายุ หรือพ้นจากตำาแหน่ง เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการปฏิิบตั ิหน้าทีแ่ ละการดำาเนิน
ธุรกิจ
4) คัดเลือก ประเมินผู้ลงาน และประเมินศักยภิาพของ
พนักงาน เพือ่ หาผูู้ส้ บื ทอดตำาแหน่งทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมโดยปราศจากอคติหรือการเลือกปฏิิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม
5) กำ า หนดตั ว บุ ค คลผูู้้ สื บ ทอดตำ า แหน่ ง จากการ
ประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภิาพ ผู้ลการปฏิิบตั งิ าน
ของพนักงาน เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน
และกำาหนดผูู้้สืบทอดตำาแหน่งสำารอง
6) จัดทำาแผู้นพัฒนาผูู้ส้ บื ทอดตำาแหน่งเป็นรายบุคคล
ตลอดจนติดตาม และประเมินผู้ลการพัฒนาของ
ผูู้ส้ บื ทอดตำาแหน่งอย่างต่อเนือ่ งและสม่าำ เสมอ โดย
หากไม่เป็นตามคาดหมายสามารถ์เปลี่ยนแปลง
ผูู้้สืบทอดตำาแหน่งได้
(จ) ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผ่ลประโยชุน์
(1) ห้ามมิให้กรรมการซึ่่ง่ มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งใดออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมในเรื่องนั้น
(2) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภิาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
หุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผู้ิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันมีสภิาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะทำาเพือ่
ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผูู้้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
(3) ห้ามมิให้บริษัทฯ ให้กู้ยืมเงิน ค้ำาประกันการรับซึ่ื้อ
หรือซึ่ื้อลดตั๋วเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงิน
ที่กู้ยืมแก่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภิาวะของกรรมการ เว้นแต่เป็นไปตามระเบียบ
การสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง
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(4) ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ
บริษทั ฯ ในกรณีทขี่ อ้ บังคับของบริษทั ฯ มิได้กาำ หนดไว้
การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ผูู้้ถ์ือหุ้น ซึ่่่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผูู้้ถ์ือหุ้นซึ่่่ง
มาประชุม
(5) กรรมการคนใดซึ่ื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขาย
ทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำาธุรกิจอย่างใด
อย่างหน่ง่ กับบริษทั ฯ ไม่วา่ จะกระทำาในนามของตนหรือ
ของบุคคลอืน่ ต้องได้รบั ความยินยอมจากคณะกรรมการ
ก่อน ไม่เช่นนั้นการซึ่ื้อขายหรือกระทำาธุรกิจนั้นไม่มี
ผู้ลผูู้กพันบริษัทฯ
(6) ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมี
กรณีดังต่อไปนี้
6.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำาข่้นระหว่างรอบปี
บัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะ
ของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสีย
ของกรรมการในสัญญานั้น (ถ์้ามี)
6.2 ถ์ือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
โดยระบุจำานวนทั้งหมดที่เพิ่มข่้นหรือลดลงใน
ระหว่างรอบปีบัญชี (ถ์้ามี)
(ฉ) ด้านการติดต่อสื่อสารกับผู่้ถืือหุ้น
(1) จัดให้มีการประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ผูู้้ถ์ือหุ้นประจำาปีภิายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบญ
ั ชีของบริษทั ฯ การประชุมคราวอืน่ นอกจากนี้
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
(2) จัดให้มกี ารเปิดเผู้ยข้อมูลข่าวสารทีส่ าำ คัญต่อผูู้ถ์้ อื หุน้
ในงบการเงินและรายงานต่างๆ ที่จัดทำาต่อผูู้้ถ์ือหุ้น
โดยข้อมูลเหล่านั้นควรให้เผู้ยแพร่ผู้่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผู้ยแพร่เพิ่มเติม
ผู้่านเว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีผูู้้รับผู้ิดชอบ
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผู้ลู้ งทุน (Investor Relations) ด้วย
(ชุ) ด้านอื่นๆ
(1) แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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(2) จั ด ให้ มี ก ฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยน
เนื้ อ หาในกฎบั ต รให้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น และ
เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถ์านการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

(6) ศ่กษาและทำาความเข้าใจ ขอบเขตของการสอบทาน
ระบบควบคุม ภิายในของบริษัทฯ ที่เกี่ย วกับการ
รายงานข้อมูลทางการเงินโดยผูู้ส้ อบบัญชีภิายในและ
ผูู้้สอบบัญชีภิายนอก และดำาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่่่ง
รายงานสรุปผู้ลการตรวจสอบที่สำาคัญ ข้อเสนอแนะ
หรือข้อแนะนำา พร้อมทั้งความคิดเห็นจากผูู้้บริหาร

(3) ปฏิิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ กำ า หนดไว้ ใ นประกาศ
ข้อกำาหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่
กำากับดูแลบริษัทฯ
2.2 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) พิจารณาและสอบทานประสิทธิภิาพของระบบติดตาม
ดูแลการปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์

(1) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ์จัดหารายงานจาก
ผูู้ม้ วี ชิ าชีพอิสระ หรือคำาแนะนำาสำาหรับเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของตนตามแต่ที่จำาเป็นได้
โดยบริษัทฯ เป็นผูู้้รับผู้ิดชอบค่าใช้จ่ายให้
(2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญให้กรรมการ หรือ
พนักงานของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ปร่กษา หรือ
ชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ
โครงการของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และคู่ค้า ซึ่่่ง
อยู่ในหน้าที่และความรับผู้ิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ์พิจารณาและตรวจ
สอบเรือ่ งใดๆ ทีจ่ าำ เป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) พิจารณาและสอบทานความถ์ูกต้องและความเพียงพอ
ในการเปิดเผู้ยข้อมูลของรายงานทางการเงินประจำาปี
หรือระหว่างกาลของบริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยติดต่อประสานงาน
กับผูู้ส้ อบบัญชีภิายนอกและผูู้บ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ บั ผู้ิดชอบ
ในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินประจำาปีและ
ประจำาไตรมาส ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้
ผูู้้สอบบัญชีภิายนอกสอบทานหรือตรวจสอบธุรกรรม
ใดๆ ที่เห็นว่าจำาเป็นและสำาคัญในระหว่างการจัดทำา
งบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
(5) พิจารณาและสอบทานเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าระบบ
ควบคุมภิายในของบริษทั ฯ รวมถ์่งระบบควบคุมความ
ปลอดภิัยของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของบริษทั ฯ
มีประสิทธิภิาพ

(8) จัดทำารายงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่่่งต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับรองโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
(9) เสนอพิจารณาผูู้้สอบบัญชีภิายนอกของบริษัทฯ ซึ่่่ง
รวมถ์่งการแต่งตั้งและการเลิกจ้าง รวมถ์่งขอบเขต
การดำ า เนิ น งานตรวจสอบและค่ า ตอบแทนของ
ผูู้ส้ อบบัญชีภิายนอก โดยเสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้คาำ น่งถ์่งความน่าเชือ่ ถ์ือ
ความพอเพียงของทรัพยากร ประกอบกับประสบการณ์
ของบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายมาดำาเนินการตรวจสอบ
เป็นสำาคัญ
(10) พิ จ ารณาและอนุ มั ติก ฎบั ตรหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภิายใน แผู้นการตรวจสอบภิายในประจำาปีและการ
ปรับปรุงแก้ไข
(11) ดำาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ร้องขอ
(12) พิจารณาและจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในทุกปี พร้อมทั้ง
เสนอเรื่องการแก้ไขกฎบัตรต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
(13) ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน รวมถ์่งกฎเกณฑ์์อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2.3 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านความ
ยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
(1) กำากับดูแลการปฏิิบัติงานรวมถ์่งให้คำาปร่กษาและ
ข้อแนะนำาในการดำาเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการกำากับดูแลกิจการ เพื่อการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
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(2) ติดตามผู้ลการดำาเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ
และให้คำาปร่กษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับความยั่งยืน
(3) ให้คำาแนะนำาในการจัดทำาหรือทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนองค์กรและ
การกำากับดูแลกิจการ อาทิ นโยบายการกำากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
(4) สนับสนุน กำากับดูแล และติดตามให้มกี ารดำาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร
หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำากับดูแล ตลอดจน
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั้งใน
ประเทศและระดับสากล
(5) กำาหนดหลักเกณฑ์์การประเมินและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีผู้ลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
(6) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดลำาดับความเสี่ยง
แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
ระดับความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
(7) ดู แ ลและติ ด ตามการปฏิิ บั ติ ต ามแผู้นการบริ ห าร
ความเสี่ยง รวมถ์่งให้คำาปร่กษาและข้อแนะนำาใน
การดำ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
แก่ฝ่่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถ์่งสภิาวการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
(8) มีอาำ นาจในการแต่งตัง้ และกำาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานตามความจำาเป็น
โดยคณะกรรมการด้านความยัง่ ยืน กำากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีก่ าำ กับดูแลและติดตาม
ความคืบหน้าการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำางานต่างๆ
(9) สามารถ์ว่าจ้างที่ปร่กษาหรือผูู้้เชี่ยวชาญอิสระตาม
ระเบียบบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือคำาปร่กษาด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
(10) ให้คำาแนะนำา ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ
ผูู้้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ความยั่งยืน การกำากับดูแลกิจการ และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
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(11) ปฏิิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
มอบหมาย
2.4 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธิานกรรมการ
เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารจัดการการดำาเนินงาน
บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบุคคลทีด่ ำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดย
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ตามแนวปฏิิบตั หิ ลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่่ายบริหาร
โดยประธานกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผู้ิดชอบดังต่อไปนี้
(1) พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) ทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ
(ก) ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท
กฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้อง
(ข) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ อภิิปราย แสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมได้อย่าง
เป็นอิสระ
(ค) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำาเนินการต่อ
ไปอย่างชัดเจน
(3) ทำาหน้าทีเ่ ป็นประธานในการประชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ ดำาเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กฎหมายและกฎเกณฑ์์ท่เี กี่ยวข้องโดย
จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผูู้ถ์้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล
ให้มีการตอบข้อซึ่ักถ์ามของผูู้้ถ์ือหุ้นอย่างเหมาะสม
ครบถ์้วน และโปร่งใส
(4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ปฏิิบตั ิ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ์ตามขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ ความรับผู้ิดชอบ และการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี
(5) ดูแลให้มน่ั ใจว่าการปฏิิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภิาพ บรรลุตามวัตถ์ุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร
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(6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่่ายจัดการ รวมถ์่งสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของฝ่่ายจัดการโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
งานปกติประจำาวัน
2.5 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธิานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ให้มีอำานาจและหน้าที่เกี่ย วกับการบริหารจัดการกิจการ
งานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องบริหารบริษัทฯ ตาม
แผู้นงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ อย่างเคร่งครัด ซึ่ือ่ สัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง รวมทัง้
รักษาผู้ลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูู้ถ์้ อื หุน้ โดยอำานาจหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารให้รวมถ์่งเรือ่ งหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ดำาเนินกิจการประจำาวันของบริษัทฯ
(2) จัดทำานโยบายธุรกิจ แผู้นกลยุทธ์ และแผู้นงบประมาณ
ประจำาปีตามที่ฝ่่ายบริหารและคณะกรรมการจัดการ
นำาเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติต่อไป
(3) แต่งตัง้ และถ์อดถ์อนกรรมการจัดการและคณะกรรมการ
จัดการ เพือ่ ให้ดแู ลการดำาเนินการด้านต่างๆ เกีย่ วกับ
การบริหารบริษัทฯ และข่้นตรงกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
(4) กำ า หนดขอบเขตหน้ า ที่ ข องกรรมการจั ด การและ
คณะกรรมการจัดการ
(5) ดำาเนินการตามแผู้นงานและงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(6) จัดทำารายงานและงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
(7) จัดทำานโยบายและเข้าทำาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อ
ผูู้กพันใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินงานในนามบริษทั ฯ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภิายใต้ขอบเขตอำานาจการ
อนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำาหนดไว้
(8) เข้าทำาหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูู้กพันใดๆ นอกเหนือ
ไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ (5) ข้างต้นภิายใต้ขอบเขต
อำานาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
กำาหนดไว้
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(9) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถ์อดถ์อน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัด
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
พนักงานในนามของบริษัทฯ รวมถ์่งทำาการแต่งตั้ง
และกำ า หนดค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ใดในคณะ
ผูู้้บริหารและผูู้้อยู่ภิายใต้บังคับบัญชาทั้งหมดที่มี
ตำ า แหน่ ง ต่ำ า กว่ า ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารลงมา
ตลอดจนมอบอำานาจและหน้าทีท่ ตี่ นได้รบั มอบหมาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็น
สมควร
(10) ปฏิิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำานาจใน
การบริหารจัดการบริษทั ฯ ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โดยมีหลักการและขอบเขตอำานาจ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นผูู้้มีอำานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ
ตามวัตถ์ุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกำาหนด คำาสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และ/หรือ มติทปี่ ระชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ทุกประการ
(ข) เป็นผูู้้มีอำานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ
และดำาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม
สัญญา เอกสารคำาสัง่ หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ
ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำานาจกระทำาการใดๆ
ที่จำาเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำาเนินการ
ข้างต้นสำาเร็จลุล่วง
(ค) ให้มีอำา นาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดหน่่งคนหรือหลายคน
ปฏิิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ ภิายใต้การควบคุม
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยการมอบอำานาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยูภิ่ ายใต้
ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบ
อำานาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ กำาหนดไว้

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)

217

3. การสรรหาและแต่่งต่ัง� กรรมการ กรรมการชุุดย่อย และประธัาน่เจ�าหน่�าทีบ� ริหาร
3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการกำาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย (Board Diversity)
ทัง้ ในด้านเพศ อายุ ประวัตกิ ารศ่กษา ทักษะวิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ความรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หลักเกณฑ์์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่
หลักเกณฑ์์

การสรรหา

กระบวน่การคัดเล่อกและแต่่งต่ั�ง

การแต่่งต่ั�งกลับเข�ามาใหม่

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งคณะซึ่่่งไม่รวมกรรมการผูู้้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และพิจารณาความรู้
ความสามารถ์ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทัง้ ความรู้ความชำานาญที่จำาเป็น
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การได้รับคำาแนะนำาจากกรรมการบริษัทฯ
- บริษัทที่ปร่กษาภิายนอก
- จากการเปิดโอกาสให้ผูู้้ถ์ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาล่วงหน้าก่อน
วันประชุมสามัญผูู้้ถ์ือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์์ที่บริษัทฯ กำาหนด
- จากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถ์าบันกรรมการบริษัทไทย
(Director Pool)
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่่่งไม่รวมกรรมการผูู้้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์์ที่กำาหนด การพิจารณาความรู้ความ
ชำานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์์การพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำาเป็น และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำาเสนอต่อที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป
จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบ อาทิ ผู้ลการปฏิิบัติงานที่ผู้่านมา การเข้าร่วมประชุม การมี
ส่วนร่วมในการประชุม เป็นต้น

องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องกรรมการของบริษทั ฯ นัน้ ถ์ูก
กำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่่่งสามารถ์
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
(1) องค์ประกอบ
(ก) กรรมการของบริษัทฯ ต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์์และวิธกี าร
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ข) คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน
อย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่่งหน่่ง
ของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ์ิ่นฐานอยู่ในราช
อาณาจักร
(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทัง้ หมด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

218

(ง) ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กตั้ ง กรรมการคนหน่่ ง เป็ น
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และอาจเลือกตั้งรอง
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และตำาแหน่งอื่นตาม
ที่เห็นสมควร
(2) คุณสมบัติของกรรมการ
(ก) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภิาวะ
(ข) กรรมการต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความ
สามารถ์ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ์
(ค) กรรมการต้องไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษา
ถ์่งทีส่ ดุ ให้จาำ คุกในความผู้ิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไี่ ด้กระทำา
โดยทุจริต และไม่เคยถ์ูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก
จากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่

GULF

กั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจีและผลปริะกัอ็บกั�ริ

(ง) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถ์่งการขาด
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็นผูู้ถ์้ อื หุน้ ตามทีส่ าำ นักงาน
ก.ล.ต. กำาหนด
(จ) กรรมการควรมีความรู้ ความสามารถ์ ความเชีย่ วชาญ
ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ใน
การทำางานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
สามารถ์อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
(ฉ) กรรมการต้ อ งไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภิาพอย่ า ง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
หุน้ ส่วนไม่จาำ กัดความรับผู้ิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจำากัด
หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการที่มีสภิาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะเพือ่ ประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ผูู้้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุม
ผูู้้ถ์ือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(3) การแต่งตั�ง วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้น
จากตำาแหน่ง
(ก) ให้ที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยบุคคลซึ่่่ง
ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผูู้ไ้ ด้รบั การ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพ่งมี
ในกรณีทบี่ คุ คลซึ่่ง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำาดับถ์ัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพ่งมี
ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำานวนกรรมการที่
จะพ่งมี
(ข) ในการประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นสามัญประจำา ปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำ า แหน่ ง จำ า นวนหน่่ ง ในสาม
ถ์้าจำานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหน่ง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งนั้นให้พิจารณา
จากกรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูู้อ้ อกจาก
ตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อกไปนัน้ อาจได้
รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกได้
(ค) ทีป่ ระชุมผูู้ถ์้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำาแหน่งก่อนถ์่งคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผูู้้ถ์ือหุ้นซึ่่่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

ไม่น้อยกว่าก่่งหน่่งของจำานวนหุ้นที่ถ์ือโดยผูู้้ถ์ือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ง) ให้กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
กฎหมายกำาหนด
- ที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำาสั่งให้ออก
(จ) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยน่ื ใบลาออก
ต่อบริษัทฯ การลาออกมีผู้ลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถ์่งบริษัทฯ
3.2 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลทีจ่ ะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณา
จากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ.
บริษทั มหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน รวมถ์่งประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
คัดเลือกกรรมการอิสระจากผูู้้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การ
ทำางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น
จะนำาเสนอต่อที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระอย่างน้อยหน่่งในสามของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมดและต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษทั ฯ ได้กำาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระให้
เข้มกว่าประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนกำาหนด ดังนี้
(1) ถ์ือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถ์ือหุ้นของผูู้้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปร่กษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือ
ผูู้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผูู้้ถ์ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้าม
รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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ดั ง กล่ า วไม่ ร วมถ์่ ง กรณี ท่ีก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือทีป่ ร่กษาของส่วนราชการ ซึ่่ง่ เป็นผูู้ถ์้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตรของกรรมการรายอื่น ผูู้้บริหาร ผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่
ผูู้้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผูู้้บริหาร หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่
หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูู้้ถ์ือหุ้นที่มีนัย หรือผูู้้มี
อำานาจควบคุมของผูู้้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูู้้ถ์ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่่ง รวมถ์่งการ
ทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้ำาประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถ์่งพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน ซึ่่่งเป็นผู้ลให้
บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภิาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีก
ฝ่่ายหน่่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทข่น้ ไป แล้วแต่
จำานวนใดจะต่าำ กว่า ทัง้ นี้ การคำานวณภิาระหนีด้ งั กล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภิาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภิาระหนี้ที่เกิดข่้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูู้ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูู้ถ์้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูู้ม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูู้้ถ์ือหุ้นที่มีนัย ผูู้้มี
อำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี
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ซึ่่่งมีผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูู้ถ์้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูู้ม้ อี าำ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูู้้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่่่ง
รวมถ์่ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป ร่ ก ษากฎหมายหรื อ
ทีป่ ร่กษาทางการเงินซึ่่ง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน
บาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูู้้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผูู้้ถ์ือหุ้นที่มีนัย ผูู้้มีอำานาจควบคุมหรือ
หุน้ ส่วนของผูู้ใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ข่น้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูู้ถ์้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูู้ถ์้ อื หุน้
ซึ่่่งเป็นผูู้้ที่เกี่ยวข้องกับผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภิาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปร่กษาที่รับเงินเดือนประจำาหรือถ์ือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริ ษั ท อื่ น ซึ่่่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภิาพอย่ า ง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถ์ให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระควรมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งกรรมการครั้งแรก โดยในปีที่ผู้่านมา
ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำารงตำาแหน่งกรรมการ
เกินกว่าที่นโยบายที่บริษัทฯ กำาหนด
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ นั้นถ์ูกกำาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่่งสามารถ์สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูู้้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่่งรวมถ์่งประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบในองค์คณะ โดยจะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
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ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามทีก่ าำ หนดในกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ กฎเกณฑ์์ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ
(2) ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภิายในของบริษัทฯ
เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีวาระดำารงตำาแหน่ง
3 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำาแหน่งออกไป
แล้ว มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งอีก
ได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่ง
ดังกล่าวจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
(4) วาระดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะสิ้นสุด
ลงโดยทันที เมื่อมีกรรมการตรวจสอบนั้นๆ พ้นจาก
การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3.4 คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืน กำากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการด้านความ
ยัง่ ยืน กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสีย่ งนัน้ ถ์ูกกำาหนด
ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแล
กิจการ และบริหารความเสีย่ ง ซึ่่ง่ สามารถ์สรุปสาระสำาคัญได้
ดังนี้
(1) คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืน กำากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสีย่ ง ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
(2) ประธานคณะกรรมการด้ า นความยั่ ง ยื น กำ า กั บ
ดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ได้รับเลือกจาก
กรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสี่ยงด้วยกันเอง
(3) กรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ
ชำานาญ และความเข้าใจในด้านความเสี่ยง ความ
ยั่งยืน และการกำากับดูแลกิจการที่ดี
(4) คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยงเป็นผูู้้แต่งตั้งเลขานุการคณะ
กรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสี่ยง
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)
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(5) กรรมการด้านความยั่งยืน กำากับดูแลกิจการ และ
บริหารความเสี่ยงจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งตาม
วาระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด
(6) กรรมการทีพ่ น้ จากตำาแหน่งตามวาระและได้รบั เลือก
ให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกอาจได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการ
ด้า นความยั่ง ยืน กำากับดูแลกิจ การ และบริหาร
ความเสี่ยงต่อได้
3.5 ประธิานเจ้าหน้าที่บริหาร
วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นถ์ูกกำาหนดไว้ใน
กฎบัตรของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวคือ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็นผูู้แ้ ต่งตัง้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยให้มอี าำ นาจ
และหน้าทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของ
บริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ดังทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในหัวข้อ 2.5 “ขอบเขตอำานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร”

4. การกำากับด้แลการดำาเน่ิน่งาน่ของบริษัทั ย่อยและ
บริษัทั ร่วม
บริษัทฯ กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและบริหารกิจการ
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลั ก โดยมี
วัตถ์ุประสงค์เพื่อกำาหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ์กำากับดูแลและบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
รวมถ์่งการติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (แล้วแต่
กรณี) มีการปฏิิบตั ติ ามมาตรการและกลไกต่างๆ ทีก่ าำ หนดไว้
และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถ์่งกฎหมายบริษัท
มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลั ก เกณฑ์์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของคณะกรรมการกำา กั บ
ตลาดทุน คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผู้ลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
บริษัทฯ จ่งกำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มไว้ รวมทั้ ง ได้ กำา หนดให้
กรรมการ ผูู้้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริษัทฯ ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ
ผูู้บ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม จะต้องลงนามรับทราบ
ถ์่งนโยบายการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วม

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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5. การประเมิน่ผู้ลการปฏิิบต่ั งิ าน่
การประเมินผ่ลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผู้ลการปฏิิบตั งิ านโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole)
และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เป็นประจำาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผู้ลงานและ
ปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการทำางานให้มีประสิทธิภิาพมากข่้น
โดยกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ให้กรรมการทุกท่านทำาการ
ประเมิน (2) เก็บรวบรวมผู้ลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะทีป่ รากฏิในแบบประเมิน เพือ่ ทำาการประมวลผู้ล และ (3) สรุปผู้ล
คะแนนและข้อเสนอแนะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทราบ
หัวข้อหลักในการประเมินผ่ลการปฏิบัติงาน สามารถืสรุปได้ดังนี�
การประเมิน่ต่น่เองแบบทั�งคณะ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษััทฯ
ต่รวจสอบ

คณะกรรมการ
ด�าน่ความยั�งย่น่และ
บริหารความเสี�ยง

การประเมิน่ต่น่เองแบบรายบุคคล
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษััทฯ
ต่รวจสอบ

คณะกรรมการ
ด�าน่ความยั�งย่น่และ
บริหารความเสี�ยง

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) การประชุมคณะกรรมการ
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผู้ิดชอบของ
คณะกรรมการ
(4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่่ายจัดการ การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูู้้บริหาร

ในปี 2564 ผ่ลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุุดย่อย สรุปได้ดังนี�

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

การประเมิน่ต่น่เองแบบ
ทั�งคณะ (ร�อยละ)

การประเมิน่ต่น่เองแบบ
รายบุคคล (ร�อยละ)

97.1
95.0
95.0

97.7
93.1
94.8

การประเมินผ่ลการปฏิบัติงานของประธิานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หัวข้อการประเมินเป็นไป
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) ความเป็นผูู้้นำา (2) การกำาหนดกลยุทธ์
(3) การปฏิิบตั ติ ามกลยุทธ์ (4) การวางแผู้นและผู้ลปฏิิบตั ทิ างการเงิน (5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กบั
ภิายนอก (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำาแหน่ง (9) ความรู้ด้านผู้ลิตภิัณฑ์์และบริการ และ
(10) คุณลักษณะส่วนตัว
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6. ระเบียบอำาน่าจอนุ่มต่ั แิ ละดำาเน่ิน่การใน่การเข�าทำา
ธัุรกรรมต่่างๆ
บริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจอนุมัติ
เรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำาหนดโดย
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ
และมติที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้น รวมถ์่งการทบทวนกลยุทธ์ในการ
ดำาเนินงานเป็นประจำาทุกปี และแก้ไขแผู้นงาน งบประมาณ
ประจำาปี แผู้นการลงทุน ค่าใช้จา่ ยการลงทุนรายครัง้ รวมทัง้
งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทฯ การติดตามและ
ประเมินผู้ลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผู้นทีก่ ำาหนดไว้ การ
อนุมตั ริ ายการระหว่างกันทีส่ ำาคัญ ในขณะทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีหน้าที่บริหารกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และมีอำานาจอนุมัติการลงทุนจาก
งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว หรือ
อนุมัติธุรกรรมที่อยู่ในงบประมาณ

7. การด้แลเร่อ� งการใชุ�ขอ� ม้ลภัายใน่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถ์่งความสำาคัญของการเก็บ
รักษาความลับของบริษัทฯ บริษัทย่อยและลูกค้า ซึ่่่งเป็น
ข้อมูลทีส่ ำาคัญต่อการดำาเนินงานและยังเป็นปัจจัยทีแ่ สดงถ์่ง
ความน่าเชื่อถ์ือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จ่งได้
จัดทำานโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษทั ฯ และลูกค้าเพือ่
เป็นการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูล
ภิายใน ซึ่่ง่ มีผู้ลใช้บงั คับกับบุคลากรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการ ผูู้้บริหาร พนักงานประจำา
พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง โดยบริษัทฯ จะจัดให้
มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลความลับที่ได้รับอนุญาต
เฉพาะเพือ่ วัตถ์ุประสงค์ทกี่ ำาหนดไว้เท่านัน้ บริษทั ฯ จะจำาแนก
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับไว้โดยเฉพาะ และจำากัดการเข้าถ์่งเฉพาะ
ผูู้้ที่ได้รับอนุญาตหรือผูู้้ที่มีอำานาจตามที่บริษัทฯ กำาหนด
เท่านัน้ ซึ่่ง่ บุคลากรทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าถ์่งข้อมูลดังกล่าวจะ
ต้องใช้ข้อมูลเท่าที่ได้รับอนุญาตอย่างซึ่ื่อสัตย์และยุติธรรม
เท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยเปิดเผู้ยข่าวสารข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย ที่ไม่เป็นข้อมูลสาธารณะ (โดยเฉพาะความ
ลับทางการค้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ซึ่่่งหาก
ข้อมูลดังกล่าวถ์ูกเปิดเผู้ยหรือนำาไปใช้โดยผูู้อ้ นื่ แล้ว ย่อมอาจ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้
บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภิายในเพิ่มเติม
โดยการกำาหนดให้กรรมการ ผูู้บ้ ริหาร รวมถ์่งผูู้ด้ ำารงตำาแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินของบริษทั ฯ ผูู้บ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภิายในที่
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

เป็นสาระสำาคัญ ซึ่่ง่ มีผู้ลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์
ต้องไม่มีการซึ่ื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภิายใน 14 วัน
ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผู้ยแพร่งบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจำาปีต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย
24 ชั่วโมงภิายหลังการเปิดเผู้ยงบการเงินดังกล่าว รวมทั้ง
ห้ามมิให้มีการเผู้ยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์
ก่อนวันที่กำาหนดไว้ว่าจะให้มีการเปิดเผู้ยข้อมูลสำาคัญ เช่น
ผู้ลประกอบการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ผูู้บ้ ริหารและเจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุน
สั ม พั น ธ์ จ ะต้ อ งไม่ รั บ นั ด หรื อ ตอบคำา ถ์ามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้ลประกอบการที่จะเกิดข่้นในอนาคตอันใกล้ให้แก่ผูู้้มีส่วน
ได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
สื่อมวลชน เป็นต้น
กรรมการ ผูู้บ้ ริหาร และพนักงาน ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีหน้าที่ปฏิิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภิายในของพ.ร.บ.
หลักทรัพย์ และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมถ์่งกฎเกณฑ์์อื่นที่
เกี่ยวข้อง

8. การเคารพัสิทธัิใน่ทรัพัย์สน่ิ ทางปัญญา
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา โดยห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ใช้ทรัพยากรของ
บริษทั ฯ ทัง้ ความรูท้ างวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูล เอกสารสิทธิ�
ลิขสิทธิ� สิทธิบัตร สิทธิประโยชน์ สัมปทาน ตลอดจน
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในทางที่ผู้ิดกฎหมายและจริยธรรม หรือ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งไม่นำาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผูู้้อื่นโดยมิชอบ
นอกจากนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการรักษา
ความลับทางการค้าและป้องกันมิให้ขอ้ มูลรัว่ ไหล รวมถ์่งจะต้อง
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูู้้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ�
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น
และบริษัทฯ ยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทฯ
ปฏิิบัติอย่างถ์ูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ�ถ์ูกต้อง
โดยผู้่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9. ค่าต่อบแทน่ของผู้้ส� อบบัญชุี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชุี (Audit fee)
สำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ
และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำานักงาน
สอบบัญชีที่ผูู้้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผู้่านมา เป็นจำานวน
เงินรวม 14,909,800 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ จำานวน 2,800,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษทั
ย่อยจำานวน 12,109,800 บาท
รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ให้
แก่สำานักงานสอบบัญชีทผู้ี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูู้ส้ อบบัญชี ในรอบปีบญ
ั ชีทผู้ี่ า่ นมาเป็นจำานวน
เงินรวม 1,440,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าบริการที่ปร่กษา
ด้านโครงสร้างการลงทุนและสัญญาทางการเงินของบริษัทฯ
จำานวน 680,000 บาท และค่าบริการการตรวจสอบการปฏิิบตั ิ
ตามเงื่ อ นไขของบั ต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย
จำานวนเงิน 760,000 บาท
ทั้งนี้ สำานักงานสอบบัญชีที่ผูู้้สอบบัญชีสังกัดและผูู้้สอบบัญชี
ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/ผูู้ถ์้ อื หุน้
รายใหญ่/ผูู้บ้ ริหารหรือผูู้ท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ

10. หน่่วยงาน่กำากับการปฏิิบต่ั งิ าน่
(Compliance Unit)
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มหี น่วยงานกำากับการปฏิิบตั งิ าน (Compliance
Unit) เพือ่ สนับสนุนบริษทั ฯ ในการกำากับดูแลให้การปฏิิบตั งิ าน
ของผูู้บ้ ริหาร พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ของหน่วยงานที่กำากับ
ดูแลต่างๆ อาทิ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) รวมทัง้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ที่กำากับดูแล เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้้อที่่ย� งั ไม่่ปฏิิบตำั ิ
บริษัทฯ ควรกำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดย
การลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

โดยในปี 2564 นางสาวฉัตรตะวัน ไชยะกุล เลขานุการบริษทั
ทำาหน้าที่หัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิิบัติงานของบริษัทฯ
ไม่มีการกระทำาผู้ิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ
ของ ก.ล.ต. และ ตลท.

11. การน่ำาหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดีสาำ หรับ
บริษัทั จดทะเบียน่ปี 2560 (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017 : CG Code)
ไปปรับใชุ�
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการปฏิิบัตติ าม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปัจจุบันเทียบ
เคี ย งกั บ หลั ก การกำา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำา หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนปี 2555 ทีอ่ อกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการ
กำากับดูแลกิจการทีด่ สี ำาหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ทีอ่ อก
โดยสำานักงาน ก.ล.ต. โดยมีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้นำาหลัก
ปฏิิบัติของ CG Code มาใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ สำาหรับหลัก
ปฏิิบัติของ CG Code ที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถ์ปฏิิบัติได้ใน
ปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมสำาหรับธุรกิจของ
บริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาความเป็นไปได้
ในการดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิิบัติของ CG
Code ดังกล่าวหรือหามาตรการทดแทนที่เหมาะสมต่อไป
ทัง้ นี้ ในปีทผู้่ี า่ นมามีเรือ่ งหลักทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่สามารถ์ปฏิิบตั ิ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

เหตำุผล

บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียง
แบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการ
สรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ครบถ์้วน และบริหารกิจการโดยคำาน่งถ์่งสิทธิผู้ถ์ู้ อื หุน้
ส่วนน้อยอยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผูู้้ถ์ือหุ้นสามารถ์เสนอบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์์ที่บริษัทฯ กำาหนดไว้
บริษัทควรพิจารณากำาหนดนโยบายให้กรรมการและผูู้้บริหารระดับ บริษัทฯ ยังไม่ได้กำาหนดนโยบายเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ มีระเบียบเกี่ยวกับ
สูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูู้้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภิายใน โดยให้คณะกรรมการและผูู้้บริหารจะต้องไม่ทำาการซึ่ื้อขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลา 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผู้ยงบการเงิน
การซึ่ื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภิายหลังการเปิดเผู้ยงบการเงินดังกล่าว ประกอบกับ
ทำาการซึ่ื้อขาย
การซึ่ื้อขายหลักทรัพย์ในบางกรณีเป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลขณะนั้น ทำาให้ไม่
สามารถ์แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าได้
บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated บริษัทฯ ไม่ได้จัดทำารายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากบริษัทฯ
Report)
เห็นว่าการเปิดเผู้ยข้อมูลทัง้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี หรือรายงานประจำาปี
มีเนื้อหาและสาระสำาคัญ ครบถ์้วนแล้ว
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด บริษัทฯ ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ค่าตอบแทน
ทำาหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนอยู่แล้ว
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12. การปฏิิบัต่ิต่ามหลักการกำากับด้แลกิจการที�ดี
ใน่เร่อ� งอ่น่� ๆ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชุันและการให้สินบน
บริษัทฯ ย่ดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซึ่ื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำาน่งถ์่งผูู้้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
รวมทั้งได้ตระหนักถ์่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการให้
สินบนที่อาจเกิดข่้นจากการปฏิิบัติงานและการติดต่อกับผูู้้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่่ง่ อาจส่งผู้ลต่อการตัดสินใจและการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ในเดือนธันวาคมปี 2564 บริษัทฯ จ่ง
ได้ยื่นขอการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิิบัติของภิาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption : “CAC”) เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการจะเป็นส่วนหน่่งใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนในทุก
รูปแบบ และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาให้การรับรองจาก
คณะกรรมการ CAC นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชัน การกำาหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าว และการสอบทานความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภิายใน รวมทัง้ การจัดให้มกี ารสือ่ สารและอบรม
ภิายในองค์กร ตลอดจนการสื่อสารไปยังบุคคลภิายนอก
องค์กร
นโยบาย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน ซึ่่่งได้มีการปรับปรุงแก้ไข
ในปี 2564 เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ย่ดถ์ือ
เป็นแนวปฏิิบัติในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ไม่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ไม่วา่ ด้วยการเรียก รับ และ
จ่า ยสินบน โดยบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผู้ยนโยบายและ
มาตรการดังกล่าวไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษทั ฯ ที่ www.gulf.co.th
การดำาเนินการ
บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางธุรกิจ โดยรายงานผู้ลการ
ประเมินความเสี่ยงให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำากับ
ดูแลกิจการ และบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริษทั ฯ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น
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รั บ ทราบ รวมทั้ ง ทบทวนนโยบายและมาตรการจั ดการ
ความเสี่ยงที่ใช้อยู่อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสม
รัดกุม และเพียงพอ
2. การกำาหนดแนวปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุม ป้องกัน และติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชุัน
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำาแผู้นงานและระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิิบัติงาน เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และติดตามความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข่้น
3. การสื่อสารและฝึึกอบรม
บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและฝ่ึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถ์่ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจแก่คณะกรรมการ ผูู้้บริหาร
และพนักงาน รวมทัง้ การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ เพือ่
ให้ตระหนักถ์่งการคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ ความเสีย่ งจาก
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการ
รายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน โดยในปี
2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารและการอบรมเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
- การจัดอบรมในหัวข้อ “Anti-Corruption กับการ
พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรภิายนอก ซึ่่่งมี
การทำ า ข้อสอบก่อนและหลัง การอบรม โดยมีทั้ง
ผูู้้บริหารและพนักงานเข้ารับการอบรม
- การจัดให้มีการอบรมผู้่านบทเรียน e-Learning
หลักสูตร “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การให้สินบน” และ “หลักปฏิิบัติด้านจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ” (e-Learning: 2021 Code of
Conduct)
- การจัดทำาจดหมายข่าวหรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
สือ่ สารเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ผู้่านช่อง
ทางต่างๆ ภิายในองค์กร
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการสือ่ สารนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันไปยังตัวแทนทางธุรกิจ พันธมิตรทางการค้า คู่ค้า
และบริษัทร่วม โดยเปิดเผู้ยไว้บนเว็บไซึ่ต์ของบริษัทฯ หรือ
นำาส่งทางอีเมล์ เพือ่ ให้รบั ทราบและสนับสนุนการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน
4. การติดตามประเมินผ่ลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชุัน และการสอบทานความครบถื้วน
เพียงพอของกระบวนการ
หน่วยงานตรวจสอบภิายในจะตรวจสอบระบบการควบคุม
ภิายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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ว่าระบบการควบคุมภิายในมีประสิทธิผู้ลในการต่อต้านการ
ให้สินบนและการคอร์รัปชัน โดยจะหารือผู้ลการตรวจสอบ
ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
และจะรายงานให้ฝ่่ายบริหารและระดับคณะกรรมการได้รับ
ทราบต่อไป เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
กรณีทผู้ี่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีขอ้ สังสัยหรือพบเห็นการกระทำา
ที่อาจเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำาผู้ิด
ผูู้้มีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถ์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
ตามแนวทางดำาเนินการและมาตรการคุ้มครองที่บริษัทฯ
ได้กำาหนดไว้โดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องและ
คุ้มครอง

ความลับ บริษทั ฯ อาจไม่สามารถ์ให้ขอ้ มูลในรายละเอียดของ
ความคืบหน้าและผู้ลการพิจารณาให้กับผูู้้ร้องเรียนได้อย่าง
ครบถ์้วน ทั้งนี้ คณะทำางานหรือผูู้้ที่มีหน้าที่รับผู้ิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวจะรายงานผู้ลการดำาเนินการดังกล่าวต่อประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทราบ แล้วแต่กรณี อน่่ง ในกรณีที่ผู้ล
การสอบสวนพบว่าการร้องเรียนมีเจตนาให้ร้ายหรือจงใจ
ให้เกิดผู้ลเสียหายต่อบริษทั ฯ หรือบุคคลใด หรือให้ขอ้ มูลเท็จ
หากเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำาเนินการลงโทษ
ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หากเป็นบุคคล
ภิายนอกและการกระทำานัน้ ทำาให้บริษทั ฯ ได้รบั ความเสียหาย
บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาดำา เนิ น คดี ต ามกฎหมายกั บ บุ ค คล
ดังกล่าวด้วย

ชุ่องทางการร้องเรียน

การคุ้มครองผู่้ร้องเรียน

ผูู้้ร้องเรียนสามารถ์แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริต
คอร์รปั ชันและการกระทำาผู้ิด โดยไม่จาำ เป็นต้องเปิดเผู้ยตัวตน
โดยสามารถ์ดาวน์โหลดแบบฟ์อร์มจากเว็บไซึ่ต์ www.gulf.co.th
พร้อมยืน่ แบบฟ์อร์มผู้่านช่องทางต่างๆ ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
ดังนี้

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผู้ยชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดที่
สามารถ์ระบุตัวผูู้้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือผูู้้ที่ให้ความ
ร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูล
เป็นความลับและจะเปิดเผู้ยเท่าที่จำาเป็น โดยคำาน่งถ์่งความ
ปลอดภิัยและความเสียหายของผูู้้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
หรือผูู้ท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง นอกจากนี้
ในกรณีที่ผูู้้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับ
ความไม่ปลอดภิัยหรือความเดือดร้อนเสียหาย ผูู้้ร้องเรียน
สามารถ์ร้องขอให้บริษัทฯ กำาหนดมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองผูู้้แจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนโดยไม่ต้องร้องขอได้ ทั้งนี้ ผูู้้แจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั
การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะไม่กระทำาการใดอันไม่เป็นธรรม
ต่อผูู้้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไม่ว่าโดยการเปลี่ยนแปลง
ตำาแหน่ง ลักษณะงาน สถ์านที่ทำางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิิบัติงาน ให้ออกจากงาน หรือกระทำาการอื่นใดที่มี
ลักษณะเป็นการปฏิิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูู้้แจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

1. แจ้งผูู้้บังคับบัญชาหน่วยงานของผูู้้ร้องเรียน หรือ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภิายใน
2. แจ้งผู้่านโทรศัพท์โดยตรงทีห่ น่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียน
หมายเลข 02 080 4500
3. ส่ง E-Mail ถ์่งหน่วยงานตรวจสอบภิายใน : ia@gulf.co.th
หรือถ์่งประธานกรรมการตรวจสอบ : ac@gulf.co.th
4. ส่งจดหมายถ์่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11
ออลซึ่ีซึ่ั่น เพลส ถ์นนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
การดำาเนินการของบริษัทหลังได้รับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานตรวจสอบภิายในจะดำาเนินการตรวจสอบข้อมูล
เรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำาผู้ิดด้วยความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่่่งหลักฐานที่สามารถ์
ใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งดำาเนินการ
ลงโทษทางวินยั และ/หรือดำาเนินคดีทางกฎหมายกับผูู้ก้ ระทำาผู้ิด
หน่วยงานตรวจสอบภิายในมีหน้าที่แจ้งความคืบหน้าและ
ผู้ลการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทุจริตและการกระทำาผู้ิดให้กบั
ผูู้้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผู้ยชื่อและช่องทางติดต่อไว้ ยกเว้นใน
บางกรณีที่มีความจำาเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษา
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โดยในปี 2564 บริษทั ฯ ไม่พบการทุจริตคอร์รปั ชันและการให้
สินบน รวมทั้งการกระทำาผู้ิดด้านจริยธรรมใดๆ

GULF

กั�ริปริะกัอ็บธุุริกัิจีและผลปริะกัอ็บกั�ริ

กั�ริดีำ�เนินธุุริกัิจีอ็ย่่�งย่ั�งย่่น

ข้้อ็มูลอ็่�น ๆ

เอ็กัส�ริแนบ

การควบคุม่ภายใน่และการบริหารความ่เส่�ยง
สรุปความเห็น่ของคณะกรรมการบริษัทั ฯ เกีย� วกับความเพัียงพัอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภัายใน่
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภิายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภิายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลักการควบคุม
ภิายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
ทั้งนี้ การสอบทานจะครอบคลุมการควบคุมภิายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำาเนินงาน (Operation
Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) การปฏิิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
(Compliance Control) การพิจารณาผู้ลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภิายใน และการพิจารณาความเห็นของผูู้้สอบ
บัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภิายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภิาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภิายในโดยการซึ่ักถ์ามข้อมูลจากฝ่่ายบริหารของบริษัทฯ และ
รายงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภิายใน รวมถ์่งรับทราบผู้ลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำาปี คณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ มีระบบภิายในเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ
และสภิาวะปัจจุบันของบริษัทฯ มีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถ์ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ
และบริษทั ย่อยจากการทีก่ รรมการ ผูู้บ้ ริหาร หรือพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี าำ นาจ รวมถ์่งการทำาธุรกรรมกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภิายในซึ่่่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่่ายบริหาร
ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภิายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่า
หน่วยงานเหล่านัน้ มีการปฏิิบตั ติ ามระบบการควบคุมภิายในทีบ่ ริษทั ฯ กำาหนดไว้ โดยมีการประเมินความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภิายในซึ่่่งย่ดตามหลักการควบคุมภิายในที่ดี ประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภิาพแวดล้อมการควบคุมภิายในที่ดี โดยกำาหนดเป้าหมายและทิศทางการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จรรยาบรรณและจริยธรรมใน
การดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และคู่มือการปฏิิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ
ได้รับทราบและถ์ือปฏิิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำาหนดบทลงโทษหากมีการฝ่่าฝ่ืน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน
และมีกลไกการตรวจสอบและถ์่วงดุล (Check and Balance) และมีหน่วยงานตรวจสอบภิายในที่มีความเป็นอิสระ
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภิาพแวดล้อม
ของการควบคุมภิายในที่ดี
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะจัดการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำาหนดกรอบ
นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์์ของ COSO และมีหน้าที่ในการพิจารณา
แนวทางและมาตรการในการจัดการความเสีย่ งเพือ่ จำากัดความเสียหายทีอ่ าจเกิดข่น้ ให้อยูภิ่ ายในระดับทีส่ ามารถ์ยอมรับได้
รวมทั้งมีหน้าที่ด้านการส่งเสริมให้มีการปฏิิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
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3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกรอบอำานาจดำาเนินการในการอนุมัติรายการที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมและมีการสอบทานระหว่างกัน บริษัทฯ มีการกำาหนดวิธีปฏิิบัติในการทำาธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไข
เป็นรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ และให้หน่วยงานตรวจสอบภิายในตรวจสอบ
และติดตามการปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบข้อมูลสารสนเทศทีต่ อ่ เนือ่ งและจัดให้มชี อ่ งทางในการติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภิาพ เพือ่ ให้มขี อ้ มูล
สำาคัญเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูู้้บริหาร มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทั้ง
กำาหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย มีการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี ตลอดจนการเปิดเผู้ยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลาเพื่อประโยชน์ของผูู้้ถ์ือหุ้น
นักลงทุน และผูู้้ใช้งบการเงิน โดยผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีระบบการสื่อสารภิายในและภิายนอกเพื่อให้บุคลากร
ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้สำาหรับการปฏิิบัติงานได้อย่างครบถ์้วน ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานที่รับผู้ิดชอบในการ
ให้ขอ้ มูลทัว่ ไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับผู้ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ตามช่องทางทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิภิาพ
5. การติดตามและประเมินผ่ล (Monitoring)
บริษทั ฯ มีการติดตามผู้ลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายธุรกิจหรือตัวชีว้ ดั (KPI) และรายงานผู้ลพร้อมทัง้ วิเคราะห์
สาเหตุของผู้ลต่างเพือ่ กำาหนดแนวทางการแก้ไขภิายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมต่อผูู้บ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั ฯ สำาหรับ
ด้านระบบการควบคุมภิายในบริษัทฯ กำาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภิายในรับผู้ิดชอบในการตรวสอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอในระยะเวลาที่เหมาะสม

ข�อม้ลหัวหน่�างาน่ต่รวจสอบภัายใน่ของบริษัทั ฯ
บริษทั ฯ มีฝ่า่ ยตรวจสอบภิายในซึ่่ง่ ข่น้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ รองรับการกำากับดูแลการปฏิิบตั งิ านด้านการตรวจสอบ
ภิายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภิายในของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผูู้ด้ าำ รงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภิายในเป็นผูู้ม้ คี วามรูค้ วามสามารถ์ มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภิายใน มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ์ดำาเนินการติดตามและ
ประเมินผู้ลระบบการควบคุมภิายในได้อย่างมีประสิทธิภิาพ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถ์อดถ์อน และโยกย้าย รวมทั้งพิจารณาความ
เป็นอิสระของผูู้้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภิายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของ
ผูู้้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภิายในปรากฏิในส่วนของประวัติคณะกรรมการและผูู้้บริหาร
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เอ็กัส�ริแนบ

รายการระหว่างกัน่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ โดย
รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและราคาที่ตกลงกันเป็นราคาตลาด ซึ่่่งสามารถ์เปรียบเทียบได้กับราคา
และเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
รายการที่มีสาระสำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและความจำาเป็น/ความสมเหตุสมผู้ลของการเข้าทำารายการมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
บริษััทที�เกี�ยวข�องและ
ลักษัณะความสัมพััน่ธั์

1. บจก. โพโมโดโร กรุ�ป
(โพโมโดโร)

ลักษัณะรายการ

• ค่าบริการ
• เจ้าหนี้อื่น

ม้ลค่ารายการ (ล�าน่บาท)
สำาหรับปีสิ�น่สุดวัน่ที�
31 ธััน่วาคม
2562 2563 2564
5.85
1.40

โพโมโดโร เกี่ยวข้องกัน
โดยมีผูู้้ถ์ือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน
2. กลุ่มบริษัท มิตซุย
แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
(มิตซุย)

8.90 16.35 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ื้ อ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม จาก
3.40 4.70 บริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำากัด โดยมีราคาและเงื่อนไข
การชำาระเงินเป็นไปตามที่ผูู้้ขายขายให้กับบุคคลอื่น

• ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

4.20

4.20

• ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร

4.53

4.20

324.90
9.75

2.43

16.66

-

มิตซึุ่ย เป็นผูู้้ถ์ือหุ้นของ
GMP และ IPD ซึ่่่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ

• เงินกู้ยืมระยะสั้น
• ดอกเบี้ยจ่ายจาก
เงินกู้ยืม
• ดอกเบี้ยค้างจ่าย
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นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสถ์านที่เพื่อ
จัดเลี้ยงและสัมมนาจากบริษัท โพโมโดโร กรุ๊ป จำากัด
โดยราคาและเงื่อนไขที่ได้รับสามารถ์เทียบเคียงได้กับ
การจัดหาจากผูู้้ให้บริการรายอื่น
4.20 GMP มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารสำา หรั บ ค่ า ที่ ป ร่ ก ษา
ในการดำาเนินธุรกิจ การจัดหา และการรับบริการทาง
ด้านวิศวกรรมจากกลุ่มบริษัท มิตซึุ่ย แอนด์ คัมปะนี
ลิมิเต็ด เป็นไปตามสัญญาให้บริการระหว่าง GMP และ
บริษัท มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำากัด
4.20 IPD มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำาหรับค่าที่ปร่กษาในการ
ดำา เนิ น ธุ ร กิ จ การจั ด หา และการรั บ บริ ก ารทางด้ า น
วิศวกรรม จากกลุ่มบริษัท มิตซึุ่ย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
เป็นไปตามสัญญาให้บริการระหว่าง IPD และ บริษัท
มิตรพาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำากัด
- กลุ่มบริษัท มิตซึุ่ย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด ให้เงินกู้ยืม
- ระยะสั้น แก่ IPD เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกิจซึ่่่งเป็นไปตาม
สัดส่วนการถ์ือหุ้น และคิดดอกเบี้ยระหว่างกันเป็นอัตรา
- คงที่ต่อปี ซึ่่่งเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
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บริษััทที�เกี�ยวข�องและ
ลักษัณะความสัมพััน่ธั์

ลักษัณะรายการ

• ต้นทุนทางการเงิน
• สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ม้ลค่ารายการ (ล�าน่บาท)
สำาหรับปีสิ�น่สุดวัน่ที�
31 ธััน่วาคม
2562 2563 2564

ความจำาเป็น่/
ความสมเหตุ่สมผู้ล

13.06 2.15
- โครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้ IPD
53.18 109.57 80.29 มีค่าที่ปร่กษาในการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟ์ฟ์้า
ซึ่่่งบันท่กเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง โดยจ่ายชำาระ
248.80 189.66 269.95 ให้แก่กลุ่มบริษัท มิตซึุ่ย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด เป็นไป
ตามสัญญาการให้บริการ
โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP
และโครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้ IPD

3. กลุ่มบริษัท
• ต้นทุนจาก
ดับบลิวเอชุเอ
การขายไฟ์ฟ์้า
อินดัสเตรียล
• ค่าใช้จ่าย
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
ในการบริหาร
(มหาชุน) (ดับบลิวเอชุเอ) • เจ้าหนี้การค้า
• เจ้าหนี้อื่น
ดับบลิวเอชเอเป็น
• รายได้จาก
ผูู้้ถ์ือหุ้นในโครงการ
การขายไฟ์ฟ์้า
โรงไฟ์ฟ์้า SPP
• ลูกหนี้การค้า
6 โครงการที่เป็น
• ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อยของ GMP
และเป็นผูู้้ถ์ือหุ้น
ของ GSL ซึ่่่งเป็น
บริษัทย่อยของ GRE
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มีค่าธรรมเนียมการคำ้าประกัน ซึ่่่งถ์ูกบันท่กเป็นต้นทุน
ทางการเงิ น และงานระหว่ า งก่ อ สร้ า งของโครงการ
โดยจ่ายชำาระให้แก่กลุ่มบริษัท มิตซึุ่ย แอนด์ คัมปะนี
ลิมิเต็ด เนื่องจากบริษัท มิตซึุ่ย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
คำ้า ประกั น เงิ น ลงทุ น ของผูู้้ ถ์ื อ หุ้ น ภิายใต้ สั ญ ญาสิ น เชื่ อ
สำาหรับโครงการโรงไฟ์ฟ์้า SPP และคำ้าประกันวงเงิน
สินเชื่อกับสถ์าบันการเงินตามสัดส่วนการถ์ือหุ้นให้แก่
โครงการโรงไฟ์ฟ์้า IPP ภิายใต้สัญญาระหว่างผูู้้ถ์ือหุ้น
170.16 156.86 169.30 โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP
• มี ก ารใช้ ส าธารณู ป โภิค ค่ า สิ ท ธิ ใ นการใช้ ท าง
16.16 19.45 19.14 (Right of Way) ค่าบำาบัดของเสีย ซึ่่่งบันท่กเป็นต้นทุน
จากการขายไฟ์ฟ์้าและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่่่งชำาระ
12.71 11.29 15.65 ให้กบั กลุม่ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
1.27 1.08
- จำากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับ
- 0.91 ที่กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
จำากัด (มหาชน) เรียกเก็บจากผูู้้ประกอบการรายอื่นใน
- 0.52 นิคมอุตสาหกรรม
- 0.26
• มี ร ายได้ จ ากการขายไฟ์ฟ์้ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ในเครื อ ของ
กลุ่มดับบลิวเอชเอ โดยเป็นไปตามสัญญาและมีเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป ไม่แตกต่างจากการขายไฟ์ฟ์้าให้ลูกค้า
รายอื่น
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ม้ลค่ารายการ (ล�าน่บาท)
สำาหรับปีสิ�น่สุดวัน่ที�
31 ธััน่วาคม
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เอ็กัส�ริแนบ

ความจำาเป็น่/
ความสมเหตุ่สมผู้ล

2562 2563 2564
4. กลุ่มบริษัท
• ต้นทุนจาก
ไทยอินดัสเตรียล
การขายไฟ์ฟ์้า
เอสเตท จำากัด (ไฮเทค) • ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
ไฮเทคเป็นผูู้้ถ์ือหุ้น
• เจ้าหนี้การค้า
ในโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
• เจ้าหนี้อื่น
SPP 2 โครงการ

ที่เป็นบริษัทย่อย
ของ GMP
5. บจก. พีทีที แทงค์
• ต้นทุนค่าก่อสร้าง
เทอร์มินัล (พีทีทีแทงค์)
ตามสัญญาสัมปทาน

53.69 51.09 57.30 โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP
มีการใช้สาธารณูปโภิค ค่าสิทธิในการใช้ทาง (Right of Way)
35.92 34.59 38.61 ค่าบำาบัดของเสีย ซึ่่่งบันท่กเป็นต้นทุนจากการขายไฟ์ฟ์้า
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร ซึ่่่ ง ชำา ระให้ กั บ กลุ่ ม บริ ษั ท
4.86 4.64 5.61 ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำากัด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
6.02 4.46 7.15 เป็นอัตราเดียวกับที่กลุ่มบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท
จำากัด เรียกเก็บจากผูู้ป้ ระกอบการรายอืน่ ในนิคมอุตสาหกรรม

พีทีที แทงค์ เป็นผูู้้ถ์ือหุ้น
ของ GMTP ซึ่่่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ

- 18.78 18.78 GMTP มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาโครงการสำา หรั บ ค่ า
ที่ปร่กษาในการดำาเนินธุรกิจด้านเทคนิค การจัดหาและ
การเจรจาสัญญาจากบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด
เป็นไปตามสัญญาการให้บริการ

มาต่รการและขัน่� ต่อน่การอนุ่มต่ั กิ ารทำารายการระหว่างกัน่
การทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้น จะต้องผู้่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการ
ปฏิิบตั งิ านของบริษทั ฯ เช่นเดียวกับการทำาธุรกรรมปกติ และต้องผู้่านการพิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขจัดความขัดแย้งทางผู้ลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีความสมเหตุสมผู้ล โดยเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์์ของประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวข้อง

แน่วโน่�มการทำารายการระหว่างกัน่ใน่อน่าคต่
การทำาธุรกรรมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็นรายการค้าทีเ่ กิดข่น้ ตามปกติธรุ กิจ ดังนัน้ ธุรกรรมดังกล่าว
จ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดข่้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันยังคงย่ดหลักการเช่นเดียวกับปี
ทีผู้่ า่ นมา คือเป็นรายการทีด่ าำ เนินการตามปกติทางการค้า อยูบ่ นพืน้ ฐานของความจำาเป็น ไม่มกี ารถ์่ายเทผู้ลประโยชน์ระหว่างกัน
และย่ดถ์ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผูู้้ถ์ือหุ้นเป็นสำาคัญ
การเปิดเผู้ยข้อมูลของการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสภิาวิชาชีพบัญชีฯ

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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รายงาน่คณะกรรม่การตำรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 3 ท่าน ซึ่่ง่ เป็นผูู้ท้ รงคุณวุฒใิ นหลายด้าน รวมถ์่งเป็นผูู้ม้ คี วามรูแ้ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถ์ือของงบการเงิน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมหมาย ภิาษี
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. รวีพร คูหิรัญ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ ผูู้้อำานวยการบริหารฝ่่ายตรวจสอบภิายใน ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ปฏิิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผู้ิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสอบทานและผู้ลักดันให้บริษัทฯ ปฏิิบัติตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการตรวจสอบภิายในและระบบการควบคุมภิายในที่
เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดและดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบกับมีการดำาเนินงาน
ทีม่ คี วามโปร่งใส สุจริต และเทีย่ งธรรม เพือ่ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิม่ อย่างยัง่ ยืนอันจะเป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูู้ถ์้ อื หุน้ โดยได้รบั
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูู้้บริหาร พนักงาน ผูู้้ตรวจสอบภิายใน และผูู้้สอบบัญชีภิายนอก
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุม
ทุกครั้ง เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผู้ิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่่งสาระสำาคัญของ
การปฏิิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม
รวมถ์่งรายการระหว่างกัน โดยได้สอบถ์ามผูู้้สอบบัญชีในเรื่องขอบเขตการตรวจสอบ แผู้นการตรวจสอบ ความครบถ์้วน
ถ์ูกต้องของงบการเงิน รวมถ์่งความเป็นอิสระของผูู้ส้ อบบัญชี โดยได้รบั การชีแ้ จงประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำาคัญทัง้ จากผูู้ส้ อบบัญชี
และฝ่่ายบริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินได้จดั ทำาข่น้ อย่างถ์ูกต้องตามข้อกำาหนดของกฎหมายและ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผู้ยข้อมูลประกอบงบการเงินที่ครบถ์้วน เพียงพอ เชื่อถ์ือได้
และทันเวลา เพื่อประโยชน์ต่อผูู้้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาทิศทางของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไทย และกำากับให้บริษทั ฯ มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้สามารถ์จัดทำารายงานทางการเงินตามการเปลีย่ นแปลง
เหล่านั้นได้อย่างทันกาล
2. การเข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายไตรมาสและประจำาปีของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรายไตรมาสและประจำาปีของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผู้ล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มีความเหมาะสมและ
สมเหตุผู้ล และเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้มีแผู้นการตรวจสอบภิายในที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัทใหญ่และบริษัท
ในเครือ รวมทั้งมีแผู้นการตรวจสอบที่เหมาะสมกับลักษณะของการดำาเนินกิจการในระยะต่างๆ ที่แตกต่างกันของบริษัท
ในกลุ่ม ทั้งในระยะการเตรียมโครงการ ในระยะการดำาเนินการก่อสร้าง และในระยะที่มีการประกอบการเชิงพาณิชย์
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โดยเน้นตรวจสอบระบบทีม่ คี วามสำาคัญซึ่่ง่ แตกต่างกันไปในแต่ละระยะ เพือ่ ให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผู้ลว่าบริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภิายในเพียงพอและเหมาะสม รวมถ์่งมีการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภิายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภิายในเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภิาวะปัจจุบันของ
บริษัทฯ มีการติดตาม ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถ์ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการ ผูู้้บริหาร หรือพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธิุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและกำากับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อกำาหนด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถ์่งข้อบังคับ นโยบาย และ
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบ่งชีท้ ที่ าำ ให้เชือ่ ว่ามีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับการไม่ปฏิิบตั ติ าม
และ/หรือการปฏิิบัติที่ขัดแย้งกับข้อกำาหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาแต่งตั�งผู่้สอบบัญชุีประจำาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูู้ส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผูู้ส้ อบบัญชี
ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ ผู้ลการปฏิิบตั งิ าน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทัง้ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบจ่งได้นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผูู้้ถ์ือหุ้นให้พิจารณา
แต่งตั้งผูู้้สอบบัญชีดังนี้
พิจารณาแต่งตั้งนายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
ผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ นางสาวโศภิิษฐ์ พรหมพล ผูู้้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 จากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภิูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผูู้้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2564
6. การกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการกำากับดูแลการปฏิิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภิายใน โดยการพิจารณาและอนุมัติ
แผู้นการตรวจสอบภิายในประจำาปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีแผู้นการตรวจสอบประจำาปีสอดคล้องและครอบคลุมระบบการควบคุม
ภิายในของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถ์่งมีความเหมาะสมกับลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ระยะของการดำาเนิน
กิจการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้ลการตรวจสอบภิายในและการติดตามให้เป็นไปตามแผู้นการตรวจสอบ
ภิายในประจำาปีของฝ่่ายตรวจสอบภิายใน โดยให้คำาแนะนำาต่างๆ แก่ทางบริษัทฯ เช่น ให้ดาำ เนินการจัดให้มีการจัดการ
ด้านสุขอนามัยที่เพียงพอเหมาะสมกับสถ์านการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยครอบคลุมบริษัทในเครือทั้งหมด
ให้จัดหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบภิายในของบริษัทฯ ที่มีความเข้มข้นภิายใต้
กรอบที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เป็นต้น
7. การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้บริษัทฯ มีการดำาเนินงานที่เป็นไปตามการกำากับดูแลกิจการที่ดี และทำาการพิจารณา
การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การขยายตัวขององค์กรอย่างรวดเร็ว
ความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ผู้ลกระทบจากทางสังคมและการเมือง รวมทั้งเพื่อยกระดับด้าน
การกำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการจากหน่วยงานที่กำากับดูแล ทั้งจาก
องค์กรในประเทศ เช่น สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กร
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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ระหว่างประเทศ เช่น S&P Global และ Morgan Stanley Capital International (MSCI) เป็นต้น จ่งมีการพิจารณา
เพิ่มเติมในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีในด้านต่างๆ ดังนี้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำากับดูแลกิจการ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันและการกระทำาผู้ิด
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการลงทุนเงินสด
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการจัดซึ่ื้อ
พิจารณานโยบายด้านภิาษี

8. การประเมินผ่ลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้ทำาการประเมินผู้ลการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งรายบุคคลและทั้งคณะ เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภิาพ สนันสนุน และส่งเสริมการกำากับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ รวมทัง้ มีการปฏิิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตอำานาจหน้าทีค่ วามรับผู้ิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ จากผู้ลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่
ครบถ์้วน และได้ปฏิิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภิาพและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผู้ิดชอบที่ได้กำาหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผู้ิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ์ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูู้ม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ ผูู้้บริหาร ตลอดจนพนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิิบัติหน้าที่เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้อย่างเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภิาพและประสิทธิผู้ล โดยเฉพาะการให้ความสำาคัญในการปฏิิบตั งิ าน
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจน
มีระบบการควบคุมภิายในทีเ่ หมาะสม รัดกุม และเพียงพอในการดูแลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถ์ุประสงค์
กฎหมาย ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภิาพ สามารถ์ป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการ
จัดทำารายงานทางการเงินที่ถ์ูกต้องน่าเชื่อถ์ือ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

น่ายเกษัม สน่ิทวงศิ์ ณ อยุธัยา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงาน่คณะกรรม่การดู้าน่ความ่ยั�งย่น่และบริหารความ่เส่�ยง
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงของบริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่กำากับดูแลการดำาเนินการที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และแผู้นธุรกิจของบริษัทฯ รวมถ์่งเป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานสากล ซึ่่่งจะนำาไปสู่การเติบโตและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่่ง่ เป็นผูู้ท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ์
และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมีกรรมการอิสระจำานวน 2 ท่าน และผูู้้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสมหมาย ภิาษี
ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2. นายสันติ บุญประคับ
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 ทีผู้่ า่ นมา คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่าน
ได้ปฏิิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผู้ิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และ
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ สาระสำาคัญของการปฏิิบตั หิ น้าทีส่ ามารถ์สรุปได้ดงั ต่อไปนี้
1. การให้คำาแนะนำาและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสนับสนุนให้มีการกำากับดูแลที่ดีในด้านความยั่งยืนและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงนโยบายจำานวน 2 ฉบับ ได้แก่ นโยบายความหลากหลาย
ทางชีวภิาพ และนโยบายสิทธิมนุษยชน รวมถ์่งได้พิจารณาการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้
สะท้อนถ์่งพันธสัญญาและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์์ในการประเมินความยั่งยืนขององค์กร
2. การกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินการด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำาเนินการด้านความยั่งยืนให้เป็น
ไปตามเกณฑ์์ทกี่ ฎหมายกำาหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้มกี ารตรวจสอบ ติดตาม และให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนต่างๆ เช่น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ การเคารพสิทธิ
มนุษยชน และการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหาร
ความเสีย่ งได้ตดิ ตามการเข้าร่วมการประเมินความยัง่ ยืนทีจ่ ดั โดยองค์กรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น แบบประเมิน
ความยั่งยืนองค์กร Corporate Sustainability Assessment จัดทำาโดยบริษัท S&P Global แบบประเมินความยั่งยืน
ของบริษัทจดทะเบียน (THSI) จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบประเมินด้านการเปลี่ยนแปลงสภิาพ
ภิูมอิ ากาศ และแบบประเมินความมัน่ คงด้านน้าำ จัดทำาโดยองค์กร CDP เป็นต้น รวมถ์่งได้รบั ทราบและให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับ
การจัดทำารายงานความยั่งยืนประจำาปี 2563
3. การกำากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสนับสนุนการยกระดับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้
มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงองค์กรที่ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
และความเสี่ยงที่เกิดใหม่ รวมถ์่งมีการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และรับรองการรายงานความเสี่ยง
องค์กรและประเด็นสำาคัญอืน่ ๆ ตลอดทัง้ ปี นอกจากนี้ ได้มกี ารทบทวนและให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับประเด็นความเสีย่ งเฉพาะ
เช่น การประเมินความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนและรับรองการประเมิน
บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ริ์จีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน)

รายงาน่ประจำาป

(แบบ 56-1 One Report)
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ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นขั้นตอนสำาคัญในการสมัครเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภิาคเอกชนไทย (CAC) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้
4. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและบริหารความเสีย่ งได้ใช้ความรู้ ความสามารถ์และประสบการณ์ในการให้คำาแนะนำาและ
ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวสิ ยั ทัศน์ดา้ นความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ ง โดยให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมให้พนักงาน
ทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ
บริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ด้วยการสนับสนุนการจัดการ
อบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถ์่งสนับสนุนการจัดทำาหลักสูตร
e-learning เรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำาหรับพนักงานทั้งองค์กร อีกทั้งได้ให้แนวทางในการในการสื่อสาร
ประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนและความเสี่ยงให้แก่พนักงานและผูู้้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่่่งจะช่วยพัฒนาศักยภิาพของ
พนักงานและเพิ่มความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการพัฒนาการดำาเนินงานในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิิบัติหน้าที่และความรับผู้ิดชอบตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตร
รวมถ์่งได้ติดตามการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยกรรมการทุกท่าน
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ์ ประสบการณ์ และความรอบคอบ ในการให้ความเห็นและคำาแนะนำาในเรื่องต่างๆ ตลอดจน
ได้ผู้ลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและแผู้นการดำาเนินงานทีต่ งั้ ไว้ ตามแนวทางทีส่ อดคล้องกับระบบควบคุมภิายในและ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ผูู้บ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานในทุกระดับของบริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น
ด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถ์่งได้ปฏิิบตั งิ านอย่างเป็นมืออาชีพ ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะให้บริษัทฯ พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

น่ายสมหมาย ภัาษัี
ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ รา เอ เก กบ กรร การ บร าร
อานา บ
รบ อบ า รบ อบส ส น
สา านบ แ การเ น
รบ อบ า รบ อบ
นการ บ แ การ าบ แ เ านการบร

ร

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การกำากับดูแล (Governance)” ในส่วนของ “ประวัติกรรมการและผู้บริหาร”

รายละเอีียดเกี่ี�ยวกี่ับกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารขอีงบริษััทย่อียที�ถืือีห้�นทางตรงและประกี่อีบธุ้รกี่ิจหลักี่
บริษััท อีินดิเพนเดนท์ เพาเวอีร์ ดีเวลลอีปเมนท์ จำากี่ัด

1. นายจุนตะ ซาซะจิ
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ และประธานกรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 15 มิถุุนายน 2564
อีาย้ 56 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering), Waseda University ประเทศญี่ปุ�น
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2562 – 2564 Deputy General Manager, Division III (South America), Infrastructure Projects Business Unit, Mitsui & Co., Ltd.
2560 – 2562 Deputy General Manager, Japan Projects Development Division, Infrastructure Projects, Business Unit, Mitsui & Co., Ltd.
2558 – 2560 Senior Auditing Manager, Planning & Administration Department, Internal Auditing Division, Mitsui & Co., Ltd.
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน - ไม่มี • กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2565 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี1 จำากัด
2564 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท อินดิเพีนเดนท์ เพีาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอสอาร์ซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ พีีดี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ดับบลิวเอช เอ็มที จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรพีาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มไอทีจี (ไทยแลนด์) จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรพีาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง - ไม่มี ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -
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การปร กอบ รกจีแล ลปร กอบการ

การดีำาเนน รกจีอ า ั น

อมลอน

เอกสารแนบ

บริษััท อีินดิเพนเดนท์ เพาเวอีร์ ดีเวลลอีปเมนท์ จำากี่ัด

2. นายสูมิทธุ์ พนมยงคุ์
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 3 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

3. นางสูาวณัชชารีย์ พงษั์รัตน์ธุนาเดช
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 3 กันยายน 2564
อีาย้ 46 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษเพี่่ออาชีพี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2561 สมาคมส่งเสริมสถุาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2563 – 2564 ผูบ้ ริหารกลุม่ บริหารสินทรัพีย์ธรุ กิจในเครือ – ธุรกิจระหว่างประเทศ บริษทั กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2559 – 2563 รองผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท ธนาคารไทยพีาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการบริหาร กลุ่มบริหารสินทรัพีย์ธุรกิจในเครือ - ธุรกิจระหว่างประเทศ และรองผู้บริหารสายงานบริหาร
สินทรัพีย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี เอ็นเอส จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี ยูที จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี เคพีี1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี เคพีี2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี ทีแอลซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี เอ็นเอ็นเค จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี เอ็นแอลแอล จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี ซีอาร์เอ็น จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เจพีี เอ็นเค2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ วีทีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส3 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส4 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นแอลแอล2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีแอล จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นพีีเอ็ม จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี1 จำากัด
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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เอกสารแนบ 1

บริษััท อีินดิเพนเดนท์ เพาเวอีร์ ดีเวลลอีปเมนท์ จำากี่ัด

3. นางสูาวณัชชารีย์ พงษั์รัตน์ธุนาเดช (ต่อี)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ จะนะ กรีน จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ปัตตานี กรีน จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิเพีนเดนท์ เพีาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอสอาร์ซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ พีีดี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ บีวี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ เคเคเอส จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมาชาติ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Energy Mauritius Company Limited
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง - ไม่มี ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -

4. นายพิทักี่ษั์ สูังข์ โชติ

256

ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 3 กันยายน 2564
อีาย้ 56 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีระจอมเกล้าพีระนครเหน่อ
• ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมไฟ์ฟ์้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพีระจอมเกล้าพีระนครเหน่อ
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
2563 – 2564 กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด
2563 – 2564 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำากัด
2563 – 2564 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำากัด
2563 – 2564 รองผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพีย์ (กลุ่มงานเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟ์ฟ์้า)
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2563 – 2563 รองผู้บริหารกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพีย์โรงไฟ์ฟ์้า (กลุ่มงานเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟ์ฟ์้า)
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2562 – 2562 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารธุรกิจในเครือ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2561 – 2561 ผูอ้ าำ นวยการ ฝ่�ายเดินเครือ่ งและบำารุงรักษาโรงไฟ์ฟ์้า (IPPs) บริษทั กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2556 – 2561 ผู้จัดการโรงไฟ์ฟ์้า บริษัท กัลฟ์์ เพีาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำากัด

GULF

การปร กอบ รกจีแล ลปร กอบการ

การดีำาเนน รกจีอ า ั น

อมลอน

เอกสารแนบ

บริษััท อีินดิเพนเดนท์ เพาเวอีร์ ดีเวลลอีปเมนท์ จำากี่ัด

4. นายพิทักี่ษั์ สูังข์ โชติ (ต่อี)

กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการบริหารกลุ่มบริหารสินทรัพีย์ธุรกิจในเครือ- ธุรกิจภายในประเทศ
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โอแอนด์เอ็ม เซอร์วิสเซส จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ไอพีีพีี จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เพีาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ยะลา กรีน จำากัด
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง ร้อยละ 0.000
ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -

5. นายสู้พจน์ ไพบ้ลย์พิทักี่ษั์ผู้ล
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 23 กันยายน 2564
อีาย้ 46 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถุาบันบัณฑิิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2563 – 2563 ผู้อำานวยการบริหาร ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2561 – 2562 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2559 – 2561 ผู้อำานวยการ ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีพีีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิเพีนเดนท์ เพีาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอสอาร์ซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ พีีดี จำากัด
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำากัด
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง - ไม่มี ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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บริษััท อีินดิเพนเดนท์ เพาเวอีร์ ดีเวลลอีปเมนท์ จำากี่ัด

6. นายฉลอีง จาร้ภััทรากี่ร
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 23 กันยายน 2564
อีาย้ 42 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2561 – 2563 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่�ายวิศวกรรม บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2558 – 2563 ผู้อำานวยการ ฝ่�ายวิศวกรรม บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2558 – 2563 ผู้อำานวยการ ฝ่�ายวิศวกรรม บริษัท กัลฟ์์ เจพีี จำากัด
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน ผู้บริหารกลุ่มงานวิศวกรรม บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิเพีนเดนท์ เพีาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอสอาร์ซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ พีีดี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ วีทีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส3 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส4 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นแอลแอล2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีแอล จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นพีีเอ็ม จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี2 จำากัด
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง ร้อยละ 0.002
ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -
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7. นายคุะซึมิจิ ฮอีมมะ
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2564
อีาย้ 41 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• Bachelor of Arts (Social Sciences), Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ�น
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2563 – 2564 General Manager, Third Department, Division II (Middle East, Africa, Russia & CIS, India),
Mitsui & Co., Ltd.
2562 – 2563 Deputy General Manager, First Department, Division II (Middle East, Africa, Russia & CIS, India),
Mitsui & Co., Ltd.
2560 – 2562 Manager of Strategic Planning Department, Infrastructure Projects Business Unit, Mitsui & Co., Ltd.
2554 – 2560 Manager of Fourth Department, Division I (South East Asia), Mitsui & Co., Ltd.
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน - ไม่มี • กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิเพีนเดนท์ เพีาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรพีาวเวอร์ แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำากัด
2564 – ปัจจุบัน General Manager, Third Department, Division I (Asia), Mitsui & Co., Ltd.
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง - ไม่มี ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)
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บริษััท กี่ัลฟ์์ เอี็มพี จำากี่ัด

1. นายสูมิทธุ์ พนมยงคุ์
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 3 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

2. นายจุนตะ ซาซะจิ
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 15 มิถุุนายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารขอีง IPD

3. นางสูาวณัชชารีย์ พงษั์รัตน์ธุนาเดช
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 3 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารขอีง IPD

4. นายสู้รพงษั์ ศึิริอีำาพันธุ์กี่ล้
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 3 กันยายน 2564
อีาย้ 50 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2563 – 2564 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่�ายธุรกิจผลิตไฟ์ฟ์้า บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2562 – 2562 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่�ายพีัฒนาโครงการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2562 – 2562 ผู้อำานวยการ ฝ่�ายพีัฒนาโครงการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2561 – 2562 ผู้อำานวยการ ฝ่�ายเดินเครื่องและบำารุงรักษาโรงไฟ์ฟ์้า (IPPs)
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2559 – 2562 ผู้จัดการโรงไฟ์ฟ์้า บริษัท กัลฟ์์ เจพีี ยูที จำากัด
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส กลุ่มบริหารสินทรัพีย์ธุรกิจในเครือ - ธุรกิจภายในประเทศ
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
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บริษััท กี่ัลฟ์์ เอี็มพี จำากี่ัด

4. นายสู้รพงษั์ ศึิริอีำาพันธุ์กี่ล้ (ต่อี)
• กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ วีทีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส3 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส4 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นแอลแอล2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีแอล จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นพีีเอ็ม จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ บีวี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ โซล่าร์ เคเคเอส จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ จะนะ กรีน จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ปัตตานี กรีน จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำากัด
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง - ไม่มี ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -

5. นางสูาวช้ดา ตันติพาณิชย์กี่ล้
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 23 กันยายน 2564
อีาย้ 47 ปี
คุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา/ประวัติกี่ารอีบรม
• Master of Business Administration (Corporate Finance), Virginia Polytechnic Institute & State University
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กี่ารอีบรมหลักี่สู้ตรกี่รรมกี่าร - ไม่มี ประวัติกี่ารทำางาน 5 ปีย�อีนหลัง และ/หรือีตำาแหน่งที�สูำาคุัญ
2564 – 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์์ โฮลดิ�งส์ (ประเทศไทย) จำากัด
2563 – 2563 Head of Corporate Finance บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำากัด
2561 – 2562 ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
2558 – 2561 ผู้อำานวยการ ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 1

บริษััท กี่ัลฟ์์ เอี็มพี จำากี่ัด

5. นางสูาวช้ดา ตันติพาณิชย์กี่ล้ (ต่อี)
กี่ารดำารงตำาแหน่งกี่รรมกี่าร/ อีื�นๆ ปัจจุบัน
• บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่�ายการเงิน บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
• กิิจกิาริที�ไม่่ใช่่บริิษััทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็มพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ วีทีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส3 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ ทีเอส4 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นแอลแอล2 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีแอล จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ บีพีี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นซี จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นพีีเอ็ม จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี1 จำากัด
2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์์ เอ็นอาร์วี2 จำากัด
จำานวนกี่ารถืือีห้�นสูามัญขอีงบริษััท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ของตนเอง ร้อยละ 0.001%
ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี คุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่างกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร - ไม่มี -

6. นายฉลอีง จาร้ภััทรากี่ร
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 23 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารขอีง IPD

7. นายคุะซึมิจิ ฮอีมมะ
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 ตุลาคม 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหารขอีง IPD
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บริษััท กี่ัลฟ์์ รีนิวเอีเบิล เอี็นเนอีร์จี จำากี่ัด

1. นายสูารัชถื์ รัตนาวะดี
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ และประธานกรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

2. นางพรทิพา ชินเวชกี่ิจวานิชย์
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

3. นางสูาวย้พาพิน วังวิวัฒิน์
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 11 เมษายน 2561
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

4. นายรัฐพล ชื�นสูมจิตต์
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

5. นายรวิ กี่้รมะโรหิต
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

6. นายวรพงษั์ วิวัฒิน์วานิช
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 15 ตุลาคม 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร

7. นายสูมิทธุ์ พนมยงคุ์
ตำาแหน่งในบริษััท กรรมการ
วันที�เข�าดำารงตำาแหน่ง 1 กันยายน 2564
ข�อีม้ลคุ้ณวุฒิิกี่ารศึึกี่ษัา กี่ารอีบรม ประสูบกี่ารณ์ทำางาน สูัดสู่วนกี่ารถืือีห้�นในบริษััทฯ และคุวามสูัมพันธุ์ทางคุรอีบคุรัวระหว่าง
กี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร ปรากี่ฏตามประวัติกี่รรมกี่ารและผู้้�บริหาร
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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เอกสารแนบ 1

ข�อีม้ลกี่ารดำารงตำาแหน่งขอีงกี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจคุวบคุ้มขอีงบริษััทฯ ในบริษััทย่อีย บริษััทร่วม
กี่ิจกี่ารร่วมคุ�า บริษััทดำาเนินงานร่วมกี่ันที�ประกี่อีบธุ้รกี่ิจอีันเป็นสูาระสูำาคุัญ (ณ วันที� 31 ธุันวาคุม 2564)
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บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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ข�อีม้ลกี่ารดำารงตำาแหน่งขอีงกี่รรมกี่าร ผู้้�บริหาร และผู้้�มีอีำานาจคุวบคุ้มขอีงบริษััทฯ ในบริษััทย่อีย บริษััทร่วม
กี่ิจกี่ารร่วมคุ�า บริษััทดำาเนินงานร่วมกี่ันที�ประกี่อีบธุ้รกี่ิจอีันเป็นสูาระสูำาคุัญ (ณ วันที� 31 ธุันวาคุม 2564)
บริษััทร่วม
กี่ิจกี่ารร่วมคุ�า
และบริษััทดำาเนินงาน
ร่วมกี่ัน
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รา เอ เก กบกรร การ อ บร อ รา
เกนก ารอ
อ รา ร า บกา ร า นร
(

1

56 )

บริษััท กี่ัลฟ์์ เอีสูอีาร์ซี จำากี่ัด (GSRC)
รายชื่อคณะกรรมการ GSRC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี�
รายชื�อี

1. นายสมิทธ์ พีนมยงค์*

ประธานกรรมการ

2. นายจุนตะ ซาซะจิ

กรรมการ

3. นายสุพีจน์ ไพีบูลย์พีิทักษ์ผล*

กรรมการ

4. นางสาวณัชชารีย์ พีงษ์รัตน์ธนาเดช*

กรรมการ

5. นายฉลอง จารุภัทรากร*

กรรมการ

หมายเหตุ
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ตำาแหน่ง

* กรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

ร

GULF

สน

การปร กอบ รกจีแล ลปร กอบการ

การดีำาเนน รกจีอ า ั น

อมลอน

เอกสารแนบ

นการ ร กอบ รก

1. สูินทรัพย์ถืาวร
กลุ่มบริษัทดำาเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำาหน่ายไฟ์ฟ์้าและไอน�ำา การเก็บรักษาและแปรสภาพีก๊าซธรรมชาติจาก
ของเหลวเป็นก๊าซ และธุรกิจอ่่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั�งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี� สินทรัพีย์ถุาวรที่แสดงในตารางด้านล่างจึง
ประกอบด้วยสินทรัพีย์ถุาวรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชี (รวมผลกระทบจาก TFRS16) ตามทีแ่ สดง
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี�
ม้ลคุ่าตามบัญชี (ล�านบาท)

รายกี่าร

1 ทีด่ นิ
2 โรงไฟ์ฟ์้า
3 เครื่องม่อ อุปกรณ์ และยานพีาหนะ
4 สินทรัพีย์ระหว่างก่อสร้าง
ริวม่

31 ธุันวาคุม 2563

31 ธุันวาคุม 2564

ม้ลคุ่าภัาระผู้้กี่พัน
(ล�านบาท)

3,445

3,445

3,417

93,310

91,109

54,676

209

195

-

32,754

35,379

27,536

129,718

130,128

85,629

ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างในอนาคต โรงไฟ์ฟ์้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่นำามาใช้ในโรงไฟ์ฟ์้าบางส่วน ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
จำานวน 85,629 ล้านบาท (รวมผลกระทบจาก TFRS16) นำาไปจดจำานองและจำานำาเพี่่อเป็นหลักทรัพีย์ค�ำาประกันเงินกู้ย่ม
จากสถุาบันการเงิน

2. สูินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพีย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่แสดงใน
งบการเงินรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
รายกี่าร

ม้ลคุ่าตามบัญชี (ล�านบาท)
31 ธุันวาคุม 2563

31 ธุันวาคุม 2564

37

37

9,637

9,445

3 สิทธิในการใช้สถุานีไฟ์ฟ์้าย่อย

-

660

4 สิทธิในการใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

-

912

5 สินทรัพีย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพีัฒนา

-

7

9,674

11,061

1 โปรแกรมคอมพีิวเตอร์
2 สิทธิในสัญญาซื�อขายไฟ์ฟ์้า

ริวม่

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)
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3. สูัญญาทีใ� ช�ในกี่ารประกี่อีบธุ้รกี่ิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาที่สำาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท โดยมี
รายละเอียดที่สำาคัญ สรุปได้ดังนี�
ผู้้�เช่า

สูัญญา

ผู้้�ให�เช่า

วัตถื้ประสูงคุ์

อีาย้สูัญญา

วันเริ�มต�นถืึง
วันสูิ�นสู้ด

3 ปี

18 เมษายน 2562 23 กันยายน 2567

บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำากัด
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำากัด
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำากัด
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำากัด
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำากัด
บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำากัด
บริษทั ดับบลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซีบอร์ด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำากัด
บริษทั สหพีัฒนาอินเตอร์โฮลดิง�
จำากัด (มหาชน)
บริษัท สหพีัฒนาอินเตอร์โฮลดิ�ง
จำากัด (มหาชน)

เพี่่อใช้เป็นสำานักงาน
ประกอบธุรกิจหรือ
สถุานที่ทำาการ
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
วางระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์
วางระบบสายส่งและ
ท่อไอน�ำา
วางระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์
วางระบบสายส่งและ
ท่อไอน�ำา
วางระบบสายส่งและ
ท่อไอน�ำา
วางระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์
วางระบบสายส่งและ
ท่อไอน�ำา
วางระบบสายส่งและ
ท่อไอน�ำา
วางระบบท่อก๊าซและ
อุปกรณ์
วางระบบท่อน�ำาดิบ
ท่อไอน�ำาและสายส่ง

29 ปี

4 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2590
23 ธันวาคม 2558 31 สิงหาคม 2585
23 ธันวาคม 2558 30 เมษายน 2585
23 ธันวาคม 2558 31 สิงหาคม 2585
23 ธันวาคม 2558 30 มิถุุนายน 2585
23 ธันวาคม 2558 31 สิงหาคม 2585
19 พีฤษภาคม 2559 31 ธันวาคม 2585
19 พีฤษภาคม 2559 31 ตุลาคม 2585
19 พีฤษภาคม 2559 31 ธันวาคม 2585
31 ธันวาคม 2559 28 กุมภาพีันธ์ 2586
31 ธันวาคม 2559 28 กุมภาพีันธ์ 2586

บริษัท สหพีัฒนาอินเตอร์โฮลดิ�ง
จำากัด (มหาชน)

วางระบบท่อไอน�ำาและ
สายส่งระยะที่ 2

บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
จำากัด
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท
จำากัด
บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท
จำากัด

วางระบบสายส่ง

บริษัทฯ สัญญาเช่าพี่�นที่สำานักงาน บริษัท ออล ซีซั่นส์
พีร็อพีเพีอร์ตี� จำากัด
GSRC สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
GVTP สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
GVTP สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่งและท่อไอน�ำา
GTS1 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
GTS1 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่งและท่อไอน�ำา
GTS2 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่งและท่อไอน�ำา
GTS3 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
GTS3 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่งและท่อไอน�ำา
GTS4 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่งและท่อไอน�ำา
GNC สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
GNC สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อน�ำาดิบ ท่อไอน�ำา และ
สายส่ง
GNC สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อไอน�ำา และสายส่ง
ระยะที่ 2
GNC สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่ง
GBL สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
GBL สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
สายส่ง ท่อไอน�ำา และ
ท่อน�ำาทิ�ง
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26 ปี 8 เด่อน
9 วัน
26 ปี 4 เด่อน
8 วัน
26 ปี 8 เด่อน
9 วัน
26 ปี 6 เด่อน
8 วัน
26 ปี 8 เด่อน
9 วัน
26 ปี 7 เด่อน
13 วัน
26 ปี 5 เด่อน
13 วัน
26 ปี 7 เด่อน
13 วัน
26 ปี 2 เด่อน
26 ปี 2 เด่อน

25 ปี 2 เด่อน 31 ธันวาคม 2560 28 กุมภาพีันธ์ 2586

22 ปี 2 เด่อน 1 มกราคม 2564 28 กุมภาพีันธ์ 2586
วางระบบท่อก๊าซและ 25 ปี 10 เด่อน 20 ตุลาคม 2560 อุปกรณ์
20 วัน
31 สิงหาคม 2586
วางระบบสายส่ง
25 ปี 10 เด่อน 20 ตุลาคม 2560 ท่อไอน�ำา และท่อน�ำาทิ�ง
20 วัน
31 สิงหาคม 2586

GULF

ผู้้�เช่า

สูัญญา

การปร กอบ รกจีแล ลปร กอบการ

ผู้้�ให�เช่า

การดีำาเนน รกจีอ า ั น

วัตถื้ประสูงคุ์

บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท วางระบบท่อก๊าซและ
จำากัด
อุปกรณ์

อีาย้สูัญญา

อมลอน

เอกสารแนบ

วันเริ�มต�นถืึง
วันสูิ�นสู้ด

GBP

สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

25 ปี 10 เด่อน 20 ตุลาคม 2560 20 วัน
31 สิงหาคม 2586

GBP

สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
บริษทั ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท วางระบบสายส่ง
25 ปี 10 เด่อน 20 ตุลาคม 2560 สายส่ง ท่อไอน�าำ และท่อน�าำ ทิง� จำากัด
ท่อไอน�ำา และท่อน�ำาทิ�ง
20 วัน
31 สิงหาคม 2586

GNLL2 สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อร้อยสายไฟ์ฟ์้าและติดตั�ง
สายส่งกระแสไฟ์ฟ์้าแรงดัน
22kV และ 115kV

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง
ที่ดินอุตสาหกรรม จำากัด

วางท่อร้อยสายไฟ์ฟ์้า
และติดตั�งสายส่งกระแส
ไฟ์ฟ์้าแรงดัน 22kV
และ 115kV

30 ปี

1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2591

GNPM สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี
ที่ดิน อุตสาหกรรม จำากัด

วางท่อก๊าซธรรมชาติ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

27 ปี

11 กันยายน 2560 10 กันยายน 2587

GNPM สัญญาให้ใช้พี่�นที่เพี่่อวาง
ท่อไอน�ำา ท่อร้อยสายไฟ์ฟ์้า
และเสาไฟ์ฟ์้า

บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี
ที่ดิน อุตสาหกรรม จำากัด

วางท่อไอน�ำา ท่อร้อย
สายไฟ์ฟ์้า เสาไฟ์ฟ์้า
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

26 ปี

1 สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2587

GNRV2 สัญญาเช่าพี่�นที่เพี่่อวางระบบ นางฉวีวรรณ ลี�โกมลชัย
ส่งและจำาหน่ายไฟ์ฟ์้า

ทำาการปักเสาพีาด
สายไฟ์ฟ์้าและก่อสร้าง
เสาไฟ์ฟ์้า

25 ปี

1 กรกฎาคม 2562 30 มิถุุนายน 2587

GNRV2 สัญญาเช่าที่ดินเพี่่อวางท่อส่ง นายสุมิตร เลาวัณย์ศิริ
ก๊าซธรรมชาติ

วางระบบท่อส่งก๊าซ

25 ปี 4 เด่อน 18 กุมภาพีันธ์ 2562 30 มิถุุนายน 2587
13 วัน

Gulf สัญญาอนุญาตให้ใช้พี่�นที่เพี่่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น
Solar ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท
TS1
จำากัด

ใช้พี่�นที่ดาดฟ์้า อาคาร 24 ปี 8 เด่อน 21 เมษายน 2557 และที่ดิน เพี่่อทำาการ
30 ธันวาคม 2581
ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

Gulf สัญญาอนุญาตให้ใช้พี่�นที่เพี่่อ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด
Solar ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
อินดัสเตรียล เอสเตท
TS2
(ระยอง) จำากัด

ใช้พี่�นที่ดาดฟ์้า อาคาร 24 ปี 3 เด่อน 19 กันยายน 2557 และที่ดิน เพี่่อทำาการ
30 ธันวาคม 2581
ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

Gulf สัญญาอนุญาตให้ใช้พี่�นที่เพี่่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
Solar ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์
BV
จำากัด (มหาชน)

ใช้พี่�นที่ดาดฟ์้า อาคาร 24 ปี 8 เด่อน 9 เมษายน 2557 และที่ดิน เพี่่อทำาการ
30 ธันวาคม 2581
ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

Gulf สัญญาอนุญาตให้ใช้พี่�นที่เพี่่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ
Solar ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
อินดัสเตรียล บิวดิ�ง จำากัด
KKS

ใช้พี่�นที่ดาดฟ์้า อาคาร 24 ปี 3 เด่อน 19 กันยายน 2557 และที่ดิน เพี่่อทำาการ
30 ธันวาคม 2581
ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
1 กันยายน 2564 ติดตั�งและบริหารจัดการ
15 ปี
31 สิงหาคม 2579
อุปกรณ์ระบบผลิต
พีลังงานไฟ์ฟ์้าจาก
พีลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคาร

Gulf สัญญาการอนุญาตให้ติดตั�ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Solar ระบบผลิตพีลังงานไฟ์ฟ์้าจาก
KKS พีลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตั�งบนหลังคา
(อาคารจามจุรีสแควร์และ
อาคารวิทยกิตติ์)

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)
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สูัญญา

ผู้้�ให�เช่า

วัตถื้ประสูงคุ์

อีาย้สูัญญา

วันเริ�มต�นถืึง
วันสูิ�นสู้ด

Gulf สัญญาการอนุญาตให้ติดตั�ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Solar ระบบผลิตพีลังงานไฟ์ฟ์้าจาก
KKS พีลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติดตัง� บนหลังคา (CU Terrace
และ CU Ihouse)

ติดตั�งและบริหาร
จัดการอุปกรณ์ระบบ
ผลิตพีลังงานไฟ์ฟ์้าจาก
พีลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาอาคาร

15 ปี

21 ธันวาคม 2564 20 ธันวาคม 2579

GTN1 สิทธิการใช้ที่ดิน
(Land Use Right)

People's Committee of
Tay Ninh Province

ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์ 40 ปี 5 เด่อน 9 กรกฎาคม 2561 26 ธันวาคม 2601
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

GTN2 สิทธิการใช้ที่ดิน
(Land Use Right)

People's Committee of
Tay Ninh Province

ติดตั�งแผงโซลาร์เซลล์ 40 ปี 5 เด่อน 9 กรกฎาคม 2561 26 ธันวาคม 2601
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

MKW สิทธิการใช้พี่�นที่ในทะเล
(Sea Use Right)

People's Committee of
Ben Tre Province

ใช้พี่�นที่ในทะเลเพี่่อ
ทำาการติดตั�งกังหันลม
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

22 ปี

15 กันยายน 2562 14 กันยายน 2584

GMTP สัญญาร่วมลงทุนโครงการ
พีัฒนา ท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพีุด ระยะที่ 3

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

เพี่่อประกอบกิจการ
ก่อสร้างโครงสร้าง
พี่�นฐานและท่าเรือก๊าซ

35 ปี

28 ธันวาคม 2564 27 ธันวาคม 2599

GEV สัญญาเช่าพี่�นที่สำานักงาน

Anphu Company Limited

เพี่่อใช้เป็นสำานักงาน
ประกอบธุรกิจหรือ
สถุานที่ทำาการ

3 ปี

14 กุมภาพีันธ์ 2563 13 กุมภาพีันธ์ 2566

เอกสารแนบ 4.1
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การดีำาเนน รกจีอ า ั น

อมลอน

เอกสารแนบ

กรร การบร

คณะกรรมการบริษทั ค่อผูแ้ ทนผูถุ้ อ่ หุน้ ในการบริหารและดำาเนินงานของบริษทั จะเป็นผูท้ มี่ บี ทบาททัง� ในด้านการกำาหนดทิศทาง
นโยบายทางธุรกิจ และบทบาทการปฏิิบัติต่อผู้ถุ่อหุ้นและมีผู้มีส่วนได้เสียอ่่นอย่างเป็นธรรม ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใสโดย
คำานึงถุึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1. นิยาม
1.1 “บริษัท” หมายถุึง บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถุึงบริษัทอ่่น
ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน)
1.2 “บริษัทใหญ่” หมายถุึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี�
(1) บริษัทที่มีอำานาจควบคุมกิจการ
(2) บริษัทที่มีอำานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (1)
(3) บริษัทที่มีอำานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการมีอำานาจควบคุมกิจการ
ในบริษัทตาม (2)
1.3 “บริษัทย่อย” หมายถุึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี�
(1) บริษัทที่บริษัทมีอำานาจควบคุมกิจการ
(2) บริษัทที่บริษัทตาม (1) มีอำานาจควบคุมกิจการ
(3) บริษทั ทีอ่ ยูภ่ ายใต้อาำ นาจควบคุมกิจการของบริษทั ตาม (2) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริม่ จากการอยูภ่ ายใต้อาำ นาจควบคุม
กิจการของบริษัทตาม (2)
1.4 “บริษทั ย่อยลำาดับเดียวกัน” หมายถุึง บริษทั ย่อยตัง� แต่ 2 บริษทั ขึน� ไปทีม่ บี ริษทั ใหญ่เป็นบริษทั เดียวกันไม่วา่ บริษทั ย่อย
นั�นจะอยู่ในชั�นลำาดับใดๆ
1.5 “บริษัทร่วม” หมายถุึง บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน
และการดำาเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถุึงระดับที่จะมีอำานาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถุ่อเป็นบริษัทย่อยหรือ
กิจการร่วมค้า
ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถุ่อหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมกันตั�งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50
ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เว้นแต่จะมีหลักฐานอ่่นแสดง
1.6 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายถุึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพีันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี�
(1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
(4) ห้างหุ้นส่วนจำากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำาพีวกไม่จำากัดความรับผิด หรือเป็น
หุ้นส่วนจำาพีวกจำากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั�งหมดของห้างหุ้นส่วนจำากัด
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)
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(5) บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4)
ถุ่อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบริษัทนั�น
(6) บริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4)
หรือบริษัทตาม (5) ถุ่อหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั�งหมดของบริษัทนั�น
(7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถุมีอำานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
1.7 “ผูบ้ ริหาร” หมายถุึง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (ผูจ้ ดั การ) หรือผูด้ าำ รงตำาแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารลงมา ผูซ้ งึ่ ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าำ รงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความ
รวมถุึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่�ายขึ�นไปหรือเทียบเท่า
1.8 “ผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่” หมายถุึง ผู้ถุ่อหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท
การถุ่อหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถุอ่ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1.9 “ผู้มีอำานาจควบคุม” หมายถุึง ผู้ถุ่อหุ้นหรือบุคคลอ่่นซึ่งโดยพีฤติการณ์มีอิทธิพีลต่อการกำาหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ ไม่ว่าอิทธิพีลดังกล่าวจะส่บเน่่องจากการเป็นผู้ถุ่อหุ้น หรือได้รับ
มอบอำานาจตามสัญญา หรือการอ่่นใดก็ตาม โดยเฉพีาะอย่างยิ่งค่อบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี�
(1) บุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทั�งหมด
ของบริษัท
(2) บุคคลที่ตามพีฤติการณ์สามารถุควบคุมการแต่งตั�งหรือถุอดถุอนกรรมการของบริษัทนั�นได้้
(3) บุคคลที่ตามพีฤติการณ์สามารถุควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำาเนินงาน
ของบริษัทให้ปฏิิบัติตามคำาสั่งของตนในการกำาหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำาเนินงานของบริษัท
(4) บุคคลทีต่ ามพีฤติการณ์มกี ารดำาเนินงานในบริษทั หรือมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษทั เยีย่ งกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั�งบุคคลที่มีตำาแหน่งซึ่งมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั�น
1.10 “กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน” หมายถุึง กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำาหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดำาเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความ รวมถุึงกรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพีัน เว้นแต่จะแสดง
ได้ว่าเป็นการลงนามผูกพีันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการ
รายอ่่น
1.11 “ผูถุ้ อ่ หุน้ ทีม่ นี ยั ” หมายถุึง ผูถุ้ อ่ หุน้ ในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของกิจการนัน�
และการถุ่อหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถุอ่ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1.12 “กรรมการอิสระ” หมายถุึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร (Non – executive Director) และไม่ได้มีส่วนได้
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำาและไม่เป็นผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี� ยังต้องมีความเป็นอิสระ
จากผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอ่่นๆ กล่าวค่อ ไม่ได้เป็นกรรมการที่
เป็นตัวแทนของผู้ถุอ่ หุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถุอ่ หุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอ่่นๆ และมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามที่กฎหมายกำาหนด
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2. โคุรงสูร�างคุณะกี่รรมกี่าร
2.1 องค์ประกอบ
2.1.1 กรรมการของบริษัทต้องได้รับการเล่อกตั�งจากที่ประชุมผู้ถุ่อหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑิ์และวิธีการ
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนกรรมการทั�งหมดต้องมีถุิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2.1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหมด แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 คน
2.1.4 ให้คณะกรรมการเล่อกตั�งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และอาจเล่อกตั�งรองประธาน
คณะกรรมการบริษัท และตำาแหน่งอ่่นตามที่เห็นสมควร
2.2 กรรมการ
2.2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถุ หรือคนเสม่อนไร้ความสามารถุ
(3) ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพีิพีากษาถุึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพีย์ที่ได้กระทำาโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถุูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2.2.2 กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
รวมทั�งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถุึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ
ที่มีมหาชนเป็นผู้ถุอ่ หุ้นตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์กำาหนด
2.2.3 กรรมการควรมีความรู้ ความสามารถุ ความเชีย่ วชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำางาน
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถุอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
2.2.4 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพีอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพีอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั ไม่วา่ จะเพี่อ่ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผอู้ น่ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถุ้ อ่ หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง�
2.3 กรรมการอิสระ
2.3.1 ถุ่อหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.9 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง� นี� ให้นบั รวมการถุ่อหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั�นๆ ด้วย

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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2.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พีนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเด่อนประจำา หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำาดับเดียวกัน ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พี้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั�งนี� ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถุึงกรณีทกี่ รรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
2.3.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพีันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา
คูส่ มรส พีีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง� คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอ่น่ ผูบ้ ริหาร ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าำ นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.3.4 ไม่มหี รือเคยมีความสัมพีันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถุอ่ หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพีันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พีน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั�ง
ความสัมพีันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถุึงการทำารายการทางการค้าทีก่ ระทำาเป็นปกติเพี่อ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพีย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพีย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหล่อทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ย่ม ค�ำาประกัน การให้สินทรัพีย์เป็นหลักประกันหนี�สิน รวมถุึงพีฤติการณ์อ่นทำานองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี� ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่�ายหนึ่ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพีย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือตั�งแต่ 20 ล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั�งนี� การคำานวณภาระหนี�ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑิ์ ในการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพีิจารณาภาระหนีด� งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี�
ที่เกิดขึ�นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพีันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
2.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถุ่อหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พี้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั�ง
2.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพีใดๆ ซึ่งรวมถุึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถุอ่ หุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถุ้ อ่ หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพีนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พี้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั�ง
2.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพี่่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถุ่อหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถุอ่ หุ้นรายใหญ่
2.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพีอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พีนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเด่อนประจำา หรือถุ่อหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง� หมดของบริษทั อ่น่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพีอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2.3.9 ไม่มีลักษณะอ่่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถุให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท
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2.4 การแต่งตั�ง วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพี้นจากตำาแหน่ง
2.4.1 ให้ทปี่ ระชุมผูถุ้ อ่ หุน้ เล่อกตัง� กรรมการ โดยบุคคลซึง่ ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเล่อกตัง�
เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีจ่ ะพีึงมี ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเล่อกตัง� ในลำาดับถุัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพีึงมี ให้เล่อกโดยวิธีจับสลากเพี่่อให้ได้จำานวนกรรมการที่จะพีึงมี
2.4.2 ในการประชุมผูถุ้ อ่ หุน้ สามัญประจำาปีทกุ ครัง� ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึง่ ในสาม ถุ้าจำานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากตำาแหน่งนัน� ให้พีจิ ารณาจากกรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากตำาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกไปนั�น อาจได้รับเล่อกตั�งให้ดำารงตำาแหน่งอีกได้้
2.4.3 ที่ประชุมผู้ถุอ่ หุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถุึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำานวนผู้ถุ่อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถุอ่ โดยผู้ถุอ่ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2.4.4 ให้กรรมการพี้นจากตำาแหน่งเม่่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำาหนด
(4) ที่ประชุมผู้ถุอ่ หุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก
2.4.5 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ย่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถุึงบริษัท
2.4.6 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหล่อน้อยกว่าจำานวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหล่ออยู่กระทำา
การในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพีาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถุ้ อ่ หุน้ เพี่อ่ เล่อกตัง� กรรมการแทนตำาแหน่งทีว่ า่ ง
ทั�งหมดเท่านั�น ทั�งนี� ให้กระทำาการเล่อกตั�งภายใน 1 เด่อนนับแต่วันที่กรรมการว่างลงเหล่อน้อยกว่าจำานวน
ที่จะเป็นองค์ประชุม โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั�น จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพีียงเท่าวาระที่ยังเหล่ออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน
2.4.7 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพีราะเหตุอ่นนอกจากถุึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเล่อกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด เข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถุัดไป (เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหล่อน้อยกว่า 2 เด่อน หรือเป็นกรณีทตี่ าำ แหน่ง
กรรมการว่างจนเหล่อน้อยกว่าจำานวนทีจ่ ะเป็นองค์ประชุมตามข้อ 2.4.6) โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบ
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจำานวนกรรมการทีย่ งั เหล่ออยู่ โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนนัน�
จะอยู่ในตำาแหน่งได้เพีียงเท่าวาระที่ยังเหล่ออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
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2.4.8 ในกรณีทกี่ รรมการพี้นจากตำาแหน่งทัง� คณะ ให้คณะกรรมการทีพี่ น้ จากตำาแหน่งยังคงต้องอยูร่ กั ษาการในตำาแหน่ง
เพี่่อดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพีียงเท่าที่จำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะ
มีคำาสั่งเป็นอย่างอ่่น ในกรณีที่คณะกรรมการพี้นจากตำาแหน่งตามคำาสั่งศาลให้ออก ทั�งนี� คณะกรรมการที่พี้น
จากตำาแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถุ่อหุ้นเพี่่อเล่อกตั�งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เด่อนนับแต่วันพี้น
จากตำาแหน่ง โดยส่งหนังส่อนัดประชุมให้ผู้ถุอ่ หุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
2.5 เลขานุการ
2.5.1 เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษัทเพี่่อทำาหน้าที่ในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ
(1) จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังส่อนัดประชุมคณะกรรมการ หนังส่อนัดประชุมผู้ถุ่อหุ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถุอ่ หุ้น และรายงานประจำาปีของบริษัท
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานการประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
(3) ดำาเนินการอ่่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
2.5.2 เลขานุการบริษัทต้องปฏิิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั�ง
ต้องปฏิิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
2.5.3 คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติพีิจารณาให้เลขานุการบริษัทพี้นจากตำาแหน่ง
2.5.4 ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พี้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง� เลขานุการบริษทั
คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพี้นจากตำาแหน่งหรือไม่อาจปฏิิบัติหน้าที่ และให้
คณะกรรมการมีอาำ นาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ปฏิิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ประธาน
คณะกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์
ทราบภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำาแหน่งดังกล่าว

3. ขอีบเขตอีำานาจ หน�าที� และคุวามรับผู้ิดชอีบขอีงคุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั
3.1 ด้านนโยบาย และการกำากับดูแล
3.1.1 ปฏิิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถุ่อหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3.1.2 กำาหนดนโยบาย และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทในภาพีรวม เช่น วิสัยทัศน์
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถุึงอนุมตั แิ ผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปี แผนการลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน เป็นต้น
3.1.3 ติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท เพี่่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินกิจการเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่
กำาหนดไว้
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3.1.4 จัดให้มนี โยบายเกีย่ วกับการกำากับดูแลกิจการทีเ่ หมาะสมกับบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร และเปิดเผยนโยบายนัน�
ให้ผถุู้ อ่ หุน้ รับทราบในรายงานประจำาปีดว้ ย ทัง� นี� คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั�ง
3.1.5 จัดให้มจี รรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพี่อ่ เป็นมาตรฐานในการปฏิิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้บริหาร และพีนักงานบริษัท ทั�งนี� คณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม
ทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.1.6 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พีนักงานบริษัทปฏิิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ และปฏิิบัติ
ตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
3.1.7 จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล รวมทั�งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถุูกต้องครบถุ้วนและสามารถุตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
นับแต่วันที่มีการจัดทำาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว ทั�งนี� การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานนั�น ให้หมายความ
รวมถุึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพีิวเตอร์หรือระบบอ่น่ ใดทีส่ ามารถุเรียกดูได้โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อความ
3.1.8 จัดให้มีคณะชุดย่อยเพี่่อทำาหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ พีิจารณาเรื่องต่างๆ รวมถุึงทำาหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทกำาหนดและเห็นสมควร
3.1.9 ในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีการมอบหมายให้ผบู้ ริหารหรือพีนักงานบริษทั ปฏิิบตั กิ ารแทนคณะกรรมการในเรือ่ งใด
การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุม
กรรมการอย่างชัดเจน
3.2 ด้านการเงิน
3.2.1 จัดให้มีการทำาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั�น
3.2.2 จัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน อย่างน้อย 1 ครั�งในรอบปีปฏิิทินซึ่งเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
3.2.3 จัดให้มกี ารทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิน� สุดของรอบปีปฏิิทนิ ซึง่ เป็นรอบปีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถุ่อหุ้นในการประชุมผู้ถุ่อหุ้นสามัญประจำาปีเพี่่อพีิจารณาอนุมัติ ทั�งนี�คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนนั�นให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
3.3 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
3.3.1 จัดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งต้องเป็น
ไปตามหลักเกณฑิ์ดังต่อไปนี�
(1) ได้รับแต่งตั�งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถุอ่ หุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
(2) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำาดับเดียวกัน ผู้ถุ่อหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพีาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(3) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพีย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)

279

เอกสารแนบ 4.1

(4) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพีียงพีอทีจ่ ะสามารถุทำาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี� ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพีียงพีอที่จะสามารถุทำาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถุ่อของงบการเงินได้
3.3.2 จัดให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และควบคุมความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั�งองค์กร
3.3.3 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั�ง
3.4 ด้านทรัพียากรบุคคล
3.4.1 จัดให้มีการแสวงหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม และเพี่่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่จะดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถุ มีประสบการณ์เหมาะสม
3.4.2 จัดให้มกี ารกำาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของกรรมการและผูบ้ ริหารทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งทีส่ าำ คัญ โดยค่าตอบแทน
นั�นจะต้องเหมาะสมกับอำานาจ หน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และสะท้อนถุึงความสามารถุในการปฏิิบัติ
หน้าที่
3.4.3 ให้ความเห็นชอบแผนการส่บทอดตำาแหน่งผูบ้ ริหาร (Succession Plan) สำาหรับการหาผูบ้ ริหารมาส่บทอดตำาแหน่ง
ที่สำาคัญ
3.5 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.5.1 ห้ามมิให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมในเรื่องนั�น
3.5.2 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพีอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพีอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทำาเพี่่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อ่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถุอ่ หุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั�ง
3.5.3 ห้ามมิให้บริษทั ให้กยู้ ม่ เงิน ค�าำ ประกันการรับซือ� หรือซือ� ลดตัว๋ เงิน และให้หลักประกันเกีย่ วกับเงินทีก่ ยู้ ม่ แก่กรรมการ
ดังต่อไปนี�ี
(1) การให้กู้ย่มเงิน ค�ำาประกันการรับซื�อหรือซื�อลดตั๋วเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ย่มแก่คู่สมรส
หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ
(2) การให้กยู้ ม่ เงิน ค�าำ ประกันการรับซือ� หรือซือ� ลดตัว๋ เงิน และให้หลักประกันเกีย่ วกับเงินทีก่ ยู้ ม่ แก่หา้ งหุน้ ส่วน
สามัญที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั�นเป็นหุ้นส่วน
(3) การให้กยู้ ม่ เงิน ค�าำ ประกันการรับซือ� หรือซือ� ลดตัว๋ เงิน และให้หลักประกันเกีย่ วกับเงินทีก่ ยู้ ม่ แก่หา้ งหุน้ ส่วน
จำากัดที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั�น เป็นหุ้นส่วนจำาพีวกไม่จำากัด
ความรับผิด
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(4) การให้กู้ย่มเงิน ค�ำาประกันการรับซื�อหรือซื�อลดตั๋วเงิน และให้หลักประกันเกี่ยวกับเงินที่กู้ย่มแก่บริษัทอ่่น
หรือบริษัทเอกชนที่กรรมการ คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการนั�น ถุ่อหุ้นรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นทั�งหมดของบริษัทอ่่นหรือบริษัทเอกชนนั�น
ทั�งนี� เว้นแต่การให้กู้ย่มเงิน การคำ�าประกันการรับซื�อหรือซื�อลดตั๋วเงิน และการให้หลักประกันเกี่ยวกับเงิน
ที่กู้ย่มนั�น เป็นไปตามระเบียบการสงเคราะห์พีนักงานและลูกจ้าง
3.5.4 ห้ามมิให้บริษทั จ่ายเงินหรือทรัพีย์สนิ อ่น่ ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จา่ ยเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษทั ในกรณี
ทีข่ อ้ บังคับของบริษทั มิได้กาำ หนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุมผูถุ้ อ่ หุน้ ซึง่ ประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถุอ่ หุ้นซึ่งมาประชุม
3.5.5 กรรมการคนใดซือ� ทรัพีย์สนิ ของบริษทั หรือขายทรัพีย์สนิ ให้แก่บริษทั หรือกระทำาธุรกิจอย่างใดอย่างหนึง่ กับบริษทั
ไม่ว่าจะกระทำาในนามของตนหรือของบุคคลอ่่น ต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการก่อน ไม่เช่นนั�น
การซื�อขายหรือกระทำาธุรกิจนั�นไม่มีผลผูกพีันบริษัท
3.5.6 ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเม่่อมีกรณีดังต่อไปนี�
(1) มีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำาขึน� ระหว่างรอบปีบญ
ั ชี โดยระบุขอ้ เท็จจริง
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั�น (ถุ้ามี)
(2) ถุ่อหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั และบริษทั ในเครือ โดยระบุจาำ นวนทัง� หมดทีเ่ พีิม่ ขึน� หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญ
ั ชี
(ถุ้ามี)
3.6 ด้านการติดต่อส่่อสารกับผู้ถุอ่ หุ้น
3.6.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถุ่อหุ้นเป็นการประชุมผู้ถุ่อหุ้นสามัญประจำาปีภายใน 4 เด่อนนับแต่วันสิ�นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท การประชุมคราวอ่่นนอกจากนี� ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
3.6.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญต่อผู้ถุ่อหุ้น ในงบการเงินและรายงานต่างๆ ที่จัดทำาต่อผู้ถุ่อหุ้น
โดยข้อมูลเหล่านั�นควรให้เผยแพีร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพีย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพีร่เพีิ่มเติมผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท รวมทั�งจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน (Investor Relations) ด้วย
3.7 ด้านอ่่นๆ
3.7.1 แต่งตั�งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์
3.7.2 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอ
ของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลีย่ นเน่อ� หาในกฎบัตรให้มคี วามเป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ
และสถุานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.7.3 ปฏิิบตั หิ น้าทีอ่ น่ ๆ ตามทีก่ าำ หนดไว้ในประกาศ ข้อกำาหนด พีระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอ่น่ ใดทีก่ าำ กับดูแลบริษทั

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า
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4. กี่ารประช้ม
4.1 กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เด่อนต่อครั�ง
4.2 ให้คณะกรรมการเล่อกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานคณะกรรมการบริษทั ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพีิจารณาเห็นสมควร
จะเล่อกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริษัทก็ได้
4.3 ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั�งนี� กรรมการตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปมีสิทธิเรียกร้องขอ
ให้เรียกประชุมเป็นกรณีพีเิ ศษ ทัง� นีป� ระธานคณะกรรมการบริษทั หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจะต้องกำาหนดวันประชุมภายใน
14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4.4 ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังส่อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพี่่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่น
และกำาหนดวันประชุมเร็วกว่านั�นก็ได้้
4.5 เลขานุการบริษัทต้องจัดทำารายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. อีงคุ์ประช้ม
5.1 องค์ประชุมขั�นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั�งหมด
5.2 ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถุปฏิิบัติหน้าที่ได้ ถุ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถุ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถุปฏิิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเล่อกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5.3 การวินจิ ฉัยชีข� าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ให้ถุอ่ เสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงในการลงคะแนน
และถุ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพีิ่มขึ�นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี�ขาด ทั�งนี� กรรมการที่มี
ส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั�น
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กรร การ ร สอบ

1. วัตถื้ประสูงคุ์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั�งขึ�นเพี่่อทำาหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิิบัติหน้าที่กำากับดูแลเกี่ยวกับความถุูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ

2. อีงคุ์ประกี่อีบและคุ้ณสูมบัติ
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั�งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยสามคน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์ กฎของตลาดหลักทรัพีย์แห่งประเทศไทย กฎของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนด
2.2 ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปฏิิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. วาระกี่ารดำารงตำาแหน่ง
3.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการเล่อกตั�งให้ดำารงตำาแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่งได้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การต่อวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
3.2 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะสิ�นสุดลงเม่่อพี้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

4. กี่ารประช้ม
4.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ
ตรวจสอบทั�งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
4.2 กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสี่ครั�งต่อปี การประชุมเพีิ่มเติมจากที่กำาหนดสามารถุ
จัดให้มีขึ�นได้ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลอ่่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลใน
เรื่องที่กำาหนดตามความเหมาะสม

5. กี่ารลงคุะแนนเสูียง
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสามารถุลงคะแนนเสียงได้เพีียง 1 เสียงเท่านัน� ทัง� นี� กรรมการตรวจสอบผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ ง
ที่พีิจารณาใด จะต้องงดเว้นการแสดงความคิดเห็นและลงมติพีิจารณาในวาระนั�นๆ
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6. ขอีบเขตอีำานาจ
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบอาจดำาเนินการให้มที ปี่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระให้ความเห็นหรือคำาปรึกษาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน้าที่และความรับผิดชอบตามความจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการ หรือพีนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพี่่อหารือหรือชี�แจงเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และโครงการร่วมทุน ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.3 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถุสอบทานและตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. หน�าทีแ� ละคุวามรับผู้ิดชอีบ
7.1 พีิจารณาและสอบทานความถุูกต้องและความเพีียงพีอในการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินประจำาปีหรือ
ระหว่างกาลของบริษัทฯ เพี่่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินประจำาปีและประจำาไตรมาส ทั�งนี�
คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้ผู้สอบบัญชีภายนอกสอบทานหรือตรวจสอบธุรกรรมใดๆ ที่เห็นว่าจำาเป็นและสำาคัญ
ในระหว่างการจัดทำางบบัญชีของบริษัทก็ได้
7.2 พีิจารณาและสอบทานเพี่่อให้เป็นที่แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถุึงระบบควบคุมความปลอดภัย
ของสารสนเทศและคอมพีิวเตอร์ของบริษัทมีประสิทธิภาพี
7.3 ศึกษาและทำาความเข้าใจ ขอบเขตของการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทาง
การเงินโดยผู้สอบบัญชีภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก และดำาเนินการเพี่่อให้ได้มาซึ่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ที่สำาคัญ ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำา พีร้อมทั�งความคิดเห็นจากผู้บริหาร
7.4 พีิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพีของระบบติดตามดูแลการปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑิ์
7.5 จัดทำารายงานประจำาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ต้องได้รบั การลงลายม่อชือ่ รับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7.6 เสนอพีิจารณาผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ซึ่งรวมถุึงการแต่งตั�งและการเลิกจ้าง รวมถุึงขอบเขตการดำาเนินงาน
ตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั�งนี�
ให้คำานึงถุึงความน่าเชื่อถุ่อ ความพีอเพีียงของทรัพียากร ประกอบกับประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายมา
ดำาเนินการตรวจสอบเป็นสำาคัญ
7.7 พีิจารณาและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำาปีและการปรับปรุงแก้ไข
ที่สำาคัญสำาหรับแผนดังกล่าว
7.8 ดำาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎบัตรนี� ตามแต่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ร้องขอ
7.9 พีิจารณาและจัดให้มกี ารประเมินความเพีียงพีอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในทุกปี พีร้อมทัง� เสนอเรือ่ งการแก้ไข
กฎบัตรต่อคณะกรรมการเพี่่อพีิจารณาอนุมัติต่อไป
7.10 ควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์
กฎของตลาดหลักทรัพีย์แห่งประเทศไทยและกฎของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์ทเี่ กีย่ วกับบริษทั
จดทะเบียน รวมถุึงกฎเกณฑิ์อ่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
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อมลอน

เอกสารแนบ

น กากบ แ ก การ

1. วัตถื้ประสูงคุ์
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างยั่งย่น โดยให้ความสำาคัญต่อ
การดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และเป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงได้แต่งตัง�
คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เพี่่อกำากับดูแลการดำาเนินการของบริษัทฯ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำาหนดไว้

2. อีงคุ์ประกี่อีบและคุ้ณสูมบัติ
2.1 คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
2.2 ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ได้รับเล่อกจากกรรมการด้าน
ความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงด้วยกันเอง
2.3 มีความรู้ ความชำานาญ และความเข้าใจในด้านความเสี่ยง ความยั่งย่น และการกำากับดูแลกิจการที่ดี
2.4 คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั�งเลขานุการคณะกรรมการ
ด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

3. วาระกี่ารดำารงตำาแหน่ง
3.1 กรรมการจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระทีด่ าำ รงตำาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กำาหนด
3.2 กรรมการทีพี่ น้ จากตำาแหน่งอาจได้รบั การแต่งตัง� จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการด้านความยัง่ ย่น
กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงต่อได้

4. กี่ารประช้ม
4.1 กำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั�ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถุเชิญผู้บริหารหรือพีนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพี่่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
4.2 ในการประชุมแต่ละครั�งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการด้านความยั่งย่น
กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงทั�งหมด จึงถุ่อเป็นองค์ประชุม
4.3 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการ
คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้เรียกประชุม
4.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถุปฏิิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และไม่ได้มกี ารแต่งตัง� รักษาการประธานคณะกรรมการด้านความยัง่ ย่น กำากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ท่านอ่่นที่เข้าประชุม
เล่อกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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4.5 การวินิจฉัยชี�ขาดของที่ประชุมให้ถุอ่ เสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน� ถุ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียง
เพีิ่มขึ�นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี�ขาด
4.6 คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงสามารถุเชิญกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอ่่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

5. ขอีบเขตอีำานาจ หน�าที� และคุวามรับผู้ิดชอีบขอีงคุณะกี่รรมกี่ารด�านคุวามยั�งยืน กี่ำากี่ับด้แลกี่ิจกี่าร
และบริหารคุวามเสูีย� ง
5.1 กำากับดูแลการปฏิิบัติงานรวมถุึงให้คำาปรึกษาและข้อแนะนำาในการดำาเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการกำากับดูแลกิจการ เพี่่อการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งย่นในระยะยาว
5.2 ติดตามผลการดำาเนินงานเทียบกับตัวชี�วัดต่างๆ และให้คำาปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งย่น
5.3 ให้คาำ แนะนำาในการจัดทำาหรือทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับความยัง่ ย่นองค์กรและการกำากับดูแลกิจการ
อาทิ นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
5.4 สนับสนุน กำากับดูแล และติดตามให้มีการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับองค์กร หน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรที่กำากับดูแล ตลอดจนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานทั�งในประเทศและระดับสากล
5.5 กำาหนดหลักเกณฑิ์การประเมินและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
5.6 จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง จัดลำาดับความเสีย่ ง แนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ ง เพี่อ่ ให้ระดับความเสีย่ ง
ขององค์กรอยู่ในระดับที่เหมาะสม
5.7 ดูแลและติดตามการปฏิิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ ง รวมถุึงให้คาำ ปรึกษาและข้อแนะนำาในการดำาเนินการเกีย่ วกับ
การบริหารความเสีย่ งแก่ฝ่า� ยจัดการ เพี่อ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถุึงสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.8 มีอำานาจในการแต่งตั�งและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานตามความจำาเป็น โดย
คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำากับดูแลและติดตามความค่บหน้า
การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานต่างๆ
5.9 สามารถุว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัทฯ มาให้ความเห็นหรือคำาปรึกษาด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ
5.10 ให้คำาแนะนำา ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพีนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งย่น
การกำากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
5.11 ปฏิิบัติหน้าที่อ่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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6. กี่ารประเมินผู้ลกี่ารปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิิบัติงานของตนเอง
โดยให้ทำาการประเมินผลการปฏิิบัติงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละครั�ง

7. กี่ารทบทวนกี่ฎบัตร
คณะกรรมการด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำา และหากมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พีิจารณา

8. กี่ารรายงาน
คณะกรรมการด้านความยัง่ ย่น กำากับดูแลกิจการ และบริหารความเสีย่ ง รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง�
เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานด้านความยั่งย่น กำากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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น บา การกากบ แ ก การ
บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงด้านพีลังงานให้กับชุมชนและประเทศชาติ ทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งย่น
เพีิ่มพีูนความมั่งคั่งของผู้ถุ่อหุ้น และตระหนักในการให้ความสำาคัญกับการกำากับและดูแลกิจการของบริษัท เพี่่อเป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิิบัติที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์ ระเบียบข้อบังคับและ
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพีย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพีย์”) สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพีย์และ
ตลาดหลักทรัพีย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดแนวนโยบาย ควบคุมและกำากับดูแลให้มี
การปฏิิบัติตามนโยบายการกำากับและดูแลกิจการของบริษัทและอยู่ในกรอบจริยธรรมที่พีึงปฏิิบัติ
บริษัท จึงได้กำาหนดนโยบายการกำากับและดูแลกิจการฉบับนี�ข�นึ โดยมีสาระสำาคัญของนโยบาย ดังต่อไปนี�

1. สูิทธุิขอีงผู้้ถื� อีื ห้น�
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถุ่อหุ้นเกี่ยวกับการสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถุ่อหุ้น
ทุกราย โดยได้รับสิทธิพี�น่ ฐานต่างๆ ของผู้ถุ่อหุ้นด้วยวิธีการและมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เชื่อถุ่อได้ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิิบัติที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ถุ่อหุ้นในการซื�อ ขาย หรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกำาไรจากบริษัท
การเข้าร่วมประชุมผู้ถุ่อหุ้น การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพีียงพีอ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อ
บุคคลเพี่อ่ เข้ารับการคัดเล่อกตัง� เป็นกรรมการบริษทั การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมผูถุ้ อ่ หุน้ อย่างเป็นอิสระ และการมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท การแต่งตั�งหรือถุอดถุอนกรรมการ การแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังส่อบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพีิ่มทุน และ
การอนุมตั ริ ายการพีิเศษ เป็นต้น โดยกำาหนดให้ผถุู้ อ่ หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิอ์ อกเสียงตามจำานวนหุน้ ทีถุ่ อ่ อยู่ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียง
หนึ่งเสียง
นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นนี�แล้ว บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทที่ดำาเนินการในนามของบริษัท ต้องตระหนักและให้ความ
สำาคัญถุึงสิทธิของผู้ถุ่อหุ้น ไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถุ่อหุ้น โดยกำาหนดแนวนโยบายใน
การสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถุ่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี�
1.1 การประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
1.1.1 บริษัทจะดำาเนินการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถุอ่ หุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
1.1.2 บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถุานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำาชี�แจงและเหตุผลประกอบ
ตามวาระหรือมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังส่อเชิญประชุมหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และจะละเว้น
จากการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสของผู้ถุอ่ หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
1.1.3 บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถุ่อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ในกรณีที่ผู้ถุ่อหุ้น
ไม่สามารถุเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้สามารถุมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ
เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
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1.1.4 บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถุ่อหุ้นส่งคำาถุามเพี่่อสอบถุามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมแต่ละครั�งหรือข้อมูลอ่่นๆ
ของบริษัทผ่านอีเมล cs@gulf.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทตามหลักเกณฑิ์ที่บริษัทกำาหนด
1.1.5 บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถุ่อหุ้นใช้หนังส่อมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถุ่อหุ้นสามารถุกำาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเล่อกในการมอบฉันทะของผู้ถุอ่ หุ้น
1.2 การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
1.2.1 บริษัทจะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออ่่นๆ มาใช้กับการประชุม
ผู้ถุ่อหุ้น ทั�งการลงทะเบียนผู้ถุ่อหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพี่่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถุกระทำา
ได้รวดเร็ว ถุูกต้อง แม่นยำา โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนไว้ในรายงาน
การประชุมผู้ถุ่อหุ้น พีร้อมทั�งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการงดออกเสียงในแต่ละวาระที่มีการ
ลงคะแนนเสียง ในกรณีที่วาระการประชุมประกอบไปด้วยรายการที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง บริษัทจะทำาให้
การลงมติให้ดำาเนินการลงแต่ละรายการในวาระนั�นๆ ทีละรายการ เพี่่อให้เกิดความโปร่งใส
1.2.2 บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการทุ ก คนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถุ่ อ หุ้ น โดยผู้ ถุ่ อ หุ้ น สามารถุซั ก ถุามประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการทุกคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
1.2.3 บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพียานในการนับคะแนนเสียง หรือเป็นผู้นับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุม เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั หรือทีป่ รึกษากฎหมาย และเปิดเผยผลการนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบพีร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
1.2.4 บริษัทจะจัดการประชุมให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถุ่อหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั�งคำาถุาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทได้
1.3 การจัดทำารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถุ่อหุ้น
1.3.1 รายงานการประชุมผู้ถุ่อหุ้นจะบันทึกการชี�แจงขั�นตอนการลงคะแนนเสียงและวิธีการแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนดำาเนินการประชุม รวมทั�งการเปิดโอกาสให้มีการซักถุาม และจะบันทึกคำาถุาม คำาตอบ
ประเด็นสำาคัญ ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถุึงจะมีการบันทึกรายชือ่ กรรมการทัง� ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและ
ลาประชุมด้วย
1.3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถุึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมภายในวันทำาการ
ถุัดไปผ่านระบบของตลาดหลักทรัพีย์
1.3.3 บริษัทจะทำารายงานการประชุมทั�งกรณีการประชุมสามัญผู้ถุ่อหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถุ่อหุ้น และจัดทำา
รายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และส่งให้ตลาดหลักทรัพีย์และ/หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด และเผยแพีร่ในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
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2. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ ผู้้ถื� อีื ห้น� อีย่างเท่าเทียมกี่ัน
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิิบัติต่อผู้ถุ่อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ทั�งผู้ถุ่อหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถุ่อหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั�งที่
เป็นผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่หรือผูถุ้ อ่ หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถุาบัน รวมทัง� ผูถุ้ อ่ หุน้ ต่างชาติ เพี่อ่ ทำาให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถุ่อหุ้น
2.1.1 บริษัทจะแจ้งกำาหนดการประชุมพีร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพีย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพีร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถุอ่ หุ้น
2.1.2 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถุ่อหุ้นทราบถุึงกฎเกณฑิ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั�นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการ
ออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
2.1.3 บริษัทจะทำาหนังส่อเชิญประชุมผู้ถุอ่ หุ้นทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถุอ่ หุ้นส่วนน้อย
2.2.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถุ่อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถุ่อหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถุ้ ่อหุ้นประจำาปี โดยบริษัท
เปิดโอกาสให้ผถุู้ อ่ หุน้ เสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เด่อน ก่อนวันสิน� สุดรอบบัญชี เพี่อ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
พีิจารณาก่อน โดยในกรณีที่วาระดังกล่าวได้รับการพีิจารณาเห็นชอบให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม บริษัท
จะแจ้งในหนังส่อนัดประชุมสามัญผูถุ้ อ่ หุน้ ประจำาปีเป็นวาระทีก่ าำ หนดโดยผูถุ้ อ่ หุน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั
ปฏิิเสธให้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถุ่อหุ้นประจำาปี บริษัทจะชี�แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถุ่อหุ้น
ประจำาปีทราบ
2.2.2 บริ ษั ท กำ า หนดหลั ก เกณฑิ์ ก ารให้ ผู้ ถุ่ อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลเพี่่ อ เข้ า ดำ า รงตำ า แหน่ ง กรรมการใน
คณะกรรมการบริษทั โดยให้เสนอชือ่ ผ่านคณะกรรมการสรรหา (ถุ้ามี) หรือคณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ในระยะเวลา 3 เด่อนก่อนวันสิ�นสุดรอบบัญชี พีร้อมข้อมูลประกอบการพีิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้
ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามหลักเกณฑิ์ที่บริษัทกำาหนด
2.2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถุอ่ หุ้นส่วนน้อยได้สิทธิในการแต่งตั�งกรรมการรายคน ตามหลักเกณฑิ์ที่บริษัทกำาหนด
2.2.4 บริษัทจัดให้มีช่องทางแก่ผู้ถุ่อหุ้นส่วนน้อยให้สามารถุเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนยัง
กรรมการอิสระ ผ่านอีเมล id@gulf.co.th ซึง่ กรรมการอิสระจะเป็นผูพี้ จิ ารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง
2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
2.3.1 บริษัทกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องถุ่อปฏิิบัติ
2.3.2 บริษัทกำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถุ่อครองหลักทรัพีย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพีย์และตลาดหลักทรัพีย์ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำาปี
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2.3.3 บริษัทกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถุึงผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี/การเงิน ที่ได้รับทราบ
ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพีย์ ต้องไม่มีการซื�อขายหลักทรัพีย์ของ
บริษัทภายใน 14 วัน ก่อนที่จะเผยแพีร่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีต่อสาธารณชนและควรรอ
อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท
2.4.1 บริษัทจะเปิดเผยโครงสร้างการถุ่อหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำาปี
2.4.2 บริษทั กำาหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องนำาส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี�ให้แก่
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำาการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
2.4.3 บริษัทกำาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพีิจารณาวาระและบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.4.4 บริษัทกำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะที่อาจทำาให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถุให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดออกเสียงลงคะแนน หรือไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระทีพี่ จิ ารณา
เรื่องที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่นำาข้อมูลใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไปใช้

3. บทบาทขอีงผู้้ม� สูี ว่ นได�เสูีย
บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ที่คำานึงถุึงผู้มีส่วนได้เสีย เคารพีและปฏิิบัติอย่างเหมาะสมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ รวมทั�งส่งเสริม ร่วมม่ออย่างสร้างสรรค์ในการพีัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมเพี่่อความยัง่ ย่นในการ
ทำาธุรกิจ
3.1 การกำาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3.1.1 บริษัทจะปฏิิบัติต่อผู้ถุ่อหุ้นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และคำานึงถุึงสิทธิข�ันพี่�นฐานของผู้ถุ่อหุ้น แบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำาเสมอ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถุตรวจสอบได้
โดยมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถุสร้างผลกำาไรให้เติบโตขึ�นอย่างต่อเน่่องและมั่นคง
ดำารงวิถุีทางในการดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและมีจรรยาบรรณ เสริมสร้างศักยภาพีในการแข่งขันและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถุอ่ หุ้นในระยะยาว
3.1.2 บริษัทจะปฏิิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำาลังความสามารถุ ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมทีพี่ งึ มี โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าและมุง่ มัน่ รักษาสัมพีันธภาพีทีย่ ง่ั ย่นกับลูกค้า
3.1.3 บริ ษั ท จะปฏิิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ตามกรอบการแข่ ง ขั น ทางการค้ า ที่ สุ จ ริ ต โดยยึ ด ถุ่ อ การปฏิิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจและคำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั�งสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมม่อ สร้างห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่าเพี่่อผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
3.1.4 บริษัทจะปฏิิบัติตนต่อคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)
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3.1.5 บริษัทจะปฏิิบัติต่อชุมชนรอบสถุานที่สถุานประกอบการตั�งอยู่ด้วยความรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม
กิจกรรมเพี่อ่ พีัฒนาคุณภาพีชีวติ ของคนในชุมชน ทัง� ด้านการศึกษา อาชีพี ศิลปะและเทคโนโลยี รวมทัง� ช่วยเหล่อ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เม่่อจำาเป็น
3.1.6 บริ ษั ท จะปฏิิ บั ติ ต่ อ เจ้ า หนี� อ ย่ า งมี จ ริ ย ธรรม โดยจะปฏิิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงหรื อ สั ญ ญาที่ ต กลงกั น ไว้ และ
ตัง� อยูบ่ นพี่น� ฐานของความเป็นธรรมต่อทัง� สองฝ่�าย กรณีทไี่ ม่สามารถุปฏิิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ได้ จะต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี�ทราบล่วงหน้า เพี่่อร่วมกันพีิจารณาหาแนวทางแก้ไข และจะไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่เป็น
การทุจริตอีกด้วย
3.1.7 บริษัทจะปฏิิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็นกลางทางการเม่องตามที่ได้กำาหนดไว้
ในจรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3.1.8 บริษทั จะปฏิิบตั ติ อ่ พีนักงานอย่างเป็นธรรมและมีการพีัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพีของพีนักงาน มีสภาพีแวดล้อม
ในการทำางานที่ดี และมีการกำาหนดมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด
3.1.9 บริ ษั ท ปฏิิ บั ติ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตามนโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ท รั พี ยากรธรรมชาติ
เพี่อ่ ความยัง่ ย่น รวมทัง� ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรกั ษ์ทรัพียากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมด้วย
3.2 การเปิดเผยการปฏิิบัติตามนโยบาย และการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
3.2.1 บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถุึงการดำาเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
และบริษทั จะเปิดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพีนักงานในการปฏิิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3.2.2 บริษัทดูแลให้มีการจัดทำารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยรวมไว้ในรายงานประจำาปี
หรือทำาเป็นฉบับแยกต่างหาก

4. กี่ารเปิดเผู้ยข�อีม้ลและคุวามโปร่งใสู
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำาคัญอย่างถุูกต้อง เพีียงพีอ เชื่อถุ่อได้ ทันเวลา ทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพี่่อทำาให้
แน่ใจว่า ผู้ถุ่อหุ้นแต่ละรายได้รับการปฏิิบัติโดยเท่าเทียมและรับทราบข้อมูลในภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เหมาะสม
4.1 การเปิดเผยข้อมูล
4.1.1 บริษัทจะจัดทำากลไกดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้ถุูกต้อง เพีียงพีอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน และไม่ทำาให้
เกิดความสำาคัญผิดในสาระสำาคัญของข้อมูล
4.1.2 ข้อมูลสำาคัญของบริษัทในที่น�ี หมายถุึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องมีการ
เปิดเผยโดยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมเพีราะมีผลกระทบต่อนัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ต่อราคาหลักทรัพีย์
หรืออาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
4.1.3 บริษทั กำาหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีสทิ ธิในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยสูส่ าธารณะเท่านัน�
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4.1.4 บริษัทห้ามมิให้มีการเผยแพีร่ข้อมูลสู่สาธารณะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่กำาหนดไว้ว่าจะให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลสำาคัญ
4.1.5 บริษัทจะรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการปฏิิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
4.1.6 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้บริษัทจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่�ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพี่อ่ ประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง� นี� เพี่อ่ ให้นกั ลงทุน
ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ�นกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท
ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ�น นอกเหน่อจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพีียงอย่างเดียว
4.1.7 บริษัทจะกำาหนดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของผู้สอบบัญชี
4.1.8 บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำานวนครั�งของ
การประชุมและจำานวนครั�งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำาหน้าที่
รวมถุึงการฝ่ึกอบรมและพีัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพีอย่างต่อเน่่องของคณะกรรมการในรายงานประจำาปี
4.1.9 บริษัทจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามที่กฎหมายกำาหนด
โดยนโยบายดังกล่าวนัน� จะสะท้อนถุึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง� รูปแบบหรือลักษณะ
ของค่าตอบแทนด้วย ทั�งนี� จำานวนค่าตอบแทนที่เปิดเผยจะรวมถุึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจาก
การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
4.1.10 บริษทั จะเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพีย์ ตลาดหลักทรัพีย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถุึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถุ้ อ่ หุน้ และ/หรือ ต่อสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน
4.2 ข้อมูลขั�นต่ำาที่จะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
4.2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถุึงการดำาเนินการตามนโยบายของบริษัทโดยส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของพีนักงาน
4.2.2 บริษทั เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพีย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพีย์
และตลาดหลักทรัพีย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจะเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพีย์ และ Website
ของบริษทั ทัง� ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะกระทำาอย่างสม่าำ เสมอและนำาเสนอข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั มากทีส่ ดุ
โดยอย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี�
4.2.2.1 วิสัยทัศน์และพีันธกิจของบริษัท
4.2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
4.2.2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4.2.2.4 งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานทัง� ฉบับปัจจุบนั และของปีกอ่ นหน้า
4.2.2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจำาปี ที่สามารถุให้ดาวน์โหลดได้

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)

รา าน ร า

(แบบ 56-1 One Report)
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4.2.2.6 โครงสร้างการถุ่อหุ้นทั�งทางตรงและทางอ้อม
4.2.2.7 โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถุึงบริษัทย่อยด้วย
4.2.2.8 การถุ่อหุน้ ทัง� ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถุ้ อ่ หุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหาร ตามทีก่ ฎหมายกำาหนด
4.2.2.9 หนังส่อเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถุอ่ หุ้น
4.2.2.10 ข้อบังคับบริษัทและหนังส่อบริคณห์สนธิ
4.2.2.11 นโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท
4.2.2.12 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
4.2.2.13 กฎบัตร หรือหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท
4.2.2.14 กฎบัตร หรือหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
4.2.2.15 จรรยาบรรณและจริยธรรมบริษัท
4.2.2.16 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบต่อนักลงทุนสัมพีันธ์
4.2.2.17 ข้อมูลหรือเอกสารอ่่นใดที่บริษัทนำาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือส่่อต่างๆ

5. คุวามรับผู้ิดชอีบขอีงคุณะกี่รรมกี่ารบริษัทั
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5.1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5.1.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5.1.4 การแต่งตัง� วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพี้นจากตำาแหน่งให้เป็นไปตามทีก่ าำ หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
5.1.5 การแต่งตั�งเลขานุการบริษัทและการกำาหนดหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัทรวมถุึงเงื่อนไขในการให้พี้น
จากหน้าที่และการแต่งตั�งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ให้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
5.2.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และ/หรือคณะกรรมการชุดอ่่น
ตามความเหมาะสม
5.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้การทำางานของคณะกรรมการชุดย่อย มีความอิสระและเป็นกลาง
5.2.3 คณะกรรมการบริษัทจัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพี่่อให้การปฏิิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพีและบรรลุวัตถุุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
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5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี�
5.3.1.1 ด้านนโยบายและการกำากับดูแล
5.3.1.2 ด้านการเงิน
5.3.1.3 ด้านการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5.3.1.4 ด้านทรัพียากรบุคคล
5.3.1.5 ด้านการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5.3.1.6 ด้านการติดต่อส่่อสารกับผู้ถุอ่ หุ้น
5.3.1.7 ด้านอ่่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5.4 การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่่น
เพี่่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถุอุทิศเวลาสำาหรับการปฏิิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพี จึงกำาหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษทั ควรดำารงตำาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอ่น่ รวมไม่เกิน 3 แห่ง
นอกจากนี� ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสามารถุดำารงตำาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อ่น่ ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิิบตั ิ
หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกิจการนั�นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทในเครือ
5.5 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระควรมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเน่อ่ งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง� ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการ
ครั�งแรก
5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
5.6.1 กำาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เด่อนต่อครั�ง
5.6.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเล่อกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพีิจารณา
เห็นสมควร จะเล่อกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
5.6.3 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ทั�งนี� กรรมการตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปมีสิทธิเรียกร้อง
ขอให้เรียกประชุมเป็นกรณีพีเิ ศษ ทัง� นี� ประธานกรรมการหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจะต้องกำาหนดวันประชุมภายใน
14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
5.6.4 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังส่อนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นรีบด่วนเพี่่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่น
และกำาหนดวันประชุมเร็วกว่านั�นก็ได้
5.6.5 เลขานุการบริษัทต้องจัดทำารายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
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5.7 องค์ประชุม
5.7.1 องค์ประชุมขั�นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำานวนกรรมการทั�งหมด
5.7.2 ประธานกรรมการจะทำาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถุปฏิิบัติหน้าที่ได้ ถุ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถุ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถุปฏิิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเล่อกกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5.7.3 การวินิจฉัยชี�ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถุ่อเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน และถุ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพีิ่มขึ�นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี�ขาด ทั�งนี� กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั�น
5.8 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
5.8.1 มีการประเมินผลการปฏิิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole)
และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เป็นประจำาทุกปี เพี่อ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพีิจารณา
ผลงานและปัญหา เพี่่อการปรับปรุงแก้ไข
5.8.2 บริษัทอาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำาหนดแนวทาง และเสนอประเด็นในการประเมินผล
การปฏิิบัติงานของคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปี
5.9 ค่าตอบแทน
5.9.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพีนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพีนักงานที่บริษัท
กำาหนดไว้
5.10 การพีัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
5.10.1 การพีัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารให้เป็นไปตามนโยบายการพีัฒนากรรมการ และนโยบาย
การพีัฒนาผู้บริหารและพีนักงานที่บริษัทกำาหนดไว้
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บริษัท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งย่น และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติ โดยคำานึงถุึงความยั่งย่น
ของสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถุ่อหุ้น
ในการนี� บริษัทตระหนักถุึงการดำาเนินธุรกิจอย่างสุจริตและเป็นธรรม จึงได้มีการกำาหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
เพี่อ่ ให้บริษทั และบุคลากรของบริษทั อันประกอบด้วยกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพีนักงานของบริษทั ได้ยดึ ถุ่อเป็นแนวปฏิิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดต่อไปนี�

1. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ ผู้้ถื� อีื ห้น�
1.1 จัดให้มีการดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผู้ถุอ่ หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
เพี่่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถุ่อหุ้นโดยรวม และไม่กระทำาการใดๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถุอ่ หุ้น
1.2 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะที่ได้รับรู้อันเน่่อง
มาจากตำาแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
1.3 จัดให้มีนโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพี
1.4 จัดให้มีการรายงานสถุานภาพีทางการเงิน และผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถุ่อ ถุูกต้อง
และครบถุ้วน
1.5 จัดให้มีการชี�แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ถุ่อหุ้น ตลอดจนจัดส่งข้อมูลทั�งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องให้ผู้ถุอ่ หุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือระยะเวลาตามที่กฎหมายกำาหนด

2. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ ภัาคุรัฐ
2.1 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.2 บุคลากรของบริษัทต้องส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน และให้ความร่วมม่อในกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ

3. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ ล้กี่คุ�า
3.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า
3.2 จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย เพี่่อป้องกันไม่ให้นำาข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถุูกต้อง
3.3 จัดให้มีการกำาหนดราคาสินค้าและบริการในอัตราที่เป็นธรรม
3.4 จัดให้มีระบบและกระบวนการในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ คำาปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพี่่อให้ลูกค้า
ได้รับความพีึงพีอใจสูงสุดในสินค้าและบริการ
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4. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ พนักี่งาน
4.1 จัดให้มีขั�นตอนการสรรหาและคัดเล่อกโดยพีิจารณาถุึงความรู้ความสามารถุ ความเหมาะสมของตำาแหน่งที่สมัคร
และความเหมาะสมต่อองค์กร โดยปราศจากอคติเป็นสำาคัญ
4.2 จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงาน การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม
4.3 จัดให้มีการพีัฒนาบุคลากรโดยให้คำานึงถุึงประโยชน์ที่มีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและประโยชน์ที่พีนักงานที่
เข้ารับการฝ่ึกอบรมจะได้รับ
4.4 จัดให้มีการแต่งตั�ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ตั�งอยู่บนพี่�นฐานความรู้
ความสามารถุ และความเหมาะสมของบุคลากร
4.5 จัดให้มสี ภาพีแวดล้อมทีม่ คี วามปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและเอ่อ� ต่อการทำางานในสถุานทีท่ าำ งานตามทีก่ ฎหมาย
กำาหนด
4.6 จัดให้มีการรับร้องเรียนจากบุคลากรในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่บริษัทกำาหนด
รวมถุึงมีการปกป้องบุคลากรไม่ให้ถุูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน
4.7 สนับสนุนการปฏิิบัติต่อบุคลากรของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่เล่อกปฏิิบัติในความแตกต่างทางเพีศ
เพีศสภาพี เชื�อชาติ ศาสนา หรือคุณลักษณะอ่่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถุของพีนักงาน

5. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ คุ้คุ่ า�
5.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องดำาเนินกิจกรรมโดยยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่คำานึงถุึงผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพีวกพี้อง
5.2 บริษัทจะไม่กระทำาการใดอันเป็นการจำากัดการแข่งขันทางการค้า ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
5.3 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
5.4 ห้ามมิให้ทำาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพีฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
5.5 บริษัทพีึงจัดให้มีการทำาสัญญากับคู่ค้าทุกประเภทอย่างถุูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส
5.6 บริษทั พีึงจัดให้มกี ารชำาระค่นเงินกูพี้ ร้อมดอกเบีย� ให้กบั คูค่ า้ ทุกประเภทอย่างครบถุ้วนและตรงตามเวลาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้

6. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ คุ้แ่ ข่งทางกี่ารคุ�า
6.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องประพีฤติปฏิิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
6.2 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
และขัดต่อกฎหมาย
6.3 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทกระทำาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพีย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า
6.4 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทกล่าวหาในทางร้ายต่อคู่แข่งทางการค้า โดยปราศจากข้อมูลแห่งความจริง
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7. กี่ารปฏิบตั ติ อี่ สูังคุมสู่วนรวม
7.1 บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำาเนินธุรกิจเพี่่อบรรลุวัตถุุประสงค์ที่ตั�งไว้โดยคำานึงถุึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
7.2 บริษัทจะพีัฒนาความรู้ความสามารถุของบุคลากรของบริษัท ส่งเสริมให้เกิดการพีัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีงาม และสร้างความเจริญอย่างยั่งย่นให้กับชุมชมและสังคม
7.3 บริษัทจะปรับเปลี่ยนองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพี่่อลดผลกระทบใดๆ ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและสังคม

8. กี่ารปฏิบตั ติ นต่อีบริษัทั
8.1 การปฏิิบัติตนในสังคม
8.1.1 บุคลากรของบริษัทพีึงรักษาชื่อเสียง เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ไม่ประพีฤติในทาง
ทีอ่ าจทำาให้เส่อ่ มเสียต่อตำาแหน่ง หน้าทีแ่ ละเกียรติคณ
ุ ของบริษทั มีจติ สำานึกรับผิดชอบ และแสดงออกซึง่ ความ
มีน�ำาใจ อัธยาศัยไมตรีอันดีงามต่อสังคมส่วนรวม ทั�งสามารถุที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ หากไม่กระทบ
ต่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่ขัดต่องานในหน้าที่ของตน
8.2 การใช้สิทธิทางการเม่อง
บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเม่อง ไม่กระทำาการอันเป็นการฝ่ักใฝ่�ทางการเม่อง รวมถุึงไม่มีนโยบายสนับสนุน
ด้านการเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่น่ แก่พีรรคการเม่อง กลุม่ แนวร่วมทางการเม่อง ผูม้ อี าำ นาจทางการเม่อง หรือ
ผูล้ งสมัครรับเล่อกตัง� ทางการเม่อง ไม่วา่ จะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ทัง� ในระดับท้องถุิน่ ระดับภูมภิ าค หรือระดับประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความเคารพีในสิทธิทางการเม่องของพีนักงานในฐานะพีลเม่องที่ดีตามรัฐธรรมนูญ
8.2.1 บริษทั พีึงเคารพีสิทธิทางกฎหมายของบุคลากรของบริษทั และจะไม่กา้ วก่ายเสรีภาพีในการใช้สทิ ธิทางการเม่อง
อันเป็นสิทธิทปี่ ระชาชนพีึงกระทำาได้ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีทกี่ ารใช้สทิ ธิทางการเม่อง หรือการ
แสดงออกด้วยวิธีการใดๆ ของบุคลากรของบริษัททำาให้บุคคลใดหลงเชื่อ หรือเข้าใจว่าการใช้สิทธิ หรือการ
แสดงออกเช่นว่านั�นกระทำาในนามของบริษัท หรือทำาให้ผู้อ่นเข้าใจว่าบริษัทเกี่ยวข้อง ฝ่ักใฝ่� หรือสนันสนุนการ
ดำาเนินการทางการเม่อง พีรรคการเม่อง กลุ่มแนวร่วมทางการเม่อง ผู้มีอำานาจทางการเม่อง หรือผู้สมัคร
รับเล่อกตั�งทางการเม่อง
8.2.2 บุคลากรของบริษัทจะต้องไม่ใช้ประโยชน์จากตำาแหน่ง หรือหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ในการ
ดำาเนินการใดๆ ดังต่อไปนี� อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพีลักษณ์ หรือชื่อเสียงของบริษัทไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
1) ชี�ชวน สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ให้บุคลากรของบริษัทท่านอ่่น ให้สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง
การเม่องของพีรรคการเม่อง กลุ่มแนวร่วมทางการเม่อง ผู้มีอำานาจทางการเม่อง หรือผู้สมัครรับเล่อกตั�ง
ทางการเม่อง ซึ่งอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร และกระทบกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม

บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีีเวลลอปเมนท์ จีำากัดี (มหาชน)
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2) กระทำาการด้วยวิธกี ารใดๆ อันเป็นการแอบอ้างความเป็นบุคลากรของบริษทั เพี่อ่ ประโยชน์ในการดำาเนินการ
เกี่ยวกับการสมัครรับเล่อกตั�ง หรือหาเสียงเล่อกตั�ง
3) กระทำาการด้วยวิธกี ารใดๆ อันเป็นการแอบอ้างความเป็นบุคลากรของบริษทั หรือทำาให้สาธารณชนหลงเชือ่
หรือเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน เกี่ยวข้อง ฝ่ักใฝ่�กับพีรรคการเม่อง กลุ่มแนวร่วมทางการเม่อง
ผูม้ อี าำ นาจทางการเม่อง หรือผูส้ มัครรับเล่อกตัง� ทางการเม่องทางตรง หรือทางอ้อม เพี่อ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ตนเอง พีวกพี้อง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
8.2.3 บุคลากรของบริษัทต้องไม่แสดงออกทางการเม่องในสถุานที่ทำางานหรือในเวลางาน อันอาจทำาให้เกิดความ
ขัดแย้งในการทำางาน หรือกระทบกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถุึงไม่ใช้อุปกรณ์
เครื่องม่อในการส่่อสารของบริษัท หรือแต่งกายด้วยเครื่องแบบพีนักงาน หรือใช้สัญลักษณ์ใดๆ หรือเปิดเผย
ให้เห็นชื่อ หรือตราบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ อันทำาให้ผู้อ่นเข้าใจได้ว่าเป็นบุคลากรของบริษัทในการเข้าร่วมประชุม
ทางการเม่อง หรือร่วมชุมนุมในที่สาธารณสถุานใดๆ อันมีลักษณะทางการเม่อง
8.3 ความซื่อสัตย์สุจริต
8.3.1 บุคลากรของบริษัทต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
8.3.2 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพีัวพีันกับการหลอกลวง หรือทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท
หรือบุคคลอ่่น เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น
8.3.3 ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท ให้ ข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ หรื อ เจตนาทำ า ให้ เ ข้ า ใจผิ ด เจตนาปกปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง
หรือปลอมแปลงเอกสาร การทุจริตถุ่อเป็นการกระทำาผิดที่แจ้งชัด และอาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัย
รวมถุึงการเลิกจ้างในทันทีและการดำาเนินคดีอาญาด้วย
8.4 การมีวินัย
8.4.1 บริษัทกำาหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม ดังนั�น บุคลากรของบริษัท
ต้องประพีฤติปฏิิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำาสั่ง และประกาศที่บริษัทกำาหนดอย่างเคร่งครัด
8.5 การรักษาทรัพีย์สินของบริษัท
8.5.1 บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้และรักษาทรัพีย์สินของบริษัท พีร้อมทั�งดูแลไม่ให้
เกิดการสูญหาย
8.5.2 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรัพีย์สินของบริษัททั�งสังหาริมทรัพีย์ อสังหาริมทรัพีย์ ความรู้ทางวิชาการ
เทคโนโลยี ข้อมูล เอกสารสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิประโยชน์ สัมปทาน ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในทาง
ที่ผิดกฎหมายและจริยธรรม หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท ทั�งไม่นำาไปใช้เพี่่อประโยชน์ส่วนตัวหรือของ
ผู้อ่นโดยมิชอบ
8.6 การรักษาข้อมูลความลับของบริษัท
8.6.1 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทเปิดเผยข่าวสารข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท โดยเฉพีาะความลับทางการค้า
ข้อมูลลับหมายถุึงข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งหากถุูกเปิดเผยอาจถุูกนำาไปใช้โดยผู้อ่นอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท
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8.6.2 ในกรณีที่ส�ินสุดสภาพีการเป็นพีนักงาน บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ
ซึ่งตนครอบครองอยู่ ค่นให้บริษัทโดยไม่ต้องร้องขอ และให้แล้วเสร็จก่อนการสิ�นสุดสภาพีการเป็นพีนักงาน
ข้อผูกพีันการรักษาข้อมูลความลับนี�ยังมีผลบังคับแม้เม่่อพี้นจากการเป็นบุคลากรของบริษัทแล้ว
8.6.3 บุคลากรของบริษทั ต้องปฏิิบตั ติ ามนโยบายและข้อบังคับของบริษทั ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมัน่ คง
และปลอดภัยทางไซเบอร์ เพี่่อป้องกันการละเมิดความลับ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการสูญหายของข้อมูล
8.7 การไม่ใช้ตำาแหน่งหน้าที่การงาน ข้อมูล และเอกสารของบริษัทหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่น
8.7.1 ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท อาศั ย ตำ า แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานของตน หรื อ ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารของบริ ษั ท
ของลูกค้า หรือผู้ที่ทำาธุรกิจกับบริษัท เพี่่อแสวงหาประโยชน์สำาหรับตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลอ่่น หรือทำาให้
ประโยชน์ของบริษัทลดน้อยลง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
8.7.2 บุคลากรของบริษัทต้องละเว้นจากการใช้ตำาแหน่งหรือความรู้เกี่ยวกับบริษัท เพี่่ออำานวยความสะดวกในการ
ซื�อขายหรือติดต่อในการซื�อขายหลักทรัพีย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
8.8 การประพีฤติปฏิิบัติที่ขัดต่อประโยชน์ของบริษัท
8.8.1 ห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทกระทำาการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำาให้บริษัท
เสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร
8.8.2 กรณีบุคลากรของบริษัทถุ่อหุ้นในบริษัทอ่่นหรือธุรกิจที่ดำาเนินกิจการแข่งขันกับบริษัท บุคลากรของบริษัท
ต้องรับผิดชอบมิให้การถุ่อหุน้ นัน� มีผลกระทบให้บคุ ลากรของบริษทั กระทำา หรือละเว้นการกระทำาอันควรตามหน้าที่
ในฐานะบุคลากรของบริษัท
8.9 การอุทิศตัวและอุทิศเวลา
8.9.1 บุ ค ลากรของบริ ษั ท ต้ อ งอุ ทิ ศ ตั ว และอุ ทิ ศ เวลา ทุ่ ม เทปฏิิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากบริ ษั ท
อย่างเต็มที่ และโดยเต็มความสามารถุ ไม่พีึงประกอบธุรกิจอ่่น ทำางานส่วนตัว หรือทำางานอ่่นที่มิใช่งานของ
บริษัทในเวลางาน อันมีผลกระทบต่อการปฏิิบัติงาน หรือผลประโยชน์ของบริษัท

9. คุวามสูัมพันธุ์และคุวามขัดแย�งทางผู้ลประโยชน์
9.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องหลีกเลี่ยง และป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว หรือเครือญาติขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษทั หรือลูกค้า หรือคูค่ า้ ของบริษทั ในกรณีทไี่ ม่สามารถุหลีกเลีย่ งได้ ให้แจ้งความสัมพีันธ์ดงั กล่าวให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทได้รับทราบ และให้งดยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการอนุมติในเรื่องนั�นๆ
9.2 การให้ของขวัญ และให้การเลี�ยงรับรองกับลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอ่่นๆ ที่มีความสัมพีันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท จะต้อง
เป็นไปตามปกติวิสัยแห่งการติดต่อธุรกิจโดยทั่วไป เหมาะสมแก่โอกาสและเทศกาล โดยบุคลากรของบริษัทพีึงปฏิิบัติ
ในขอบเขต ดังนี�
9.2.1 ไม่ขัดต่อนโยบาย และกฎระเบียบของบริษัทที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีเพีิ่มเติมต่อไป
9.2.2 เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด
9.2.3 ต้องรายงานให้ผู้มีอำานาจตามที่บริษัทกำาหนดรับทราบ และอนุมัติก่อนทุกครั�ง
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9.3 บุคลากรของบริษัทต้องไม่เรียกรับของขวัญ และการเลี�ยงรับรองในทุกกรณี หากจำาเป็นต้องมีการรับของขวัญและ
รับการเลีย� งรับรองจากลูกค้า คูค่ า้ หรือบุคคลอ่น่ ๆ พีึงกระทำาในบริบทแห่งการติดต่อธุรกิจบริษทั เท่านัน� และต้องแจ้งให้
ผู้มีอำานาจตามที่บริษัทกำาหนดรับทราบด้วยทุกครั�ง ในบางกรณีอาจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำานาจตามที่
บริษัทกำาหนดตามลำาดับก่อน ทั�งนี� ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิิบัติของบริษัทที่จะมีเพีิ่มเติมต่อไป

10. กี่ารปฏิบตั ติ นต่อีผู้้ร� ว่ มงาน
10.1 การปฏิิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
10.1.1 บุคลากรของบริษทั ต้องปฏิิบตั ติ วั เป็นแบบอย่างทีด่ ี โดยเป็นผูบ้ งั คับบัญชาทีด่ ี มีเมตตาและคุณธรรมควรแก่
การเคารพีนับถุ่อ ให้ความเป็นธรรมแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเสมอภาค ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ยินดีรบั ฟ์ัง ให้คาำ แนะนำาทีด่ ี และช่วยพีิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลลุ ว่ ง รวมทัง� ช่วยเหล่อ
เก่�อกูลผู้ใต้บังคับบัญชาตามควรแก่กรณี และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของบุคลากรของบริษัทที่มี
ต่อองค์กร
10.2 การปฏิิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา
10.2.1 บุคลากรของบริษัทต้องให้ความเคารพี เชื่อฟ์ัง และปฏิิบัติตามคำาสั่งโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
มุ่งปฏิิบัติงานให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี พีึงนำาเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการดำาเนินงาน มีทัศนคติที่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชาและปรับตนเองให้ทำางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้
10.3 การปฏิิบัติตนต่อผู้ร่วมงาน
10.3.1 บุคลากรของบริษัทพีึงสร้างเสริมและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความเข้าใจ และแสดงความ
มีน�ำาใจ รวมทั�งอัธยาศัยไมตรีอันดีซึ่งกันและกัน
10.3.2 บุคลากรของบริษัทพีึงให้เกียรติและให้ความเคารพีต่อกัน โดยสนับสนุนการทำางานเป็นทีม และร่วมแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยเปิดเผยและสุจริตใจ เคารพีความคิดเห็นและยินดีรับฟ์ังข้อมูลย้อนกลับ
และข้อเสนอแนะของผู้อ่นโดยไม่มีอคติ
10.3.3 บุคลากรของบริษทั ต้องไม่กล่าวร้ายหรือคุกคามผูร้ ว่ มงานในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะในบริษทั หรือสถุานทีอ่ น่ ใด
10.3.4 บุคลากรของบริษัทต้องไม่คุกคามผู้ร่วมงานในรูปแบบต่างๆ รวมถุึงการคุกคามทางเพีศ ซึ่งอาจกระทำา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทางวาจา ทางส่่อสิ่งพีิมพี์ ทางกายสัมผัส เป็นต้น
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11. หลักี่ปฏิบตั ดิ า� นอีาชีวอีนามัย คุวามปลอีดภััย และสูิง� แวดล�อีม
11.1 จัดให้มีการพีัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถุึงมาตรฐานสากล
11.2 จัดให้มีการให้ความสำาคัญ และดำารงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน เพี่่อควบคุมและป้องกันอันตราย
จากการดำาเนินงานของบริษทั ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพี และทรัพีย์สนิ ของบุคลากรของบริษทั และของบริษทั
11.3 จัดให้มีการสนับสนุนทรัพียากรต่างๆ ในการดำาเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย เพี่่อให้เกิดการพีัฒนา
อย่างต่อเน่่อง
11.4 จัดให้มีการกำาหนดแนวการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย ดังนี�
11.4.1 ความปลอดภัยในการทำางานถุ่อเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิิบัติงานของบุคลากรของบริษัท
ทุกคน
11.4.2 บริษัทจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพีแวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยเพี่่อสร้างทัศนคติและจิตสำานึก
ในการทำางานอย่างปลอดภัย เพี่อ่ ดำารงไว้ซง่ึ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบรรลุ
เป้าหมายให้อบุ ตั เิ หตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)
11.4.3 ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ เป็นผูน้ ำา กำากับดูแลและสนับสนุนให้บคุ ลากรของบริษทั ปฏิิบตั งิ านอย่างปลอดภัย
และต่อเน่อ่ ง
11.4.4 บุคลากรของบริษัทต้องคำานึงถุึงความปลอดภัยของตนเอง ของเพี่่อนร่วมงาน ของทรัพีย์สินบริษัท
เป็นสำาคัญตลอดเวลาทีป่ ฏิิบตั งิ าน
11.4.5 บุคลากรของบริษทั ทุกคนต้องให้ความร่วมม่อในโครงการความปลอดภัยของบริษทั และเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสภาพีการทำางานและวิธกี ารทำางานทีป่ ลอดภัย
11.5 จะปฏิิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการดำาเนินการของโครงการ
11.6 จะคำานึงถุึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีอ่ าจเกิดขึน� รวมถุึงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพีและความปลอดภัย
ของพีนักงาน ชุมชนท้องถุิน่ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอ่น่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกระบวนการตัดสินใจและการประเมินความเสีย่ ง
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12. กี่ารติดตามด้แลให�มกี่ี ารปฏิบตั ิ
12.1 บุคลากรของบริษัทจะต้องรับทราบ ทำาความเข้าใจ และปฏิิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด
12.2 บุคลากรของบริษทั มีหน้าทีส่ ง่ เสริม และปฏิิบตั ติ ามจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ผูท้ ฝ่ี่ า� ฝ่ืนหรือละเมิดจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจจะต้องได้รับการพีิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัท นอกจากนี�อาจได้รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทำาผิดกฎหมาย
12.3 บริษทั ควรจัดให้มชี อ่ งทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และการรายงานในกรณีสงสัยว่าจะมีการทำาผิดจรรยาบรรณ
และจริยธรรมธุรกิจ รวมถุึงช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
12.4 บริษทั ควรจัดให้ฝ่า� ยตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าทีร่ ายงานในเรือ่ งการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิิบตั ติ าม
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
12.5 บริษทั ควรจัดให้มกี ารทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจทุก 2 ปี เพี่อ่ ให้มคี วามเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ปจั จุบนั
และสภาพีแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
12.6 ในกรณีที่มีการย่นยันถุึงเหตุการณ์การกระทำาผิดจรรยาบรรณ หน่วยงานหรือบุคคลในบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้อง
รับผิดชอบในการพีัฒนา ทบทวน และปรับปรุงมาตรการป้องกันหรือควบคุม ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจได้รับการ
ตรวจสอบโดยฝ่�ายตรวจสอบภายในตามความจำาเป็น สอดคล้องกับขอบเขตอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว
12.7 บริษัทจะสนับสนุนการฝ่ึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณให้แก่พีนักงานอย่างสม่ำาเสมอ โดยเน่�อหา
ประกอบการฝ่ึกอบรมจะต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอเพี่่อครอบคลุมบทเรียนที่ได้รับจาก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ�น
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บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพีิพีาททางกฎหมายที่ยังไม่ถุึงที่สุด ซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพีย์ของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถุ่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวค่อ บริษัท
อินดิเพีนเดนท์ เพีาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (IPD) บริษทั กัลฟ์์ เอสอาร์ซี จำากัด (GSRC) และบริษทั กัลฟ์์ พีีดี จำากัด (GPD)
ได้เป็นคู่ความในคดีปกครอง โดยในปี 2558 IPD GSRC และ GPD ได้ย่นฟ์้องคดีต่อศาลปกครองกลาง และ ณ ปัจจุบัน
คดีดังกล่าวได้ถุึงที่สุด โดยศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาพีิพีากษาแล้ว ทั�งนี� สาระสำาคัญของคดีสามารถุสรุปได้ดังต่อไปนี�
ในปี 2557 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (“คตร.”) ได้มีมติให้คณะกรรมการกำากับกิจการ
พีลังงาน (กกพี.) เข้าตรวจสอบผลการประมูลคัดเล่อกผู้ผลิตไฟ์ฟ์้าภาคเอกชนรายใหญ่ประจำาปี 2555 ซึ่ง IPD เป็นผู้ชนะการ
ประมูลดังกล่าว และได้ดำาเนินการให้ GSRC และ GPD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ IPD ถุ่อหุ้นทั�งหมดเข้าทำาสัญญาซื�อขายไฟ์ฟ์้ากับ
กฟ์ผ. ในเวลาต่อมา โดยกระบวนการการตรวจสอบดังกล่าวเกิดขึน� เน่อ่ งจากการร้องเรียนว่าขัน� ตอนการประมูลคัดเล่อกผูผ้ ลิต
ไฟ์ฟ์้าเอกชนรายใหญ่ข้างต้นไม่เป็นไปตามแผนพีัฒนากำาลังผลิตไฟ์ฟ์้าของประเทศ ระเบียบของ กกพี. และเอกสารข้อกำาหนด
ในการเสนอราคา (Request for Proposals : RFP) ในการนี� กกพี. ได้จดั ตัง� คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพี่อ่ ทำาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและรายงานผล รวมถุึงส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ คตร. ทราบ ซึง่ ต่อมา คตร. ได้มอบหมายให้กระทรวงพีลังงาน
ดำาเนินการตรวจสอบเพีิ่มเติม กระทรวงพีลังงานจึงแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหากรณีการดำาเนินการประมูลโครงการรับซื�อไฟ์ฟ์้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producers: IPP)
(“คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง”) เพี่่อดำาเนินการตรวจสอบในเรื่องนี� โดยในภายหลังกระทรวงพีลังงานได้ส่งหนังส่อ
เชิญบริษทั ฯ เพี่อ่ ขอเจรจายกเลิกโครงการโรงไฟ์ฟ์้า GPD ทีช่ นะการประมูลและได้มกี ารลงนามในสัญญาซือ� ขายไฟ์ฟ์้ากับ กฟ์ผ. แล้ว
และยังได้มหี นังส่อแจ้งไปยังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ชะลอการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของโครงการโรงไฟ์ฟ์้า
ของ GSRC และ GPD ที่ชนะการประมูลทั�งสองโครงการในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม เม่่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 IPD GSRC และ GPD (รวมเรียกว่า “ผู้ฟ์้องคดี”) ได้ย่นฟ์้อง (1) คณะกรรมการ
กำากับกิจการพีลังงาน (กกพี.) (2) สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการพีลังงาน (สกพี.) (3) กระทรวงพีลังงาน และ (4) คณะ
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (รวมเรียกว่า “ผู้ถุูกฟ์้องคดี”) เป็นคดีปกครองกับศาลปกครองกลาง โดยมีฐานในการฟ์้องว่า
การตรวจสอบการประมูลคัดเล่อกผูผ้ ลิตไฟ์ฟ์้าภาคเอกชนรายใหญ่ประจำาปี 2555 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลทีม่ อี ำานาจหน้าที่
ในการตรวจสอบเป็นบุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสีย และข้อมูลทีน่ ำามาใช้ประกอบการตรวจสอบพีิจารณานัน� เป็นข้อมูลทีถุ่ กู บิดเบ่อนจาก
ความจริง และการตรวจสอบดังกล่าวทำาให้ผู้ฟ์้องคดีต้องได้รับความเสียหายจากการที่มีอุปสรรคไม่สามารถุดำาเนินโครงการ
โรงไฟ์ฟ์้าต่อไปได้ อันเป็นการกระทำาละเมิด ทั�งนี� ผู้ฟ์้องคดีขอให้ศาลปกครองกลางมีคำาสั่งห้ามจำาเลยดำาเนินการตรวจสอบ
หรือนำาผลการตรวจสอบการประมูลโครงการดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั�นไปใช้หรืออ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นการภายในหรือ
ต่อหน่วยงานอ่่น
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคำาพีิพีากษาว่า ผู้ถุูกฟ์้องคดีมีอำานาจดำาเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย แต่ได้
กระทำาการนอกเหน่อเกินขอบเขตอำานาจในการใช้ผลการตรวจสอบดังกล่าว จนเป็นเหตุให้ผฟ์ู้ อ้ งคดีได้รบั ความเสียหายและให้
กระทรวงพีลังงานแจ้งยกเลิกหนังส่อทีส่ ง่ ไปถุึงสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเกีย่ วกับการชะลอการพีิจารณาอนุมตั ิ
การส่งเสริมการลงทุน โดยเม่่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนแก่
GSRC และ GPD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ต่อมาเม่อ่ วันที่ 4 มกราคม 2560 กระทรวงพีลังงานได้ยน่ อุทธรณ์คำาพีิพีากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด และ
ผู้ฟ์้องคดีได้ย่นคำาแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำาหนดเวลาแล้วในวันที่ 20 มิถุุนายน 2560
ล่าสุดเม่่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาพีิพีากษาว่า การกระทำาของกระทรวงพีลังงานทั�งในส่วนของการ
ส่งหนังส่อถุึงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือการเรียกผู้ฟ์้องคดีเข้าไปเพี่่อเจรจาไกล่เกลี่ยยกเลิกสัญญาซื�อขายไฟ์ฟ์้านั�น
เป็นการกระทำาที่ละเมิดต่อผู้ฟ์้องคดี ทำาให้ผู้ฟ์้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั�น ศาลปกครองสูงสุดจึงพีิพีากษาให้กระทรวง
พีลังงานยกเลิกหนังส่อของกระทรวงพีลังงานที่มีถุึงสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการให้ชะลอการสนับสนุน
การส่งเสริมการลงทุนของโครงการของผูฟ์้ อ้ งคดี และให้กระทรวงพีลังงานแจ้งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีม่ คี ำาพีิพีากษา รวมถุึงห้ามกระทรวงพีลังงานนำาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประมูลการรับซือ� ไฟ์ฟ์้า
ของโครงการดังกล่าวไปใช้เจรจากับผู้ฟ์้องคดีเพี่่อยกเลิกสัญญาซื�อขายไฟ์ฟ์้าอีกต่อไป ซึ่งคำาพีิพีากษาของศาลปกครองสูงสุด
ดังกล่าวถุ่อเป็นที่สุด โดย ณ ปัจจุบัน สัญญาซื�อขายไฟ์ฟ์้าระหว่าง กฟ์ผ. กับ GSRC และ GPD ยังคงมีผลใช้บังคับ
นอกเหน่อจากข้อมูลทีเ่ ปิดเผยข้างต้น กลุม่ บริษทั ฯ ไม่ได้เกีย่ วข้องหรือเป็นคูค่ วามในคดีหรือข้อพีิพีาทในชัน� ศาล อนุญาโตตุลาการ
หรือกระบวนการทางปกครองใดๆ อันมีนัยสำาคัญ และยังไม่ระงับหรือเป็นที่สิ�นสุด
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รายงานทางการเง�น
2564

รายงาน า รั
รายงานทางการเง�น

ง

กรร การ

คณะกรรมการบริษัทั เป็็นผู้้ร� บั ผู้ิดชอบต่่องบการเงินรวมของบริษัทั กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีเวลลอป็เมนท์ จีํากัด (มหาชน) และบริษัทั ย่่อย่
และงบการเงินเฉพาะกิจีการของบริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีเวลลอป็เมนท์ จีํากัด (มหาชน) ซึ่่�งจีัดทําข่�นต่ามมาต่รฐานการบัญชี
ที�รับรองทั�วไป็และมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน โดย่ได�พิจีารณานโย่บาย่บัญชีท�เี หมาะสมและถืือป็ฏิิบัต่ิอย่่างสมํ�าเสมอ
รวมทั�งให�มีการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลที�สําคัญอย่่างเพีย่งพอในหมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน เพื�อเป็็นป็ระโย่ชน์ต่่อผู้้�ถืือหุ�นและ
นักลงทุนทั�วไป็
คณะกรรมการบริษััทได�จีัดให�มีการกํากับด้แลกิจีการที�ดี มีระบบการบริหารความเสี�ย่งและการควบคุมภาย่ในที�เหมาะสมและมี
ป็ระสิทธิิผู้ล เพื�อให�มั�นใจีได�ว่าข�อม้ลทางบัญชีมีความถื้กต่�องครบถื�วน แสดงข�อม้ลต่ามข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญและเพีย่ง
พอที�จีะดํารงรักษัาไว�ซึ่่�งทรัพย่์สิน ต่ลอดจีนป็้องกันไม่ให�เกิดการทุจีริต่หรือการดําเนินการที�ผู้ิดป็กต่ิอย่่างมีสาระสําคัญ
คณะกรรมการบริษััทได�แต่่งต่ั�งคณะกรรมการต่รวจีสอบซึ่่�งป็ระกอบด�วย่กรรมการอิสระ เพื�อทําหน�าที�กํากับด้แลสอบทานความ
น่าเชือ� ถืือและความถื้กต่�องของราย่งานทางการเงิน ระบบการควบคุมภาย่ในและการต่รวจีสอบภาย่ใน ระบบการบริหารความเสีย่� ง
รวมถืึงการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลราย่การระหว่างกัน โดย่ความเห็นของคณะกรรมการต่รวจีสอบเกี�ย่วกับเรื�องนี�ป็รากฏิในราย่งานของ
คณะกรรมการต่รวจีสอบซึ่่�งแสดงไว�ในราย่งานป็ระจีําป็ีน�แี ล�ว
คณะกรรมการบริษััทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภาย่ในและการต่รวจีสอบภาย่ในของบริษััทสามารถืให�ความเชื�อมั�นได�ว่า
งบการเงินรวมของบริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีเวลลอป็เมนท์ จีํากัด (มหาชน) และบริษััทย่่อย่ และงบการเงินเฉพาะกิจีการของ
บริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีเวลลอป็เมนท์ จีํากัด (มหาชน) สําหรับป็ีส�นิ สุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564 มีความเชื�อถืือได� ถืือป็ฏิิบัต่ิ
ต่ามมาต่รฐานการบัญชีท�รี ับรองทั�วไป็ และป็ฏิิบัต่ิถืก้ ต่�องต่ามกฎหมาย่และกฎระเบีย่บที�เกี�ย่วข�อง ซึ่่�งผู้้�สอบบัญชีได�ต่รวจีสอบ
และแสดงความเห็นไว�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชีซึ่่�งแสดงไว�ในราย่งานป็ระจีําป็ีน�แี ล�ว
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เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
า เ น
ข�าพเจี�าได�ต่รวจีสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการของบริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีเวลลอป็เมนท์ จีํากัด (มหาชน)
และบริษััทย่่อย่ (“กลุ่มบริษััท”) และของเฉพาะบริษััท กัลฟ์์ เอ็นเนอร์จีี ดีเวลลอป็เมนท์ จีํากัด (มหาชน) (“บริษััท”) ต่ามลําดับ
ซึ่่�งป็ระกอบด�วย่งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจีการ ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จีรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จีเฉพาะกิจีการ งบแสดงการเป็ลี�ย่นแป็ลงส่วนของผู้้�ถืือหุ�นรวมและงบแสดง
การเป็ลี�ย่นแป็ลงส่วนของผู้้�ถืือหุ�นเฉพาะกิจีการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจีการสําหรับป็ีสิ�นสุด
วันเดีย่วกัน รวมถืึงหมาย่เหตุ่ซึ่่�งป็ระกอบด�วย่สรุป็นโย่บาย่การบัญชีที�สําคัญและเรื�องอื�นๆ
ข�าพเจี�าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการข�างต่�นนีแ� สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจีการของ
กลุม่ บริษัทั และบริษัทั ต่ามลําดับ ณ วันที� 31 ธิันวาคม 2564 ผู้ลการดําเนินงานรวมและผู้ลการดําเนินงานเฉพาะกิจีการและกระแส
เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจีการสําหรับป็ีส�ินสุดวันเดีย่วกัน โดย่ถื้กต่�องต่ามที�ควรในสาระสําคัญต่ามมาต่รฐานการ
ราย่งานทางการเงิน
เก นการ ง า เ น
ข�าพเจี�าได�ป็ฏิิบัต่ิงานต่รวจีสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชี ความรับผู้ิดชอบของข�าพเจี�าได�กล่าวไว�ในวรรคความรับผู้ิดชอบ
ของผู้้�สอบบัญชีต่่อการต่รวจีสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการในราย่งานของข�าพเจี�า ข�าพเจี�ามีความเป็็นอิสระ
จีากกลุ่มบริษััทและบริษััทต่ามข�อกําหนดจีรรย่าบรรณของผู้้�ป็ระกอบวิชาชีพบัญชีที�กําหนดโดย่สภาวิชาชีพบัญชีในส่วน
ที�เกี�ย่วข�องกับการต่รวจีสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ และข�าพเจี�าได�ป็ฏิิบัต่ิต่ามความรับผู้ิดชอบด�าน
จีรรย่าบรรณอื�นๆ ซึ่่�งเป็็นไป็ต่ามข�อกําหนดเหล่านี� ข�าพเจี�าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ข�าพเจี�าได�รับเพีย่งพอและเหมาะสม
เพื�อใช�เป็็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข�าพเจี�า

02

เร ง า ั นการ ร
เรือ� งสําคัญในการต่รวจีสอบคือเรือ� งต่่างๆ ทีม� นี ย่ั สําคัญทีส� ดุ ต่ามดุลย่พินจีิ เย่ีย่� งผู้้ป็� ระกอบวิชาชีพของข�าพเจี�าในการต่รวจีสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการสําหรับงวดป็ัจีจีุบนั ข�าพเจี�าได�นาํ เรือ� งเหล่านีม� าพิจีารณาในบริบทของการต่รวจีสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการโดย่รวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจี�า ทั�งนี�ข�าพเจี�าไม่ได�แสดงความเห็น
แย่กต่่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�
การท

การ ย า ง น ย นทรั ยทก

เก เง�น ท า า นย

อ้�งถึงหม�ยเหตุ 12 ของงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
เร ง า ั นการ ร

ร

เร ง ังกลา ยาง ร

กลุ่มบริษััทมีค่าความนิย่มที�เกิดจีากการซึ่ื�อธิุรกิจีเป็็น
จีํานวนเงินที�มีนัย่สําคัญซึ่่�งม้ลค่าต่ามบัญชีของค่าความ
นิย่มอาจีส้งกว่าม้ลค่าที�คาดว่าจีะได�รับคืน

วิธิีการต่รวจีสอบของข�าพเจี�าในเรื�องดังกล่าว รวมถืึง
• ทําความเข�าใจีแผู้นการดําเนินงาน การระบุหน่วย่สินทรัพย่์ที�ก่อให�เกิด
เงินสดและกระบวนการทดสอบการด�อย่ค่าซึ่่�งจีัดทําโดย่ผู้้�บริหาร

การทดสอบการด�อย่ค่าป็ระจีําป็ีของค่าความนิย่มต่�อง
ใช� ดุ ล ย่พิ นิ จี อย่่ า งมากของผู้้� บ ริ ห ารในการกํ า หนด
ข�อสมมต่ิท�ีใช�ในการป็ระมาณม้ลค่าที�คาดว่าจีะได�รับคืน
ข�อสมมต่ิสําคัญที�ใช� รวมถืึง การคาดการณ์ป็ริมาณขาย่
และราคาขาย่ในอนาคต่ ต่�นทุนจีากการดําเนินงาน
อัต่ราการเต่ิบโต่ระย่ะย่าว และอัต่ราถืัวเฉลีย่� ถื่วงน�าํ หนัก
ของต่�นทุนเงินทุน (อัต่ราคิดลด) ข�าพเจี�าจี่งเห็นว่าเรื�อง
ดังกล่าวเป็็นเรื�องสําคัญในการต่รวจีสอบเนื�องจีากมี
จีํานวนเงินและการใช�ดุลย่พินิจีที�มีนัย่สําคัญ

• ทําความเข�าใจีเกี�ย่วกับกระบวนการและข�อสมมต่ิซึ่่�งผู้้�บริหารใช�ในการ
ป็ระมาณม้ลค่าที�คาดว่าจีะได�รับคืน
• ป็ระเมินความเหมาะสมของข�อสมมต่ิที�สําคัญ ได�แก่ป็ริมาณการขาย่และ
ราคาขาย่ ต่�นทุนในการดําเนินงาน อัต่ราการเต่ิบโต่ในระย่ะย่าว และอัต่รา
ถืัวเฉลี�ย่ถื่วงน�ําหนักของเงินทุน (อัต่ราคิดลด) ซึ่่�งรวมถืึงการเป็รีย่บเทีย่บ
ข�อม้ลทีไ� ด�รบั ดังกล่าวกับข�อม้ลจีากภาย่นอก จีากความร้ใ� นธิุรกิจีของกลุม่
บริษััทและป็ระสบการณ์ของข�าพเจี�า
• การวิเคราะห์ความอ่อนไหวโดย่การป็ระเมินผู้ลกระทบที�อาจีเป็็นไป็ได�ใน
อัต่ราการเต่ิบโต่ ป็ระมาณการกระแสเงินสด และอัต่ราคิดลด
• พิจีารณาความเพีย่งพอของการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลต่ามมาต่รฐานการราย่งาน
ทางการเงิน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

03

ล น
ผู้้บ� ริหารเป็็นผู้้ร� บั ผู้ิดชอบต่่อข�อม้ลอืน� ข�อม้ลอืน� ป็ระกอบด�วย่ข�อม้ลซึ่่ง� รวมอย่้ใ่ นราย่งานป็ระจีําป็ี แต่่ไม่รวมถืึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจีการและราย่งานของผู้้�สอบบัญชีท�ีอย่้่ในราย่งานนั�น ซึ่่�งคาดว่าราย่งานป็ระจีําป็ีจีะถื้กจีัดเต่รีย่มให�ข�าพเจี�า
ภาย่หลังวันที�ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชีนี�
ความเห็นของข�าพเจี�าต่่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการไม่ครอบคลุมถืึงข�อม้ลอืน� และข�าพเจี�าไม่ได�ให�ความเชือ� มัน�
ต่่อข�อม้ลอื�น
ความรับผู้ิดชอบของข�าพเจี�าที�เกี�ย่วเนื�องกับการต่รวจีสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ คือ การอ่านข�อม้ลอื�น
ต่ามที�ระบุข�างต่�นเมื�อจีัดทําแล�ว และพิจีารณาว่าข�อม้ลอื�นมีความขัดแย่�งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจีการหรือกับความร้�ท�ไี ด�รับจีากการต่รวจีสอบของข�าพเจี�า หรือป็รากฏิว่าข�อม้ลอื�นมีการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริง
อันเป็็นสาระสําคัญหรือไม่
เมื�อข�าพเจี�าได�อ่านราย่งานป็ระจีําป็ี หากข�าพเจี�าสรุป็ได�ว่ามีการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญ ข�าพเจี�า
ต่�องสื�อสารเรื�องดังกล่าวกับผู้้�มีหน�าที�ในการกํากับด้แลและขอให�ทําการแก�ไข
า รั
ง ร� าร ล
นาท นการกากั ล ง การเง�นร ล ง การเง�นเ า ก การ
ผู้้�บริหารมีหน�าที�รับผู้ิดชอบในการจีัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการเหล่านี�โดย่ถื้กต่�องต่ามที�ควร
ต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน และรับผู้ิดชอบเกีย่� วกับการควบคุมภาย่ในทีผู้� บ�้ ริหารพิจีารณาว่าจีําเป็็นเพือ� ให�สามารถืจีัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการที�ป็ราศจีากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญไม่ว่าจีะเกิดจีาก
การทุจีริต่หรือข�อผู้ิดพลาด
ในการจีัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ ผู้้�บริหารรับผู้ิดชอบในการป็ระเมินความสามารถืของกลุ่มบริษััท
และบริษััทในการดําเนินงานต่่อเนื�อง เป็ิดเผู้ย่เรื�องที�เกี�ย่วกับการดําเนินงานต่่อเนื�อง (ต่ามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ์
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่่อเนื�องเว�นแต่่ผู้้�บริหารมีความต่ั�งใจีที�จีะเลิกกลุ่มบริษััทและบริษััท หรือหยุ่ดดําเนินงานหรือ
ไม่สามารถืดําเนินงานต่่อเนื�องต่่อไป็ได�
ผู้้�มีหน�าที�ในการกํากับด้แลมีหน�าที�ในการกํากับด้แลกระบวนการในการจีัดทําราย่งานทางการเงินของกลุ่มบริษััทและบริษััท

04

า รั
ง
ั
การ ร
ง การเง�นร ล ง การเง�นเ า ก การ
การต่รวจีสอบของข�าพเจี�ามีวต่ั ถืุป็ระสงค์เพือ� ให�ได�ความเชือ� มัน� อย่่างสมเหตุ่สมผู้ลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการ
โดย่รวมป็ราศจีากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจีะเกิดจีากการทุจีริต่หรือข�อผู้ิดพลาด
และเสนอราย่งานของผู้้�สอบบัญชีซึ่่�งรวมความเห็นของข�าพเจี�าอย่้่ด�วย่ ความเชื�อมั�นอย่่างสมเหตุ่สมผู้ลคือความเชื�อมั�นใน
ระดับส้งแต่่ไม่ได�เป็็นการรับป็ระกันว่าการป็ฏิิบัต่ิงานต่รวจีสอบต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชีจีะสามารถืต่รวจีพบข�อม้ลที�ขัดต่่อ
ข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญทีม� อี ย่้ไ่ ด�เสมอไป็ ข�อม้ลทีข� ดั ต่่อข�อเท็จีจีริงอาจีเกิดจีากการทุจีริต่หรือข�อผู้ิดพลาดและถืือว่ามีสาระ
สําคัญเมื�อคาดการณ์ได�อย่่างสมเหตุ่สมผู้ลว่าราย่การที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงแต่่ละราย่การหรือทุกราย่การรวมกันจีะมีผู้ลต่่อการ
ต่ัดสินใจีทางเศรษัฐกิจีของผู้้�ใช�งบการเงินจีากการใช�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการเหล่านี�
ในการต่รวจีสอบของข�าพเจี�าต่ามมาต่รฐานการสอบบัญชี ข�าพเจี�าได�ใช�ดลุ ย่พินจีิ และการสังเกต่และสงสัย่เย่ีย่� งผู้้ป็� ระกอบวิชาชีพ
ต่ลอดการต่รวจีสอบ การป็ฏิิบัต่ิงานของข�าพเจี�ารวมถืึง
• ระบุและป็ระเมินความเสี�ย่งจีากการแสดงข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจีการไม่ว่าจีะเกิดจีากการทุจีริต่หรือข�อผู้ิดพลาด ออกแบบและป็ฏิิบัต่ิงานต่ามวิธิีการต่รวจีสอบเพื�อต่อบสนองต่่อ
ความเสีย่� งเหล่านัน� และได�หลักฐานการสอบบัญชีทีเ� พีย่งพอและเหมาะสมเพือ� เป็็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข�าพเจี�า
ความเสี�ย่งที�ไม่พบข�อม้ลที�ขัดต่่อข�อเท็จีจีริงอันเป็็นสาระสําคัญซึ่่�งเป็็นผู้ลมาจีากการทุจีริต่จีะส้งกว่าความเสี�ย่งที�เกิดจีาก
ข�อผู้ิดพลาดเนื�องจีากการทุจีริต่อาจีเกี�ย่วกับการสมร้�ร่วมคิด การป็ลอมแป็ลงเอกสารหลักฐาน การต่ั�งใจีละเว�นการแสดง
ข�อม้ล การแสดงข�อม้ลที�ไม่ต่รงต่ามข�อเท็จีจีริงหรือการแทรกแซึ่งการควบคุมภาย่ใน
• ทําความเข�าใจีในระบบการควบคุมภาย่ในที�เกี�ย่วข�องกับการต่รวจีสอบ เพื�อออกแบบวิธิีการต่รวจีสอบที�เหมาะสม
กับสถืานการณ์ แต่่ไม่ใช่เพือ� วัต่ถืุป็ระสงค์ในการแสดงความเห็นต่่อความมีป็ระสิทธิิผู้ลของการควบคุมภาย่ในของกลุม่ บริษัทั
และบริษััท
• ป็ระเมินความเหมาะสมของนโย่บาย่การบัญชีทผู้�ี บ้� ริหารใช�และความสมเหตุ่สมผู้ลของป็ระมาณการทางบัญชีและการเป็ิดเผู้ย่
ข�อม้ลที�เกี�ย่วข�องซึ่่�งจีัดทําข่�นโดย่ผู้้�บริหาร
• สรุป็เกีย่� วกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่่อเนือ� งของผู้้บ� ริหารและจีากหลักฐานการสอบ
บัญชีที�ได�รับ สรุป็ว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ย่วกับเหตุ่การณ์หรือสถืานการณ์ที�อาจีเป็็นเหตุ่ให�เกิดข�อสงสัย่
อย่่างมีนย่ั สําคัญต่่อความสามารถืของกลุม่ บริษัทั และบริษัทั ในการดําเนินงานต่่อเนือ� งหรือไม่ ถื�าข�าพเจี�าได�ขอ� สรุป็ว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม� สี าระสําคัญ ข�าพเจี�าต่�องกล่าวไว�ในราย่งานของผู้้ส� อบบัญชีของข�าพเจี�าโดย่ให�ขอ� สังเกต่ถืึงการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการทีเ� กีย่� วข�อง หรือถื�าการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ลดังกล่าวไม่เพีย่งพอ ความเห็นของข�าพเจี�า
จีะเป็ลีย่� นแป็ลงไป็ ข�อสรุป็ของข�าพเจี�าข่น� อย่้ก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไ�ี ด�รบั จีนถืึงวันทีใ� นราย่งานของผู้้ส� อบบัญชีของข�าพเจี�า
อย่่างไรก็ต่าม เหตุ่การณ์หรือสถืานการณ์ในอนาคต่อาจีเป็็นเหตุ่ให�กลุ่มบริษััทและบริษััทต่�องหยุ่ดการดําเนินงานต่่อเนื�อง
• ป็ระเมินการนําเสนอโครงสร�างและเนือ� หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการโดย่รวม รวมถืึงการเป็ิดเผู้ย่ข�อม้ล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจีการแสดงราย่การและเหตุ่การณ์ในร้ป็แบบทีท� าํ ให�มกี ารนําเสนอข�อม้ลโดย่ถื้กต่�อง
ต่ามที�ควรหรือไม่
• ได�รับหลักฐานการสอบบัญชีท�เี หมาะสมอย่่างเพีย่งพอเกี�ย่วกับข�อม้ลทางการเงินของกิจีการภาย่ในกลุ่มหรือกิจีกรรมทาง
ธิุรกิจีภาย่ในกลุ่มบริษััทเพื�อแสดงความเห็นต่่องบการเงินรวม ข�าพเจี�ารับผู้ิดชอบต่่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมด้แล
และการป็ฏิิบัต่ิงานต่รวจีสอบกลุ่มบริษััท ข�าพเจี�าเป็็นผู้้�รับผู้ิดชอบแต่่เพีย่งผู้้�เดีย่วต่่อความเห็นของข�าพเจี�า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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ข�าพเจี�าได�ส�ือสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกํากับด้แลในเรื�องต่่างๆ ที�สําคัญซึ่่�งรวมถืึงขอบเขต่และช่วงเวลาของการต่รวจีสอบ
ต่ามที�ได�วางแผู้นไว� ป็ระเด็นที�มีนัย่สําคัญที�พบจีากการต่รวจีสอบรวมถืึงข�อบกพร่องที�มีนัย่สําคัญในระบบการควบคุมภาย่ใน
หากข�าพเจี�าได�พบในระหว่างการต่รวจีสอบของข�าพเจี�า
ข�าพเจี�าได�ให�คํารับรองแก่ผู้้�มีหน�าที�ในการกํากับด้แลว่าข�าพเจี�าได�ป็ฏิิบัต่ิต่ามข�อกําหนดจีรรย่าบรรณที�เกี�ย่วข�องกับความเป็็น
อิสระและได�ส�ือสารกับผู้้�มีหน�าที�ในการกํากับด้แลเกี�ย่วกับความสัมพันธิ์ทั�งหมดต่ลอดจีนเรื�องอื�นซึ่่�งข�าพเจี�าเชื�อว่ามีเหตุ่ผู้ล
ที�บุคคลภาย่นอกอาจีพิจีารณาว่ากระทบต่่อความเป็็นอิสระของข�าพเจี�าและมาต่รการที�ข�าพเจี�าใช�เพื�อป็้องกันไม่ให�ข�าพเจี�า
ขาดความเป็็นอิสระ
จีากเรือ� งทีส� อ�ื สารกับผู้้ม� หี น�าทีใ� นการกํากับด้แล ข�าพเจี�าได�พจีิ ารณาเรือ� งต่่างๆ ทีม� นี ย่ั สําคัญทีส� ดุ ในการต่รวจีสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจีการในงวดป็ัจีจีุบันและกําหนดเป็็นเรื�องสําคัญในการต่รวจีสอบ ข�าพเจี�าได�อธิิบาย่เรื�องเหล่านี�
ในราย่งานของผู้้�สอบบัญชีเว�นแต่่กฎหมาย่หรือข�อบังคับไม่ให�เป็ิดเผู้ย่ต่่อสาธิารณะเกี�ย่วกับเรื�องดังกล่าว หรือในสถืานการณ์
ที�ย่ากที�จีะเกิดข่�น ข�าพเจี�าพิจีารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในราย่งานของข�าพเจี�าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถื
คาดการณ์ได�อย่่างสมเหตุ่ผู้ลว่าจีะมีผู้ลกระทบในทางลบมากกว่าผู้ลป็ระโย่ชน์ต่่อส่วนได�เสีย่สาธิารณะจีากการสื�อสารดังกล่าว

(วัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ)
ผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต่
เลขทะเบีย่น 6333
บริษััท เคพีเอ็มจีี ภ้มิไชย่ สอบบัญชี จีํากัด
กรุงเทพมหานคร
18 กุมภาพันธิ์ 2565
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2564
2563

2563
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

19,846,840,823

15,902,240,379

7,458,644,053

6,751,942,912

เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื้ อขายไฟฟ้า
ส่วนที่ถึงกาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2,786,671,658
9,568,860,514

5,869,798,671
5,660,444,975

9,495,184

36,000,000

596,304,323
1,392,194,763
-

1,086,528,579
-

169,818,298
-

125,250,858
20,871,055

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

2,313,723,064

317,595,680

4,815,754

4,807,189

วัสดุสารองคลัง

1,302,602,018

331,024,464

1,003,964,006
38,811,161,169

1,186,733,848
30,354,366,596

1,319,895,458
3,340,462,078

1,225,672,457
28,522,567,870

ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื้ อขายไฟฟ้า
ลูกหนี้ภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน

130,220,564,707
5,352,845,166
1,267,476,498
20,334,769,541

20,526,925,077
1,552,013,875
430,883,624
-

5,927,052
7,648,700,341
-

6,938,872,014
26,010,306,169

24,810,796,180

18,609,634,073

128,238,725,061
3,174,440,460
598,166,407
1,122,733,664

20,405,866,677
1,203,947,960
410,826,558
745,553,047

-

-

-

-

334,368,975

159,296,457

6,655,122,189

4,638,469,127

30,688,572,497

28,331,479,843

112,610,681

112,610,681

44,719,594

44,719,594

3,016,651,509

6,701,112,911

130,128,001,170

129,718,338,780

65,335,599

63,688,050

656,817,272

787,421,073

144,061,654

53,511,535

7,902,916,581

7,679,921,617

11,061,470,794

9,674,012,116

19,674,433

1,896,538,631

3,018,475,716

45,542,078

85,940,340

366,123,681

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

176,236,488
323,862,688,078

112,294,808
215,226,139,870

137,256,914
189,090,024,541

16,111,814
95,913,298,359

รวมสินทรัพย์

362,673,849,247

245,580,506,466

196,738,724,882

102,852,170,373

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน

-

-

-

-

17,472,309
180,730

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ษกััทลฟ์กัเอ็ลนฟ์เนอร์เอ็จี ดีนเวลลอปเมนท์
เนอร์จี ดีจเำกัวลลอปเมนท์
บริ
ด (มหำชน) และบริษจำทั �ย่กั
อยด (มห�ชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ล บริษัท อ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีสินและส่ วน อง อหุน

หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2564
2563

2563
บาท

หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

9,927,032,459
70,612,500

11,500,000,000
-

9,927,032,459
70,612,500

11,500,000,000
-

เจ้าหนี้ การค้า

3,080,401,696

1,353,459,743

-

-

เจ้าหนี้ คา่ ก่อสร้าง รงไฟฟ้า

8,155,325,940

7,169,896,350

-

-

เจ้าหนี้ อื่น

3,574,444,534

2,754,713,642

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

3,003,968,412

2,392,234,351

75,982,484

73,249,999

56,085,621

6,524,028,585

4,394,487,445

1,999,954,421

92,140,561

4,588,722

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุ ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ ้นกู้

512,295,846

-

1,007,352,058
-

763,739,688
29,181,902
-

-

-

-

-

35,016,233,017

29,642,630,252

13,061,037,059

12,292,921,590

700,639,166
9,169,266,960

632,266,558
13,904,329,680

201,557,400
685,550,506

212,141,300
550,624,978

138,761,244,105

83,543,580,497

38,529,762,092

-

666,883,890

780,914,660

89,912,904

25,508,213

64,534,354,462

39,033,910,754

45,467,706,512

17,486,384,231

3,821,798,470

3,648,222,575

259,700,332

231,234,387

203,538,125

187,670,234

ประมาณการหนี้ สินค่ารื้ อถอน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

2,234,592,917
220,148,480,302

2,083,601,009
143,858,060,120

85,178,027,539

18,606,525,045

รวมหนีสิน

255,164,713,319

173,500,690,372

98,239,064,598

30,899,446,635

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินสาหรับ ลประ ยชน์พนักงาน

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

08
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

144,196,089

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทัษกััทลฟ์กัเอ็ลนฟ์เนอร์เอ็จี ดีนเวลลอปเมนท์
เนอร์จี ดีจเำกัวลลอปเมนท์
บริ
ด (มหำชน) และบริษจำทั �ย่กั
อยด (มห�ชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ล บริษัท อ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีสินและส่ วน อง อหุน

หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
2563

2564

2563

บาท
ส่ วน
หุน
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ าม า
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ าม า

า หุ ม า บาทต หุ

11,733,150,000

11,733,150,000

11,733,150,000

11,733,150,000

า หุ ม า บาทต หุ

11,733,149,998

11,733,149,998

11,733,149,998

11,733,149,998

51,822,145,000

51,822,145,000

51,822,145,000

51,822,145,000

(316,239,277)

(316,239,277)

-

-

1,489,752,705

1,489,752,705

-

-

951,608,732

657,723,756

951,608,732

657,723,756

35,979,569,979

7,310,125,037

33,992,640,595

6,993,330,668

องค์ประกอบอื่นของส่วนของ ถู้ ือหุ้น

(5,064,040,864)

(8,669,509,824)

115,959

746,374,316

รวมส่ วน องบริษทั ห ่

96,595,946,273

64,027,147,395

98,499,660,284

71,952,723,738

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

10,913,189,655

8,052,668,699

รวมส่ วน อง อหุน

107,509,135,928

72,079,816,094

98,499,660,284

71,952,723,738

รวมหนีสินและส่ วน อง อหุน

362,673,849,247

245,580,506,466

196,738,724,882

102,852,170,373

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการลงทุน/ส่วนได้เสียในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามก หมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

-

-

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกา ร าด นเบดเสร

บริษทั ษกััทลฟ์กัเอ็ลนเนอร์
ฟ์ เอ็จี ดีนเวลลอปเมนท์
เนอร์จี ดีจำกัเวลลอปเมนท์
บริ
ด (มหำชน) และบริษจำทั �ย่อกัย ด (มห�ชน)
งบกำไร ำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

ล บริษัท อ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
รายได้คา่ ก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน
รายได้คา่ บริ หารจัดการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
กำไร ัน น

45,372,842,451
1,457,600,210
162,734,215
474,148,482
47,467,325,358
(34,026,842,986)
(146,124,319)
(215,074,166)
13,079,283,887

32,298,096,090
157,526,328
407,511,238
32,863,133,656
(23,369,047,329)
(145,857,711)
(187,333,769)
9,160,894,847

1,258,573,652
1,258,573,652
(533,752,320)
724,821,332

1,238,667,263
1,238,667,263
(459,634,000)
779,033,263

ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
กำไรจำกกิจกรรมดำเนินงำน

83,207,688
7,559,619
2,425,651,390
(2,297,355,131)
(1,074,784,250)
12,223,563,203

83,275,550
19,856,347
440,174,152
(2,115,910,484)
(133,761,124)
7,454,529,288

1,065,911,688
3,317,867
6,657,810,861
(1,232,382,129)
516,494,308
7,735,973,927

661,594,700
15,674,699
4,932,229,279
(910,553,882)
166,386,466
5,644,364,525

ส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่ อน ำษีเงินได
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

2,886,043,290
(5,595,646,301)
9,513,960,192
(346,895,137)
9,167,065,055

2,462,072,001
(3,664,984,826)
6,251,616,463
(107,278,789)
6,144,337,674

(1,778,438,796)
5,957,535,131
(79,835,610)
5,877,699,521

(568,914,855)
5,075,449,670
3,602,001
5,079,051,671

193,818,728
4,015,995,987

695,072,251
(2,199,642,532)

17,711

41,590

1,125,912,556
5,335,744,982

กำไร ( ำดทุน) เบ็ดเสร็จอน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
ผลกาไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นจาก
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รวมรำยกำรทีอำจ กจัดประเ ท หม่
ไว นกำไรหรอ ำดทุน น ำยหลัง

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

10
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9

-

-

6,852

16,090

(489,830,507)

-

-

(1,994,359,198)

6,852

16,090

งบกา ร าด นเบดเสร

บริษทัษกััทลฟ์กัเอ็ลนฟ์
เนอร์จี ดีจำกัเวลลอปเมนท์
บริ
เนอร์เอ็
จี ดีนเวลลอปเมนท์
ด (มหำชน) และบริษจำทั �ย่ อกัยด (มห�ชน)
งบกำไร ำดทุนเบ็ดเสร็จ
หมายเหตุ

ล บริษัท อ

งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
บาท

รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้
ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นจาก
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
รวมรำยกำรทีจะไม่ กจัดประเ ท หม่
ไว นกำไรหรอ ำดทุน น ำยหลัง
กำไร ( ำดทุน) เบ็ดเสร็จอนสำหรับปี - สุ ท ิจำก ำษี
กำไร ( ำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(122,463,368)

32,083,231

25,469,646,733

793,307,257

7,673,254

-

-

25,127,772,107
-

32,858,757

746,265,209
-

25,354,856,619
30,690,601,601
39,857,666,656

825,390,488
(1,168,968,710)
4,975,368,964

25,127,772,107
25,127,778,959
31,005,478,480

779,123,966
779,140,056
5,858,191,727

กำรแบ่ งปั นกำไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี

7,670,297,904
1,496,767,151
9,167,065,055

4,282,113,585
1,862,224,089
6,144,337,674

5,877,699,521
5,877,699,521

5,079,051,671
5,079,051,671

กำรแบ่ งปั นกำไร ( ำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร ( ำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

37,027,340,812
2,830,325,844
39,857,666,656

3,698,576,435
1,276,792,529
4,975,368,964

31,005,478,480
31,005,478,480

5,858,191,727
5,858,191,727

0.65

0.39

0.50

0.46

กำไร ่ อหุน ันพนฐำน

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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11

12

11,733,149,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

1,066,649,998

-

1,066,649,998

-

1,066,649,998

10,666,500,000

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

อนไปสารองตามก หมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย
การเรี ยกชาระค่าหุน้ เ ิ่มเติม
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย

รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ือหุน้

การออกหุน้ ใหม่

เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

51,822,145,000

-

30,932,849,942

-

30,932,849,942

-

30,932,849,942

20,889,295,058

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

น

(316,239,277)

-

-

-

-

-

-

(316,239,277)

1,489,752,705

-

-

-

-

-

-

1,489,752,705

ส่ วนเกินจาก
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนต่างจาก
สัดส่ วน
การรวมธุรกิจ
การลงทุน/
ภายใต้การ
ส่ วนได้เสี ยใน
ควบคุมเดียวกัน
บริ ษทั ย่อย

นนแ งส น ง

253,952,584
657,723,756

-

-

--

-

-

-

403,771,172

(253,952,584)
7,310,125,037

4,282,113,585
32,083,231
4,314,196,816

(2,773,284,293)

-

(2,773,284,293)

(2,773,284,293)

-

6,023,165,098

ยังไม่ได้
จัดสรร

กาไรสะสม

ทุนสารอง
ตามก หมาย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

งบแสดงการเ

592,289,517

695,072,251
695,072,251

-

-

-

-

-

(102,782,734)

สารอง
การแปลงค่า
งบการเงิน

(6,855,663,802)

(1,614,204,439)
(1,614,204,439)

-

-

-

-

-

(5,241,459,363)

477,866,354

793,342,314
793,342,314

-

-

-

-

-

(315,475,960)

สารอง
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

(2,884,001,893)

(489,830,507)
(489,830,507)

-

-

-

-

-

(2,394,171,386)

ส่ วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า

องคประกอบอื่นของส่ วนของผู้ ือหุน้

สารอง
การป้องกัน
ความเสี่ ยง
บาท

งบการเงินรวม

(8,669,509,824)

(615,620,381)
(615,620,381)

-

-

-

-

-

(8,053,889,443)

รวมองค
ประกอบอื่นของ
ส่วนของ
ผู้ ือหุน้

64,027,147,395

4,282,113,585
(583,537,150)
3,698,576,435

29,226,215,647

-

29,226,215,647

(2,773,284,293)

31,999,499,940

31,102,355,313

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

8,052,668,699

1,862,224,089
(585,431,560)
1,276,792,529

(1,082,548,361)

490,810,366
490,810,366

(1,573,358,727)

(1,573,358,727)

-

7,858,424,531

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

72,079,816,094

6,144,337,674
(1,168,968,710)
4,975,368,964

28,143,667,286

490,810,366
490,810,366

27,652,856,920

(4,346,643,020)

31,999,499,940

38,960,779,844

รวมส่วนของ
ผู้ ือหุน้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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นนแ งส น ง

น

11,733,149,998

-

-

-

11,733,149,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

อนไปสารองตามก หมาย
อนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย
การเรี ยกชาระค่าหุ้นเ ิ่มเติม
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสียในบริษทั ย่ อย

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ือหุ้น
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถอื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

51,822,145,000

-

-

-

51,822,145,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

(316,239,277)

-

-

-

(316,239,277)

ส่ วนต่างจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

1,489,752,705

-

-

-

1,489,752,705

ส่ วนเกินจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วน
การลงทุน/
ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ย่อย

293,884,976
951,608,732

-

-

-

657,723,756

ทุนสารอง
ตามก หมาย

(293,884,976)
25,874,037,316
35,979,569,979

7,670,297,904
(122,463,368)
7,547,834,536

-

(4,458,541,934)
(4,458,541,934)

7,310,125,037

ยังไม่ได้
จัดสรร

กาไรสะสม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

งบแสดงการเ

786,108,245

193,818,728
193,818,728

-

-

592,289,517

สารอง
การแปลงค่า
งบการเงิน

(4,173,223,725)

2,682,440,077
2,682,440,077

-

-

(6,855,663,802)

(25,874,037,316)
73,490,699

25,469,661,661
25,469,661,661

-

-

477,866,354

สารอง
การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

(1,750,416,083)

1,133,585,810
1,133,585,810

-

-

(2,884,001,893)

ส่วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่นของ
บริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า

องคประกอบอื่นของส่ วนของผู้ ือหุ้น

สารอง
การป้องกัน
ความเสี่ ยง
บาท

งบการเงินรวม

(25,874,037,316)
(5,064,040,864)

29,479,506,276
29,479,506,276

-

-

(8,669,509,824)

รวมองค
ประกอบอื่นของ
ส่วนของ
ผู้ ือหุ้น

96,595,946,273

7,670,297,904
29,357,042,908
37,027,340,812

-

(4,458,541,934)
(4,458,541,934)

64,027,147,395

รวมส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่

10,913,189,655

1,496,767,151
1,333,558,693
2,830,325,844

1,864,239,652
1,864,239,652

(1,834,044,540)
(1,834,044,540)

8,052,668,699

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

107,509,135,928

9,167,065,055
30,690,601,601
39,857,666,656

1,864,239,652
1,864,239,652

(6,292,586,474)
(6,292,586,474)

72,079,816,094

รวมส่วนของ
ผู้ ือหุ้น
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

โอนไปสำรองตำมกฏหมำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

11,733,149,998

-

1,066,649,998
1,066,649,998

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
กำรออกหุ้นใหม่
เงินปั นผลจ่ำยให้ผถู ้ ือหุ้น
รวมเงินทุนทีไ่ ด้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กำไร
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

10,666,500,000

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

นนแ งส น ง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

งบแสดงการเ
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51,822,145,000

-

30,932,849,942
30,932,849,942

20,889,295,058

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น

253,952,584
657,723,756

-

-

403,771,172

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
บาท

(253,952,584)
6,993,330,668

5,079,051,671
32,858,757
5,111,910,428

(2,773,284,293)
(2,773,284,293)

4,908,657,117

ยังไม่ได้จดั สรร

กำไรสะสม

งบการเงินเ าะกิจการ

746,374,316

746,281,299
746,281,299

-

93,017

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
สำรอง
กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรม

71,952,723,738

5,079,051,671
779,140,056
5,858,191,727

31,999,499,940
(2,773,284,293)
29,226,215,647

36,868,316,364

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

15

นนแ งส น ง

น

-

โอนไปสำรองตำมกฏหมำย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

11,733,149,998

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี
กำไร
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสาหรับปี

โอนไปกำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

11,733,149,998

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปั นผลจ่ำยให้ผถู ้ ือหุน้
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

งบแสดงการเ
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51,822,145,000

-

-

-

51,822,145,000

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุน้

951,608,732

293,884,976

-

-

657,723,756

ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย
บาท

กำไรสะสม

25,874,037,316
33,992,640,595

(293,884,976)

5,877,699,521
5,877,699,521

(4,458,541,934)
(4,458,541,934)

6,993,330,668

ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินเ าะกิจการ

(25,874,037,316)
115,959

-

25,127,778,959
25,127,778,959

-

746,374,316

องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สำรอง
กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรม

98,499,660,284

-

5,877,699,521
25,127,778,959
31,005,478,480

(4,458,541,934)
(4,458,541,934)

71,952,723,738

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

งบกระแสเงินสด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินเ าะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ ายและตัดจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการหนี้สินสาหรับ ลประ ยชน์พนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กลับรายการค่าเ ื่อการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินปั น ลรับ
ดอกเบี้ยรับ
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดาเนิ นงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ สัญญาเช่าภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้า
ลูกหนี้ อื่น
วัสดุสารองคลัง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ลูกหนี้ การค้าไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ ภายใต้สัญญาสัมปทาน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับ ลประ ยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก ( ช้ ไป น) กิจกรรมดาเนินงาน
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หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

9,167,065,055

6,144,337,674

5,877,699,521

5,079,051,671

346,895,137
5,595,646,301
4,988,945,262
17,177,429
31,394,585
1,674,811,055
(2,886,043,290)
(2,425,651,390)
(83,207,688)
16,427,032,456

107,278,789
3,664,984,826
3,431,384,043
1,454,935
773,064,263
(15,015,094)
(2,462,072,001)
(440,174,152)
(83,275,550)
11,121,967,733

79,835,610
1,778,438,796
83,362,742
12,830,786
18,796,531
(514,816,369)
(6,657,810,861)
(1,065,911,688)
(387,574,932)

(3,602,001)
568,914,855
68,808,939
(206,098)
(166,448,078)
(15,015,094)
(4,932,229,279)
(661,594,700)
(62,319,785)

(3,871,152,294)
212,179,947
(402,719,659)
(971,577,554)
182,769,842
(808,499,705)
(162,734,215)
216,241,661
1,726,941,953
1,251,270,646
259,993,006
(2,928,640)
14,056,817,444
(42,102,632)
14,014,714,812

470,211,098
(312,479,939)
(174,142,461)
(64,955,287)
(157,526,328)
(156,929,237)
(335,629,504)
194,878,517
(34,549,900)
27,750,352
10,578,595,044
182,956
10,578,778,000

26,504,816
(9,184,805)
(5,746,321)
(187,339,849)
(322,628,144)
(121,145,101)
70,869,514
(2,928,640)
(939,173,462)
(118,893,150)
(1,058,066,612)

(36,000,000)
41,896,985
(10,500)
(255,494,120)
24,408
(1,699,054)
66,962,299
11,770,701
(234,869,066)
6,321,363
(228,547,703)

งบกระแสเงินสด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินเ าะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรม ง น
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อและลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายต้นทุนการกูย้ มื ที่รวมอยูใ่ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสาหรับที่ดินและการก่อสร้าง รงไฟฟ้า
เงินปั น ลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิ ช้ ไป นกิจกรรมลงทุน

2,988,904,012
(139,599,990)
(3,489,582,708)
(1,424,518,541)
(59,406,447,002)
908,955,719
(20,847,800,898)
(1,235,008,235)
(25,934,272)
(87,118,608)
4,482,307,390
69,588,402
(78,206,254,731)

(4,931,170,042)
(154,445,000)
(18,529,341,749)
(2,475,859,996)
(1,205,414,007)
(2,457,674,219)
(26,203,804,078)
939,942,663
(10,846,266,808)
(1,010,600,544)
(10,589,620)
(6,743,675,651)
3,137,154,152
81,582,385
(70,410,162,514)

(6,904,738,793)
690,745,900
(160,304,600)
(1,970,492,500)
(16,408,852)
40,586,265
(3,595,289,788)
1,852,755,786
(56,799,611,685)
(15,277,918)
(11,040,685)
6,657,810,861
1,066,648,231
(59,164,617,778)

(154,445,000)
(2,384,109,990)
(2,475,859,996)
(1,044,047,980)
5,368,182
(1,356,948,254)
2,307,048,821
(23,798,604,380)
939,517,800
(25,698,271,529)
701,919,603
(32,204,598)
(6,967,445)
4,932,229,279
278,652,984
(47,786,722,503)

หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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งบกระแสเงินสด

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินเ าะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจด าเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชี
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
เงินสดรับจากการเรี ยกชาระค่าหุน้ เพิ่มเติมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั
เงินปั น ลจ่าย
เงินปั น ลจ่ายให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ
ก่อน ลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเ มิ่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

67,127,032,459
(68,700,000,000)
70,612,500
66,862,192,501
(14,334,052,978)
(114,356,868)
30,000,000,000
(2,985,278,362)
(24,000,000)
1,864,239,652
(4,458,541,934)
(1,834,044,540)
(5,345,665,498)
68,128,136,932

78,005,200,000
(66,898,100,000)
21,721,328,275
(4,100,881,318)
(405,085,435)
(83,596,679)
10,000,000,000
(10,000,000)
490,810,366
31,999,499,940
(2,773,284,293)
(1,573,358,727)
(3,271,945,848)
63,100,586,281

63,227,032,459
(64,800,000,000)
1,190,612,500
(1,120,000,000)
48,611,851,470
(10,000,000,020)
(380,045,099)
(58,414,690)
30,000,000,000
(24,000,000)
(4,458,541,934)
(1,259,109,155)
60,929,385,531

78,000,000,000
(66,500,000,000)
(51,517,400)
10,000,000,000
(10,000,000)
31,999,499,940
(2,773,284,293)
(447,309,476)
50,217,388,771

3,936,597,013

3,269,201,767

706,701,141

2,202,118,565

8,003,431
3,944,600,444
15,902,240,379
19,846,840,823

(12,756,647)
3,256,445,120
12,645,795,259
15,902,240,379

706,701,141
6,751,942,912
7,458,644,053

2,202,118,565
4,549,824,347
6,751,942,912

3,966,632,193
8,170,203,413
127,510,856

3,549,139,101

รา การ ม เงินสด
การเพิม่ ขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างจากเงินจ่ายล่วงหน้า
สาหรับการก่อสร้าง รงไฟฟ้า
เจ้าหนี้ คา่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินค่ารื้ อถอน รงไฟฟ้าที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์

การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจากการ อนเปลี่ยนประเภทจากเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่รับรู ้ ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม า่ นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น 107,702,859,684
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หมาย่เหตุ่ป็ระกอบงบการเงินเป็็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

7,186,611,502
41,946,004
-

5,763,181
107,702,859,684

929,385
-

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ข้อมูลทัว) ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที)สาํ คัญ
การซืD อบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินที)ใช้เป็ นหลักประกัน
ลูกหนีDสญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซืD อขายไฟฟ้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีDสินที)มีภาระดอกเบีDย
ประมาณการหนีDสินค่ารืD อถอน
ทุนเรื อนหุน้ และส่ วนเกินมูลค่าหุน้
สํารอง
ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขัDนพืDนฐาน
เงินปันผล
เครื) องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการทุน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที)ไม่เกี)ยวข้องกัน
คดีความ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายงานใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ยงั ไม่ได้ใช้

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริ
าหรั
B 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน) งของงบการเงินนีD
งบการเงินนีDได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื)อวันที) 18 กุมภาพัน ์ 2565

1

ม ั
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ( บริ ษทั ) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดที)จดั ตัDงขD นในประเท ไทย และ
มี ที)อยู่จดทะเบี ยนตัDงอยู่เลขที) 87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ชัDน 11 ออลซี ซ)ัน เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุ มวัน
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย เพื)อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จงเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ น ุ รกิ จหลักด้านการผลิตและจําหน่ ายไฟฟ้ าและไอนํDา การเก็บรั กษาและแปรสภาพกาซ รรมชาติ จาก
ของเหลวเป็ นกาซ และ ุรกิจอื)น ที)เกี)ยวข้องทัDงในและต่างประเท

2

เ

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ

าร ั า บ ารเ

งบการเงินนีD จดั ทําขD นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถงแนวป ิบตั ิทางการบัญชี ที)ประกา ใช้โดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ก ระเบียบและประกา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที)เกี)ยวข้อง
(ข)

สกุลเงินที9ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนีDนาํ เสนอเป็ นเงินบาทซ) งเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ
ข้อสมมติ หลายประการ ซ) งมี ผลกระทบต่อการป ิ บตั ิ ตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ทัDงนีD ผลที) เกิ ดขD นจริ งอาจ
แตกต่างจากที)ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที)ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื) อง
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทกโดยวิ ีเปลี)ยนทันทีเป็ นต้นไป

20
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
B 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
(1) การใช้วจิ ารณญาณ
ข้อมูลเกี)ยวกับการใช้วิจารณญาณในการป ิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซ) งมีผลกระทบที)มีนยั สําคัญที)สุดต่อจํานวนเงินที)
รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนีD
4

8

การซืD อบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การพิจารณาว่าวันใดเป็ นวันเข้าซืD อ และพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมร่ วม หรื ออิท ิ พล
อย่างมีสาระสําคัญหรื อไม่ต่อกิจการที)ถูกซืD อ
ลูกหนีDสญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซืDอขายไฟฟ้า
การประเมิณว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี)ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ณ วันที) 31 นั วาคม 2564 ซ) งมีความเสี) ยงอย่างมี
นัยสําคัญที)จะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที)มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนีD สินในปี บัญชีถดั ไป
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนีD
3(ก) และ 4

3( ) และ 12
3(ด) และ 15
3(บ) และ 21

3

การซืD อบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ซ) งการวัดมู ลค่ายุติ รรมของสิ) งตอบแทนที) โอนให้ และมู ลค่า
ยุติ รรมของสิ นทรัพย์ที)ได้มาและหนีDสินที)รับมาที)รวมอยูใ่ นบัญชีเงินลงทุนวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
การประมาณการ
การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี)ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที)สาํ คัญในการประมาณมูลค่าที)คาด
ว่าจะได้รับคืน
การกําหนดระยะเวลารืD อถอนและอัตราเงินเฟ้อในอนาคต มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุน
ค่ารืD อถอนโรงไฟฟ้าคํานวณโดยใช้อตั ราคิดลดที)ประมาณขD นโดยผูบ้ ริ หาร
การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที)จะนําผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์

ยบาย ารบัญ สา ญ
ั
นโยบายการบัญชีที)นาํ เสนอดังต่อไปนีDได้ถือป ิบตั ิโดยสมํ)าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที)รายงาน

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และการดําเนินงานร่ วมกัน (รวมกันเรี ยกว่า กลุ่มบริ ษทั )
และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
การรวม ุรกิจ
กลุ่ ม บริ ษัท บัน ทกบัญ ชี สํ า หรั บ การรวม ุ ร กิ จ ตามวิ ี ซDื อ เมื) อ การควบคุ ม (ตามที) ก ล่ า วไว้ใ นส่ ว นของบริ ษัท ย่ อ ย)
ถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที)เป็ นการรวม ุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที)ซDื อกิจการคือวันที)อาํ นาจในการควบคุมนัDนได้ถูกโอนไปยังผูซ้ Dื อ
ค่ า ความนิ ย มถู ก วัด มู ล ค่ า ณ วัน ที) ซDื อ โดยวัด จากมู ล ค่ า ยุ ติ รรมของสิ) ง ตอบแทนที) โ อนให้ หั ก ด้ ว ยมู ล ค่ า สุ ท ิ
(มูลค่ายุติ รรม) ของสิ นทรัพย์ที)ระบุได้ที)ได้มาและหนีD สินที)รับมาซ) งวัดมูลค่า ณ วันที)ซDื อ กําไรจากการซืD อในราคาตํ)ากว่า
มูลค่ายุติ รรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
สิ) งตอบแทนที) โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติ รรมของสิ นทรั พย์ที)โอนไป หนีD สินที) กลุ่มบริ ษทั ก่ อขD นเพื)อจ่ ายชําระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที)ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทัDงนีD ส)ิ งตอบแทนที)โอนให้ยงั รวมถงมูลค่ายุติ รรม
ของหนีDสินที)อาจเกิดขD น
สิ) งตอบแทนที) คาดว่าจะต้องจ่ ายวัดมู ลค่าด้วยมู ล ค่ า ยุติ รรม ณ วัน ซืD อ ุ ร กิ จ และวัด มู ล ค่ า ภายหลัง ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ รรม
ณ ทุกวันที)รายงาน การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติ รรมรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
หนีDสินที)อาจเกิดขD นของบริ ษทั ที)ถูกซืD อที)รับมาจากการรวม ุรกิจ รับรู ้เป็ นหนีDสินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซ) งเกิดขD นจาก
เหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติ รรมได้อย่างน่าเชื)อถือ
ต้นทุนที)เกี)ยวข้องกับการซืD อของกลุ่มบริ ษทั ที)เกิดขD นซ) งเป็ นผลมาจากการรวม ุรกิจ เช่น ค่าที)ปรกษาก หมาย ค่า รรมเนียม
วิชาชีพและค่าที)ปรกษาอื)น ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อเกิดขD น
หากการบันทกบัญชีเมื)อเริ) มแรกสําหรับการรวม ุรกิจไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิD นรอบระยะเวลารายงานที)การรวม ุ รกิจ
เกิดขD น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซ) งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื)อรายงาน มูลค่าประมาณการดังกล่าว
จะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนีD สินเพิ)มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า เพื)อสะท้อนผลของข้อมูล
เพิ)มเติมที)ได้รับเกี)ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที)มีอยู่ ณ วันที)ซDื อ ซ) งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของ
จํานวนต่าง ที)เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที)ซDื อ
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
การ ื อแบบท อ ื อ
ในการรวม ุ รกิจที)ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซืD อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที)กลุ่มบริ ษทั ถืออยู่
ในผูถ้ ูกซืD อก่อนการรวม ุรกิจใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติ รรม ณ วันที)ซDื อและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที)เกิดขD นในกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซืD อก่อนการรวม ุ รกิจที)เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไร
หรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป
การรวม ุรกิจ า ใต้ การควบคุมเดี วกัน
การรวม ุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทกบัญชีโดยใช้วิ ี เสมือนว่าเป็ นวิ ี การรวมส่ วนได้เสี ย โดยวิ ี การดังกล่าวผูซ้ Dื อ
ต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนีD สินของ ุรกิจที)ถูกซืD อด้วยมูลค่าตามบัญชีของ ุรกิจดังกล่าวตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่ใน
ลําดับสู งสุ ด ณ วันที)เกิดรายการ ส่ วนต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์สุท ิ ของ ุรกิจที)ถูกนํามารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที)จ่าย
รั บรู ้ เป็ นส่ วนเกิ นหรื อส่ วนขาดจากการรวม ุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รายการส่ วนเกิ นหรื อ
ส่ วนขาดจ ถูกโอนไปยังกําไรสะสมเมื)อมีการขายเงินลงทุนใน ุรกิจที)ซDือดังกล่าวไป
ผลการดําเนิ นงานของ ุรกิจที)ถูกซืD อจะรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของผูซ้ Dื อนับตัDงแต่วนั ที)ตน้ งวดของงบการเงินเปรี ยบเทียบ
หรื อวันที) ุรกิจเหล่านัDนอยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัDนกว่า จนถงวันที)การควบคุมสิD นสุ ด
บริ ทั อ
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที) อยู่ภายใต้การควบคุ มของกลุ่มบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขD นเมื) อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรั บหรื อมี สิท ิ ใน
ผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี) ย วข้อ งกับ กิ จ การนัDน และมี ค วามสามารถในการใช้อ าํ นาจเหนื อ กิ จ การนัDน ทํา ให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที)มี
การควบคุมจนถงวันที)การควบคุมสิD นสุ ดลง
สวน ด้ เสี ที9 มมีอาํ นาจควบคุม
ณ วันที)ซDื อ ุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุท ิ ที)ได้มาจาก
ผูถ้ ูกซืD อ
การเปลี)ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที)ไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทกบัญชี
โดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
การรวมการงาน
เงินลงทุนในการร่ วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน หรื อการร่ วมค้า โดยการจัดประเภทรายการจะ
ขD น อยู่ก บั สิ ท ิ และภาระผูกพัน ตามสัญ ญาของผูเ้ ข้า ร่ ว มการงานนัDน มากกว่า โครงสร้ า งรู ป แบบทางก หมายของการ
ร่ วมการงาน กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินลักษณะของการร่ วมการงานที)มีและพิจารณาว่าเป็ นการร่ วมค้าและการดําเนิ นงาน
ร่ วมกัน ดังนีD
การรวมค้ า
การร่ ว มการงานจัด ประเภทเป็ นการร่ ว มค้า เมื) อ กลุ่ ม บริ ษ ทั มี สิ ท ิ ใ นสิ น ทรั พ ย์สุ ท ิ ข องการร่ ว มการร่ ว มงานนัDน ใน
งบการเงินรวม
การดําเนินงานรวมกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทการลงทุนที)กลุ่มบริ ษทั มีสิท ิ ในสิ นทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนีD สินที)เกี) ยวข้องกับการร่ วม
การงานนัDนเป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกัน โดยกลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ หนีD สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายตามส่ วนได้เสี ยที)กลุ่ม
บริ ษทั มีการดําเนิ นงานร่ วมกัน และเป็ นไปตามนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ที)เกี)ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนีD สิน รายได้
และค่าใช้จ่ายนัDน
กลุ่มบริ ษทั ยังไม่รับรู ้ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนที)เกิ ดจากรายการซืD อสิ นทรัพย์จากการดําเนิ นงานร่ วมกันจนกว่าจะขาย
สิ นทรัพย์นD นั ให้แก่บุคคลที)สามที)เป็ นอิสระ
สวน ด้ เสี ในเงินลงทุนที9บันทกตามวิ ีสวน ด้ เสี
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที)บนั ทกตามวิ ีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที)กลุ่มบริ ษทั มีอิท ิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี)ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถงระดับที)จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าบันทกบัญชีตามวิ ี ส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกด้วยราคาทุนซ) งรวมถง
ต้นทุ นการทํารายการ ภายหลังการรั บรู ้ รายการเริ) มแรก ส่ วนแบ่ งกําไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื) นของ
เงิ นลงทุนที)บนั ทกตามวิ ี ส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทกในงบการเงิ นรวมจนถงวันที) กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความ
มีอิท ิพลอย่างมีนยั สําคัญ หรื อการควบคุมร่ วม
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การตัดรา การในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที) ยงั ไม่เกิ ดขD นจริ งซ) งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที)ยงั ไม่เกิดขD นจริ งซ) งเป็ นผลมาจากรายการ
กับบริ ษทั ร่ วมและกิจการที)ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที)กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจการที)ถูกลงทุนนัDน
ขาดทุนที)ยงั ไม่เกิดขD นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที)ยงั ไม่เกิดขD นจริ ง แต่เท่าที)เมื)อไม่มีหลักฐานการด้อยค่า
เกิดขD น
( )

เงิน งทนในบริ ทั

บริ ทั รวม

การรวม า

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ในงบการเงินเ พาะกิจการของบริ ษทั บันทกบัญชีโดยใช้วิ ี ราคาทุนหัก
ค่าเผือ) การด้อยค่า โดยต้นทุนทางตรงที)เกี)ยวกับการซืDอเงินลงทุนจะถูกรับรู ้เป็ นส่ วนหน) งของต้นทุนเริ) มแรกของเงินลงทุน
การจํา นา เงินลงทุนในงบการเงินเ าะกิจการ
เมื)อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ท ิที)ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที)บริ ษทั จําหน่ายบางส่ วนของเงินลงทุนที)ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที)จาํ หน่ายไปและเงินลงทุนที)
ยังถืออยูใ่ ช้วิ ีถวั เ ลี)ยถ่วงนํDาหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที)เหลืออยูท่ D งั หมด
( )

เงิน รา าง ร เท
รา การบัญชีที9เปนเงินตราตางประเท
รายการบัญชีที)เป็ นเงินตราต่างประเท แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลี)ยน ณ วันที)เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีD สินที)เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเท ณ วันที)รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนิ นงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันนัDน
สิ นทรัพย์และหนีD สินที)ไม่เป็ นตัวเงินซ) งเกิ ดจากรายการบัญชี ที)เป็ นเงินตราต่างประเท ซ) งบันทกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิ ม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันที)เกิดรายการ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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ผลต่างของอัตราแลกเปลี)ยนที) เกิ ดขD นจากการแปลงค่าให้รับรู ้ เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี นD ัน แต่ผลต่างของอัตรา
แลกเปลี)ยนที)เกิดขD นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนีDจะรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
- เงิ นลงทุ นในตราสารทุ นที) กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื) น (เว้นแต่การด้อยค่า
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนที)เคยรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากําไรหรื อขาดทุน)
- การป้ องกันความเสี) ยงในกระแสเงินสด เ พาะส่ วนที)มีประสิ ท ิ ผล
นว งานในตางประเท
สิ นทรัพย์และหนีD สินของหน่ วยงานในต่างประเท รวมถงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติ รรมที)เกิดขD นจาก
การซืD อหน่วยงานในต่างประเท แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี)ยน ณ วันที)รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเท แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราถัวเ ลี)ย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนที)เกิดจากการแปลงค่า บันทกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี) ยนในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น จนกว่ามี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ นนัDนออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที) ถูก
ปั นส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เมื)อหน่วยงานต่างประเท ถูกจําหน่ายส่ วนได้เสี ยทัDงหมดหรื อเพียงบางส่ วนที)ทาํ ให้สูญเสี ยการควบคุม ความมีอิท ิ พลอย่าง
มีสาระสําคัญ หรื อการควบคุมร่ วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนที)เกี)ยวข้องกับหน่ วยงานต่างประเท นัDน
ต้องถูกจัดประเภทเป็ นกําไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหน) งของกําไรขาดทุนจากการจําหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ าย
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที)ไม่มี
อํานาจควบคุ ม หากกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมหรื อการร่ วมค้าเพียงบางส่ วนโดยที) กลุ่มบริ ษทั ยังคงมี
อิท ิ พลหรื อการควบคุมร่ วมที)มีสาระสําคัญอยู่ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภท ยอดสะสมบางส่ วนที)เกี)ยวข้องเป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุน
รายการที)เป็ นตัวเงินที)เป็ นลูกหนีDหรื อเจ้าหนีDกบั หน่วยงานในต่างประเท ซ) งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการ
ชําระหนีD หรื อไม่มีความเป็ นไปได้วา่ จะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยนจากรายการทาง
การเงิ น ดัง กล่ า วจะถู ก พิ จ ารณาเป็ นส่ ว นหน) ง ของเงิ น ลงทุ น สุ ท ิ ใ นหน่ ว ยงานต่ า งประเท และรั บ รู ้ ใ นกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื)น และแสดงเป็ นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี)ยนในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่ามีการจําหน่ ายเงินลงทุนนัDน
ออกไป

26

25

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

(ง)

เ ร งม ทางการเงิน
(1) การจัดประเ ทและการวัดมลคา
ลูกหนีD การค้า ตราสารหนีD ที)กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนีD การค้ารั บรู ้ รายการเมื) อเริ) มแรกเมื) อมี การออกตราสาร
เหล่านัDน สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนีD สินทางการเงิ นอื)น รับรู ้ รายการเมื)อเริ) มแรกเมื)อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตาม
ข้อกําหนดของเครื) องมื อทางการเงิ นนัDน และวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติ รรมโดยรวมต้นทุ นการทํารายการที) เกี) ยวข้อง
โดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงิ นและหนีD สินทางการเงิ นที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื) อเริ) มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติ รรมและต้นทุนการทํารายการที)
เกี)ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสารนัDนบันทกในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น หรื อมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน สิ นทรัพย์ทาง
การเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีการเปลี)ยนแปลงโมเดล
ุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที) ได้รับผลกระทบทัDงหมดจะถูกจัด
ประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที)มีการเปลี)ยนแปลงการจัดประเภท
ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรก หนีDสินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน ดอกเบีDยจ่าย กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยน และกําไรหรื อขาดทุนที)เกิ ดจากการ ตัดรายการออกจาก
บัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิ ี ดอกเบีDย
ที)แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น รายได้ดอกเบีDย กําไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี)ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น กําไรหรื อขาดทุนที)เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีD ที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติ รรม รายได้ดอกเบีDยคํานวณโดยใช้วิ ี ดอกเบีDยที)แท้จริ ง กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี)ยนและผลขาดทุนด้าน
เครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรและขาดทุนสุ ท ิ อื)นรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น เมื)อมีการ
ตัดรายการออกจากบัญชีกาํ ไรและขาดทุนสะสมที)รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุน
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เงินลงทุนในตราสารทุนที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติ รรม เงินปั นผลรับรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนในวันที)กลุ่มบริ ษทั มีสิท ิ ได้รับเงินปั นผล เว้นแต่เงินปั นผล
ดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กําไรและขาดทุนสุ ท ิอื)นรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นและจะไม่ถูกจัดประเภท
รายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
(2) การตัดรา การออกจากบัญชีและการ ั กกลบ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื)อสิ ท ิ ตามสัญญาที)จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์ทาง
การเงินหมดอายุหรื อมีการโอนสิ ท ิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาใน ุ รกรรมซ) งความเสี) ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของเกือบทัDงหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที)กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ทD งั โอนหรื อคงไว้ซ) ง
ความเสี) ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทัDงหมดและไม่ได้คงไว้ซ) งการควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ทั ตัด รายการหนีD สิน ทางการเงิ น ออกจากบัญชี เมื) อภาระผูกพันตามสัญญาสิD นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อหมดอายุ
กลุ่ มบริ ษ ทั ตัด รายการหนีD สิ น ทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี การเปลี) ยนแปลงเงื) อนไขและกระแสเงิ น สดจากการ
เปลี) ยนแปลงหนีD สินมี ความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญ โดยรั บรู ้ หนีD สินทางการเงิ นใหม่ดว้ ยมู ลค่ายุติ รรมที) สะท้อน
เงื)อนไขที)เปลี)ยนแปลงแล้ว
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที)ตดั รายการและสิ) งตอบแทนที)ได้รับหรื อต้องจ่าย รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีDสินทางการเงินจะหักกลบกันเพื)อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจํานวนสุ ท ิกต็ ่อเมื)อ
กลุ่มบริ ษทั มีสิท ิ บงั คับใช้ตามก หมายในการหักกลบจํานวนเงินที)รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตัDงใจที)จะชําระด้วยจํานวนเงิน
สุ ท ิ หรื อตัDงใจที)จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนีDสินพร้อมกัน
(3) อนุ ัน ์
อนุ พนั ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติ รรม และวัดมูลค่ายุติ รรมทุกวันสิD นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
วัดมูลค่ายุติ รรมใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพนั ์นD นั มีไว้เพื)อป้ องกันความเสี) ยงในกระแสเงินสด
กรณี ดงั กล่าวการรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจะขD นอยูก่ บั ลักษณะของรายการที)มีการป้ องกันความเสี) ยง (ดูหมายเหตุขอ้ 3
(ง)(4))
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(4) การป้องกันความเสี9 ง
กลุ่มบริ ษทั ถืออนุ พนั ์บางรายการเป็ นเครื) องมือป้ องกันความเสี) ยงเพื)อการป้ องกันความเสี) ยงในฐานะเปิ ดเงิ นตรา
ต่างประเท และอัตราดอกเบีDย
ณ วันที)กาํ หนดความสัมพัน ์ของการป้องกันความเสี) ยงเป็ นครัDงแรก กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําเอกสารเกี)ยวกับวัตถุประสงค์
ของการบริ หารความเสี) ยงและกลยุท ์ที)ใช้ในการจัดการกับความเสี) ยง ความสัมพัน ์เชิงเ รษฐกิจระหว่างรายการที)มี
การป้ องกันความเสี) ยงและเครื) องมือที)ใช้ในการป้ องกันความเสี) ยงรวมถงการพิจารณาการเปลี)ยนแปลงในกระแสเงิน
สดของรายการที)มีการป้องกันความเสี) ยงและเครื) องมือที)ใช้ในการป้องกันความเสี) ยงว่าจะหักกลบกันหรื อไม่
การป้องกันความเสี9 งในกระแสเงินสด
เมื)ออนุพนั ์ถูกกําหนดให้เป็ นเครื) องมือที)ใช้ในการป้ องกันความเสี) ยงในกระแสเงินสด ส่ วนที)มีประสิ ท ิ ผลของการ
เปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติ รรมของอนุ พนั ์จะรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นและสะสมไว้ในสํารองการป้ องกัน
ความเสี) ยง ส่ วนที)มีประสิ ท ิ ผลของการเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติ รรมของอนุพนั ์ที)รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
นัDน จํากัด เพียงผลสะสมของการเปลี) ยนแปลงในมู ล ค่ายุติ รรมของรายการที) มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี) ยงเท่ านัDน ซ) ง
พิจารณาโดยใช้มูลค่าปัจจุบนั นับจากวันที)เริ) มต้นการป้องกันความเสี) ยง การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติ รรมของอนุพนั ์
ส่ วนที)ไม่มีประสิ ท ิผลจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
เมื) อป้ องกันความเสี) ยงรายการคาดการณ์ ส่งผลให้เกิ ดการรั บรู ้ รายการที) ไม่ใช่ รายการทางการเงิ นในภายหลังเช่ น
สิ นค้าคงเหลือ จํานวนเงินที)สะสมไว้ในสํารองการป้องกันความเสี) ยงและสํารองต้นทุนการป้องกันความเสี) ยงจะนําไป
รวมเป็ นต้นทุนเมื)อเริ) มแรกของรายการที)ไม่ใช่รายการทางการเงินเมื)อรับรู ้รายการดังกล่าว
สําหรับการป้ องกันความเสี) ยงรายการคาดการณ์อื)น จํานวนเงินที)สะสมไว้ในสํารองการป้ องกันความเสี) ยงและสํารอง
ต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี) ย งจะได้รั บ การจัด ประเภทรายการใหม่ ไ ปยัง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ในงวดเดี ย วกัน หรื อ
ระหว่างงวดที)กระแสเงินสดที)คาดการณ์ซ) งได้รับการป้องกันความเสี) ยงกระทบกําไรหรื อขาดทุน
เมื)อการป้องกันความเสี) ยงไม่เข้าเงื)อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี) ยงอีกต่อไปหรื อเครื) องมือที)ใช้ป้องกันความเสี) ยง
ถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรื อถูกใช้สิท ิ การบัญชี ป้องกันความเสี) ยงจะถูกยกเลิกทันทีเป็ นต้นไป เมื)อการบัญชี
ป้ องกันความเสี) ยงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จํานวนเงินที)สะสมในสํารองการป้ องกันความเสี) ยงจะยังคงอยูใ่ นส่ วน
ของเจ้าของจนกระทัง) มี การรั บรู ้ รายการที) ไม่ใช่ ตวั เงิ นจากรายการป้ องกันความเสี) ยงดังกล่าว จํานวนเงิ นที) สะสม
ดังกล่าวจะรวมเป็ นต้นทุนในการรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกของรายการที)ไม่ใช่ตวั เงิน สําหรับการป้ องกันความเสี) ยงใน
กระแสเงินสดอื)น จํานวนเงินที)สะสมจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกันหรื อระหว่าง
งวดที)กระแสเงินสดในอนาคตที)คาดการณ์ซ) งได้รับการป้องกันความเสี) ยงกระทบกําไรหรื อขาดทุน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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หากกระแสเงินสดในอนาคตที)มีการป้องกันความเสี) ยงมีการคาดการณ์วา่ จะไม่เกิดขD นอีกต่อไป จํานวนเงินที)สะสมไว้
ในสํารองการป้ องกันความเสี) ยงและสํารองต้นทุนการป้ องกันความเสี) ยงจะได้รับการจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนทันที
(5) การด้ อ คาของสิ นทรั ์ ทางการเงินนอกเ นือจากลก นีการค้ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที)คาดว่าจะเกิ ดขD นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิ ตที)คาดว่าจะเกิ ดขD นในอีก 12 เดื อน
ข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการเพิ)มขD นอย่างมีนยั สําคัญของความเสี) ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื)อ
เริ) มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซ) งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื)อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุน
ด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นตลอดอายุของสัญญา
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที)คาดว่าจะเกิ ดขD นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิ ตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่วงนํDาหนักโดย
พิจารณาถงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซ) งคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที)
คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบีDยที)แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื)อ
- ผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทัDงกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิท ิ ในการไล่
เบีDย เช่น การยดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
- สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกินกว่า 90 วัน
(6) การตัดจํา นา
มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ขD ัน ต้น ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถู ก ตัด จํา หน่ า ยเมื) อ กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้อ ย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที)มีการตัดจําหน่ ายแล้ว จะรับรู ้เป็ นการ
กลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที)ได้รับคืน
(7) ดอกเบี
ดอกเบีDยรับและดอกเบีDยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิ ีดอกเบีDยที)แท้จริ ง ในการคํานวณดอกเบีDยรับและดอกเบีDยจ่าย
อัตราดอกเบีDยที)แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มูลค่าตามบัญชี ขD นั ต้นของสิ นทรัพย์ (เมื)อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ต)
หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีDสิน
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(8) การวัดมลคา ตุ ิ รรม
มูลค่ายุติ รรมคือราคาที)จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื)อโอนหนีD สินในรายการที)เกิดขD นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที)วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที)ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที)กลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติ รรมของหนีD สินสะท้อนผลกระทบของความเสี) ยงที)ไม่สามารถป ิบตั ิตาม
ข้อกําหนดของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่ายุติ รรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีDสิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที)สามารถสังเกตได้ให้มากที)สุดเท่าที)จะทําได้ มูลค่า
ยุติ รรมเหล่านีDถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชัDนของมูลค่ายุติ รรมตามข้อมูลที)ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนีD
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซืD อขายในตลาดที)มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื)นที)สงั เกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์นD น
ั หรื อหนีDสินนัDนนอกเหนือจากราคา
เสนอซืDอขายซ) งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที)ใช้เป็ นข้อมูลที)ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินนัDน
หากสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมมีราคาเสนอซืD อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์
และสถานะการเป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซืDอ และวัดมูลค่าหนีDสินและสถานะการเป็ นหนีDสินด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที)ดีที)สุดสําหรับมูลค่ายุติ รรมของเครื) องมือทางการเงิน ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกคือราคาของการทํา
รายการ เช่น มูลค่ายุติ รรมของผลตอบแทนที)ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติ รรมของเครื) องมือทาง
การเงิน ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการ ทําให้เครื) องมือทางการเงิน วัดมูลค่าเมื)อ
เริ) มแรกด้วยมูลค่ายุติ รรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติ รรม ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกและราคาของการทํา
รายการและรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติ รรมที)ได้มาถูกจัดลําดับชัDนการวัดมูลค่ายุติ รรมอยูใ่ นระดับ
ที) 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชี ซ) งจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที)เหมาะสมตลอดอายุของ
เครื) องมือทางการเงินหรื อจนกว่ามูลค่ายุติ รรมมีการโอนเปลี)ยนลําดับชัDนหรื อเมื)อรายการดังกล่าวสิD นสุ ดลง
(จ)

เงิน ด

รา การเท บเทาเงิน ด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝาก นาคาร และเงินลงทุนระยะ
สัDนที)มีสภาพคล่องสู งซ) งมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที)ได้มาเป็ นรายการเทียบเท่าเงินสด
( )

ก นการ า

ก นน

ลูกหนีDรับรู ้เมื)อกลุ่มบริ ษทั มีสิท ิที)ปรา จากเงื)อนไขในการได้รับสิ) งตอบแทนตามสัญญา
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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ลูกหนีDวดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น ซ) งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติ
การชําระหนีD และการคาดการณ์เกี)ยวกับการชําระหนีDในอนาคตของลูกค้า หนีDสูญจะถูกตัดจําหน่ายเมื)อเกิดขD น
( )

ก น ั

าเ า า ใ ั

า

า

า

ลู ก หนีD สัญ ญาเช่ า ภายใต้สัญ ญาซืD อ ขายไฟฟ้ า แสดงมู ล ค่ า ยอดคงค้า งสุ ท ิ จ ากดอกเบีD ย ที) ย งั ไม่ ถื อ เป็ นรายได้หัก ค่ า เผื)อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
กลุ่ ม บริ ษ ทั ประเมิ น ข้อ ตกลงซ) ง ไม่ ไ ด้มี รู ป แบบของสัญ ญาเช่ า ตามก หมาย แต่ มี ก ารให้สิ ท ิ ใ นการใช้สิ น ทรั พ ย์ต าม
ระยะเวลาที)กาํ หนด สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีลกั ษณะเ พาะเจาะจงและมีการให้ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนคร) งเดียว
หรื อหลายครัDง โดยพิจารณาว่าข้อตกลงให้สิท ิการควบคุมสิ นทรัพย์แก่คู่สญ
ั ญาหรื อไม่
( )

ก น าใ ั

า ัม ทาน

กลุ่มบริ ษทั บันทกข้อตกลงสัมปทานบริ การเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน เมื)อมีสิท ิ อนั ปรา จากเงื)อนไขตามสัญญาที)จะได้รับ
เงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื)นจากผูใ้ ห้สัมปทานหรื อตามคําสั)งของผูใ้ ห้สัมปทานสําหรับการให้บริ การก่อสร้าง หรื อ
ยกระดับการให้บริ การ สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะรับรู ้มูลค่าเริ) มแรกด้วยมูลค่ายุติ รรม ภายหลังจากนัDนสิ นทรัพย์
ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิ ีราคาทุนตัดจําหน่าย
( ) วั ด ําร ง งั
วัสดุสาํ รองคลังแสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเผือ) วัสดุสาํ รองคลังล้าสมัย
ราคาทุนของวัสดุสาํ รองคลังคํานวณโดยวิ ี ถวั เ ลี)ยถ่วงนํDาหนักเคลื)อนที) ต้นทุนของวัสดุสาํ รองคลังประกอบด้วยราคาซืD อ
และค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้องโดยตรงกับการซืD อ หักด้วยส่ วนลดที)เกี)ยวข้องทัDงหมด วัสดุสาํ รองคลัง ได้แก่ วัสดุสาํ รองทัว) ไป
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนหักค่าเผือ) การล้าสมัยหรื อเสื) อมคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผือ) การล้าสมัยหรื อเสื) อมคุณภาพตามเกณฑ์เ พาะเจาะจง
( )

ัง าริ มทรั ์ เ การ งทน
อสังหาริ ม ทรั พย์เพื)อการลงทุ นได้แก่ ที) ดิน ที) ถื อครองเพื)อหาประโยชน์จากจากมู ลค่าที) เพิ)มขD น และไม่ ได้มีไว้เพื)อขาย
ตามปกติ ุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อใช้ในการบริ หารงาน
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อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื)อให้ได้มาซ) งอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน และต้นทุนทางตรงอื)นเพื)อให้อสังหาริ มทรัพย์
เพื)อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานและรวมถงต้นทุนการกูย้ มื
กําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายอสังหาริ มทรั พย์เพื)อการลงทุนคื อผลต่างระหว่างสิ) งตอบแทนสุ ท ิ ที)ได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนโดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดิน
( ) ทดิน า าร

กรณ์

การรั บร้ และการวัดมลคา
สิ นทรั ์ ที9เปนกรรมสิ ท ิ ของกิจการ
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถงต้นทุนทางตรงที)เกี)ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที)กิจการก่อสร้างเอง
รวมถงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื)น ที)เกี)ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื)อให้สินทรัพย์นD นั อยู่
ในสภาพที)พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรืD อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที)ตD งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ ืม นอกจากนีD ต้นทุนรวมถงกําไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี) ยงในกระแสเงิ นสดจากการซืD อที)ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ที)เป็ นเงิ นตราต่างประเท ซ) งถูกโอนจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื) น สําหรั บเครื) องมื อที) ควบคุ มโดย
ลิขสิ ท ิ ซอฟต์แวร์ ซ) งไม่สามารถทํางานได้โดยปรา จากลิขสิ ท ิ ซอฟต์แวร์นD นั ให้ถือว่าลิขสิ ท ิ ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วน
หน) งของเครื) องมือ
ส่ วนประกอบของรายการที) ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการที) มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ เท่ ากันต้องบันทกแต่ ละ
ส่ วนประกอบที)มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ) งตอบแทนสุ ท ิ ที)ได้รับจากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
ต้ นทุนที9เกิดขนใน า ลัง
ต้นทุนในการเปลี)ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหน) งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที)กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเ รษฐกิจในอนาคตจากรายการนัDน และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนัDนได้อย่างน่าเชื)อถือ ชิDนส่ วนที)ถูกเปลี)ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที)เกิดขD นใน
การซ่อมบํารุ งที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ที)เกิดขD นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อเกิดขD น
คาเสื9 อมราคา
ค่าเสื) อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื) อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ) งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี)ยนแทนอื)น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื) อมราคาบันทกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิ ี เส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นีD
โรงไฟฟ้า
เครื) องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะ

10 - 25 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดินและสิ นทรัพย์ที)อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิ ี การคิดค่าเสื) อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที)สุดทุกสิD นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
( )

ินทรั ์ มม ัว น
คาความนิ ม
ค่าความนิ ยมที)เกิดจากการซืD อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ) มแรกของค่าความนิยม ได้
อ ิ บายในหมายเหตุขอ้ 3(ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ) มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิ ี ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม สําหรับเงินลงทุนที)บนั ทกตามวิ ี ส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยมรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของ
เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้สินทรัพย์ใด ที)เป็ นส่ วนหน) งของมูลค่าตาม
บัญชีของเงินลงทุนรวมถงค่าความนิยม
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
สิ ท ิ ในสัญญา ื อขา

้า

สิ ท ิ ในสัญญาซืD อขายไฟฟ้าที)ได้มาจากการซืD อบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทกด้วยมูลค่ายุติ รรม ณ วันที)ซDื อ ุรกิจ หักค่าตัดจําหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรั ์ มมีตัวตนอื9น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื)น ที)กลุ่มบริ ษทั ซืD อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รา จา า ลังการรั บร้ รา การ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื)อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเ รษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ นสิ นทรัพย์
ที)สามารถระบุได้ที)เกี)ยวข้องนัDน ค่าใช้จ่ายอื)นที)เกิดขD นรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื)อเกิดขD น
คาตัดจํา นา
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อจํานวนอื)นที)ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิ ี เส้นตรงซ) งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์
เชิ งเ รษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์นD ันตามระยะเวลาที) คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนซ) งไม่รวม
ค่าความนิยม โดยเริ) มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื)อสิ นทรัพย์นD นั พร้อมที)จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที)คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ดงั นีD
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ท ิในสัญญาซืD อขายไฟฟ้า

ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 20 ปี

วิ ี การตัดจําหน่าย ระยะเวลาที)คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิD นรอบปี บัญชีและ
ปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

()

ั

าเ า

ณ วันเริ) มต้นของสัญญากลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั นํา
คํานิ ยามของสัญญาเช่ าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมิ นว่าสัญญานัDนให้สิท ิ ในการควบคุ มการใช้สินทรั พย์ที)ระบุ
หรื อไม่
ใน านะ ้ เชา
ณ วันที)สัญญาเช่าเริ) มมีผลหรื อวันที)มีการเปลี)ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที)มีส่วนประกอบที)เป็ นสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั จะ
ปั นส่ วนสิ) งตอบแทนที) ตอ้ งจ่ ายตามสัญ ญาให้กบั แต่ ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามเกณฑ์ราคาขายที) เป็ นเอกเท
สําหรั บสัญญาเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ กลุ่มบริ ษทั เลื อกที) จะไม่แยกส่ วนประกอบที) ไม่เป็ นการเช่ าและรั บรู ้ สัญญาเช่ าและ
ส่ วนประกอบที)ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิท ิ การใช้และหนีD สินตามสัญญาเช่า ณ วันที)สัญญาเช่าเริ) มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซ) งสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ)าหรื อสัญญาเช่าระยะสัDนจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิ ีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
สิ นทรัพย์สิท ิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ งเมื)อมีการวัด
มูลค่าใหม่ของหนีDสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิท ิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินที)รับรู ้เมื)อเริ) มแรกของหนีDสิน
ตามสัญญาเช่ าปรั บปรุ งด้วยจํานวนเงิ นที) จ่ายชําระตามสัญญาเช่ า ณ วันที) สัญญาเช่ าเริ) มมี ผลหรื อก่อนวันที) สัญญาเริ) มมี
ผลรวมกับ ต้น ทุ น ทางตรงเริ) ม แรกและประมาณการต้น ทุ น ในการบู ร ณะและสุ ท ิ จ ากสิ) ง จู ง ใจในสัญ ญาเช่ า ที) ไ ด้รั บ
ค่าเสื) อมราคารับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิ ี เส้นตรงนับจากวันที)สัญญาเช่ าเริ) มมีผลจนถงวันสิD นสุ ดของอายุสัญญาเช่ า
เว้นแต่สัญญาเช่ าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ท ิ ในสิ นทรัพย์ที)เช่ าให้กบั กลุ่มบริ ษทั เมื)อสิD นสุ ดสัญญาเช่ าหรื อต้นทุนของ
สิ นทรัพย์สิท ิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิท ิ ในการซืD อสิ นทรัพย์ ในกรณี นD ี สินทรัพย์สิท ิ การใช้จะบันทก
ค่าเสื) อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ที)เช่ า ซ) งกําหนดตามเกณฑ์เดี ยวกันกับสิ นทรั พย์และอุปกรณ์ ที)
เกี)ยวข้อง
หนีD สินตามสัญญาเช่ าวัดมู ลค่าเมื) อเริ) มแรกด้วยมู ลค่าปั จจุ บนั ของค่าเช่ าที) ยงั ไม่ ได้จ่ายชําระ ณ วันที) สัญญาเช่ าเริ) มมี ผล
คิดลดด้วยอัตราดอกเบีDยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อตั รานัDนไม่สามารถกําหนดได้ กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบีDยเงินกูย้ ืม
ส่ วนเพิ)มของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถงค่าเช่าคงที)หักสิ) งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จํานวนเงินที)ตอ้ งจ่ายตามสิ ท ิ เลือกซืD อ
หากกลุ่มบริ ษทั มี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที) จะใช้สิท ิ ค่าเช่ าผันแปรที) ไม่ขD นอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตราจะรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที)เกิดรายการ
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

กลุ่มบริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบีDยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ)มโดยนําอัตราดอกเบีDยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกและได้ปรับปรุ ง
บางส่ วนเพื)อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที)เช่า
หนีD สินตามสัญญาเช่ าวัดมู ลค่าด้วยวิ ี ราคาทุ นตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบีD ยที) แท้จริ ง และหนีD สินตามสัญญาเช่ าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า การเปลี)ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี)ยนแปลงประมาณการจํานวนเงินที)คาดว่า
ต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี)ยนแปลงการประเมินการใช้สิท ิ เลือกซืD อ สิ ท ิ เลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่ าหรื อสิ ท ิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่ า เมื)อมีการวัดมูลค่าหนีD สินตามสัญญาเช่ าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิท ิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิท ิ การใช้ได้ถูกลด
มูลค่าลงจนเป็ น ูนย์แล้ว
(ฑ) การด

า ินทรั ์ ทางการเงิน

กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ค่ า เผื)อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที) คาดว่า จะเกิ ด ขD น สํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที) ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่าย (รวมถง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีDการค้า ลูกหนีDอื)น ลูกหนีDสญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซืD อขายไฟฟ้า
และลูกหนีD ภายใต้สัญญาสัมปทาน รวมถงเงินให้กูย้ มื แก่กิจการอื)นและกิจการที)เกี)ยวข้องกัน) เงินลงทุนในตราสารหนีD ที)วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
การวัดมลคา ลขาดทุนด้ านเครดิตที9คาดวาจะเกิดขน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงนํDาหนัก ผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที)คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่ น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที)กิจการ
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที)กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น คิดลดด้วย
อัตราดอกเบีDยที)แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนัDนคํานวณดังต่อไปนีD
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที)คาดว่าจะ
เกิดขD นจากการผิดเงื)อนไขตามสัญญาที)คาดว่าจะเกิดขD นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิD นรอบระยะเวลาที)รายงาน
หรื อ
- ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที)คาดว่าจะเกิ ดขD นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที)คาดว่าจะ
เกิดขD นจากการผิดเงื)อนไขตามสัญญาที)คาดว่าจะเกิดขD นในช่วงระยะเวลาทัDงหมดที)เหลืออยูข่ องสัญญา
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ค่าเผื)อผลขาดทุนสําหรั บลูกหนีD การค้า ลูกหนีD สัญญาเช่ าภายใต้สัญญาซืD อขายไฟฟ้ า และลูกหนีD ภายใต้สัญญาสัมปทาน
วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิ ตที)คาดว่าจะเกิ ดขD นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที)คาดว่าจะ
เกิดขD นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านีD ประมาณการโดยใช้ตารางการตัDงสํารอง ซ) งวิ ี ดงั กล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนที)
เกิดขD นในอดีต การปรับปรุ งปั จจัยที)มีความเ พาะเจาะจงกับลูกหนีD นD นั และการประเมินทัDงข้อมูลสภาวการณ์เ รษฐกิ จ
ในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เ รษฐกิจทัว) ไปในอนาคต ณ วันที)รายงาน
ค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื)น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นด้วย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการเพิ)มขD นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี) ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซ) งกรณี
ดังกล่าวจะวัดค่าเผือ) ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที)ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นพิจารณาจากระยะเวลาที)ยาวที)สุดตามสัญญา
ที)กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี) ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี) ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ)มขD นอย่างมีนยั สําคัญหากเกินกําหนดชําระมากกว่า
30 วัน มีการเปลี)ยนแปลงของอันดับความน่าเชื)อถือที)ลดระดับลงอย่างมีนยั สําคัญ มีการดําเนินงานที)ถดถอยอย่างมีนยั สําคัญ
ของลูกหนีD หรื อมีการเปลี)ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี)ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเ รษฐกิ จหรื อ
ก หมายที)ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของลูกหนีDในการจ่ายชําระภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื)อผูก้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่
กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทัDงกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิท ิในการไล่เบีDย เช่น การยดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน)
การประเมินการเพิ)มขD นของความเสี) ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สําคัญนัDนมีการประเมินทัDงแบบเป็ นรายลูกหนีD หรื อแบบกลุ่ม
ขD นอยูก่ บั ลักษณะของเครื) องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี) ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื) องมือ
ทางการเงินตามลักษณะความเสี) ยงด้านเครดิตที)คล้ายคลงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชําระและอันดับความน่าเชื)อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD นมีการประเมินใหม่ ณ สิD นรอบระยะเวลาที)รายงาน เพื)อสะท้อนการเปลี)ยนแปลงของ
ความเสี) ยงด้านเครดิตของเครื) องมือทางการเงินนับจากวันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรก การเพิ)มขD นของค่าเผื)อผลขาดทุนแสดง
เป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุน ค่าเผื)อผลขาดทุนแสดงเป็ นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีขD นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนีDที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นซ) งกลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนซ) งเป็ นรายการเกี)ยวเนื)องกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
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สิ นทรั ์ ทางการเงินที9มกี ารด้ อ คาด้ านเครดิต
ณ วันที)รายงาน กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายและตราสารหนีD ที)วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นเกิ ดการด้อยค่าด้านเครดิ ตหรื อไม่ สิ นทรัพย์ทางการเงินมีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตเมื)อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน) งหรื อมากกว่าหน) งเหตุการณ์ซ) งส่ งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที)
คาดว่าจะเกิดขD นในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที)เป็ นข้อบ่งชีDว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้าน
เครดิ ตรวมถง การที) ลูกหนีD ประสบปั ญหาทางการเงิ นอย่างมี นัยสําคัญ การผิดสัญญา เช่ น การค้างชําระเกิ นกว่า 90 วัน
มีความเป็ นไปได้ที)ลูกหนีDจะเข้าสู่ การล้มละลาย เป็ นต้น
การตัดจํา นา
มูลค่าตามบัญชีขD นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมื)อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะได้รับ คื น เงิ น หากมี การรั บ เงิ น คื น ในภายหลัง จากสิ น ทรั พ ย์ที) มี ก ารตัด จํา หน่ ายแล้ว จะรั บ รู ้ เป็ นการกลับ รายการ
การด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที)ได้รับคืน
( ) การด

า ินทรั ์ ท มใ ินทรั ์ ทางการเงิน

ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที)รายงานว่ามีขอ้ บ่งชีDเรื) องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที)มี
ข้อบ่งชีDจะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที)คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที)มีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื)อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที)ก่อให้เกิ ดเงิ นสด
สู งกว่ามูลค่าที)จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทกในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมื)อมีการกลับรายการการประเมิน
มูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ)มของสิ นทรัพย์ชิDนเดียวกันที)เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี นD ี จะ
รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การคํานวณมลคาที9คาดวาจะ ด้ รับคื น
มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที)ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
ยุติ รรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
ประมาณการกระแสเงินสดที)จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานงภาษีเงินได้เพื)อให้
สะท้อนมูลค่าที)อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซ) งแปรไปตามเวลาและความเสี) ยงที)มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที)ไม่
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ก่ อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรั บโดยอิ สระจากสิ นทรั พย์อื)น จะพิจารณามูลค่าที) คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่ วยสิ นทรั พย์ที)
ก่อให้เกิดเงินสดที)สินทรัพย์นD นั เกี)ยวข้องด้วย
การกลับรา การด้ อ คา
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรั บปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที)ไม่ใช่
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที) เคยรั บรู ้ ในงวดก่อนจะถูกประเมิ น ณ ทุกวันที) ที)ออกรายงานว่ามี ขอ้ บ่งชีD เรื) องการด้อยค่าหรื อไม่
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี)ยนแปลงประมาณการที)ใช้ในการคํานวณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที)มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิ นกว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหัก
ค่าเสื) อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหน) งไม่เคยมีการบันทกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ณ)

ร

น์ ง นักงาน

ครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาที)
พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
ครงการ ลประ ชน์ ที9กาํ นด ว้
ภาระผูกพันสุ ท ิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้ ได้แก่ โครงการผลประโยชน์เมื) อเกษี ยณอายุ
ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวด
ปั จจุบนั และงวดก่อน ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื)อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้นD นั จัดทําโดยนักคณิ ต าสตร์ ประกันภัยที)ได้รับอนุญาตเป็ น
ประจําทุกปี โดยวิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไว้ ผลจากการคํานวณอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์เกิดขD น ซ) งการ
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะใช้มูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิ งเ รษฐกิจที)มีในรู ปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรื อ
การหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเ รษฐกิจได้มีการพิจารณาถงความ
ต้องการเงินทุนขัDนตํ)าสําหรับโครงการต่าง
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ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีD สินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้สุท ิ กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ต าสตร์
ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบีDยจ่ายของหนีD สินผลประโยชน์ที)
กํา หนดไว้สุ ท ิ โ ดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดที) ใ ช้ว ดั มู ล ค่ า ภาระผู ก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้น ปี โดยคํา นงถงการ
เปลี)ยนแปลงใด ในหนีD สินผลประโยชน์ที)กาํ หนดไว้สุท ิ ซ) งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระผลประโยชน์
ดอกเบีDยจ่ายสุ ท ิและค่าใช้จ่ายอื)น ที)เกี)ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไรหรื อขาดทุน
เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี)ยนแปลงในผลประโยชน์ที)เกี)ยวข้อง
กับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
กําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื)อเกิดขD น
ลประ ชน์ ระ ะสั นของ นักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัDนของพนักงาน ได้แก่ ค่าจ้าง เงิ นเดื อน วันลา โบนัสและผลประโยชน์อื)น รั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อ
พนักงานทํางานให้ หนีD สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามก หมายหรื อภาระผูกพัน
โดยอนุ มานที)จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที)พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีD สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ด)

ร มาณการ น ิน
ประมาณการหนีD สินจะรับรู ้ ก็ต่อเมื)อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามก หมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที)เกิ ดขD นใน
ปั จจุ บนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตซ) งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่ าเชื) อถื อ และมี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเ รษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื)อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนีD สิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที)จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานงถงภาษีเงินได้ เพื)อให้
สะท้อนจํานวนที)อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซ) งแปรไปตามเวลาและความเสี) ยงที)มีต่อหนีDสิน ประมาณการหนีDสินส่ วน
ที)เพิ)มขD นเนื)องจากเวลาที)ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการ นีสิ นคารื อถอน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนีD สินค่ารืD อถอนด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุนค่ารืD อถอนที)จะเกิดขD น ณ วัน
สิD นสุ ดสัญญาของโครงการ หนีD สินค่ารืD อถอนที)รับรู ้คิดมาจากประมาณการต้นทุนค่ารืD อถอนในอนาคต โดยมีสมมติฐาน
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ต่าง เช่น ระยะเวลารืD อถอนและอัตราเงินเฟ้ อในอนาคต มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการของต้นทุนค่ารืD อถอนโรงไฟฟ้ า
คํานวณโดยใช้อตั ราคิดลดที)ประมาณขD นโดยผูบ้ ริ หาร และแสดงเป็ นส่ วนหน) งของต้นทุนโรงไฟฟ้า
( ) การวัดม า ิ รรม
มูลค่ายุติ รรมคื อราคาที) จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อจ่ ายชําระเพื)อโอนหนีD สินในรายการที) เกิ ดขD นในสภาพปกติ
ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที)วดั มูลค่าในตลาดหลัก หรื อตลาดที)ให้ประโยชน์สูงสุ ด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที) กลุ่มบริ ษทั
สามารถเข้าถงได้ใ นวัน ดัง กล่ า ว มู ล ค่ า ยุติ รรมของหนีD สิ น สะท้อนผลกระทบของความเสี) ยงที) ไม่ สามารถป ิ บตั ิ ตาม
ข้อกําหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติ รรมของสิ นทรัพย์และหนีDสิน
ทางการเงิน และสิ นทรัพย์และหนีDสินที)ไม่ใช่ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติ รรมของเครื) องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซืD อขายในตลาดที)มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้
ตลาดจะถือว่ามี สภาพคล่อง หากรายการของสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินเกิดขD นอย่างสมํ)าเสมอในจํานวนที)เพียงพอซ) งสามารถ
ให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื)อง
หากไม่มีราคาเสนอซืDอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องกลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที)ใช้ขอ้ มูลที)สามารถสังเกตได้ที)มี
ความเกี)ยวข้องให้มากที)สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที)ไม่สามารถสังเกตได้ให้นอ้ ยที)สุด การเลือกเทคนิ คการประเมินมูลค่าจะ
พิจารณาปัจจัยทัDงหมดที)ผรู ้ ่ วมตลาดคํานงถงในการกําหนดราคาของรายการ
หากสิ นทรัพย์หรื อหนีDสินที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมมีราคาเสนอซืD อและราคาเสนอขายกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าสิ นทรัพย์และ
สถานการณ์เป็ นสิ นทรัพย์ดว้ ยราคาเสนอซืDอ และวัดมูลค่าหนีDสินและสถานะการเป็ นหนีDสินด้วยราคาเสนอขาย
หลักฐานที)ดีที)สุดสําหรับมูลค่ายุติ รรมของเครื) องมือทางการเงิน ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกคือราคาของการทํารายการ
เช่ น มูลค่ายุติ รรมของผลตอบแทนที) ให้หรื อได้รับ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติ รรม ณ วันที) รับรู ้ รายการเมื) อ
เริ) มแรกแตกต่างจากราคาของการทํารายการและมูลค่ายุติ รรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซืD อเสนอขายในตลาดที) มี
สภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินที)เหมือนกันหรื อโดยใช้เทคนิ คการวัดมูลค่าซ) งใช้ขอ้ มูลที)ไม่สามารถสังเกตได้ซ) ง
ตัดสิ นว่าไม่มีนยั สําคัญต่อการวัดมูลค่า ทําให้เครื) องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื)อเริ) มแรกด้วยมูลค่ายุติ รรมปรับด้วยผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติ รรม ณ วันที)รับรู ้รายการเมื)อเริ) มแรกและราคาของการทํารายการ และรับรู ้เป็ นรายการรอตัดบัญชีซ) งจะ
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที)เหมาะสมตลอดอายุของเครื) องมือทางการเงินแต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าการวัดมูลค่ายุติ รรมที)
ใช้หลักฐานสนับสนุนทัDงหมดจากข้อมูลที)สงั เกตได้ในตลาดหรื อเมื)อรายการดังกล่าวสิD นสุ ดลง
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

การวัด มู ล ค่ า ยุติ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนีD สิ น กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้ข ้อ มู ล ที) ส ามารถสั ง เกตได้ใ ห้ม ากที) สุ ด เท่ า ที) จ ะทํา ได้
มูลค่ายุติ รรมเหล่านีDถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชัDนของมูลค่ายุติ รรมตามข้อมูลที)ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนีD
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซืD อขายในตลาดที)มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื)นที)สังเกตได้โดยตรงหรื อโดยอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์นD น
ั หรื อหนีD สินนัDนนอกเหนื อจากราคา
เสนอซืDอขายซ) งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที)ใช้เป็ นข้อมูลที)ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีD สินนัDน
หากข้อมูลที)นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติ รรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีDสินถูกจัดประเภทลําดับชัDนของมูลค่ายุติ รรมที)แตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติ รรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชัDนของมูลค่ายุติ รรมของข้อมูลที)
อยูใ่ นระดับตํ)าสุ ดที)มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติ รรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชัDนของมูลค่ายุติ รรม ณ วันสิD นรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขD น
( )

ทนเร น น
้ ุนสามัญ
หุน้ สามัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ)มที)เกี)ยวข้องโดยตรงกับการออกหุน้ สามัญสุ ท ิจากผลกระทบทางภาษี รับรู ้เป็ น
รายการหักจากส่ วนของทุน

(ท) รา ด
รายได้รับรู ้เมื)อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินที)สะท้อนถงสิ) งตอบแทนที)กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมี
สิ ท ิได้รับซ) งไม่รวมจํานวนเงินที)เก็บแทนบุคคลที)สาม ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ)ม
รา ด้ จากการใ ้ บริ การและใ ้ คาํ ปรก า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายได้จากสัญญาให้บริ การและให้คาํ ปรกษาที)มีลกั ษณะการให้บริ การแบบต่อเนื) อง ตามสัดส่ วนของการ
ให้บริ การจริ งจนถงวันสิD นรอบระยะเวลาการรายงานจากบริ การทัDงสิD นตามสัญญา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

42

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

43

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
รา ด้ จากสั ญญา ื อขา

้า

รายได้จากสัญญาซืD อขายไฟฟ้าที)ไม่ได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่า
- กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ค่าพลังไฟฟ้ าหรื อค่าความพร้อมจ่ายพลังไฟฟ้ าซ) งเป็ นรายได้สาํ หรับการดําเนิ นการในการ
รักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าตามที)ตกลงกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเท ไทย (กฟผ.) และ
เป็ นไปตามเงื)อนไขที)ระบุในสัญญาซืD อขายไฟฟ้า ตลอดช่วงเวลาที)ป ิบตั ิตามภาระที)ตอ้ งป ิบตั ิ (over time) เมื)อได้
ให้บริ การแก่ลูกค้าตามสัญญาแล้ว ในกรณี ที)กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ) งตอบแทนเกินกว่าบริ การที)ให้ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
สิ) งตอบแทนส่ วนเกิ นดังกล่าวเป็ นหนีD สินตามสัญญากับลูกค้า ในทางกลับกัน ถ้ากลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ) งตอบแทน
น้อยกว่าบริ การที)ให้ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สิ)งตอบแทนส่ วนตํ)าดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ตามสัญญากับลูกค้า
- กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้ า ณ จุ ดใดจุ ดหน) งของเวลาเมื) อได้โอนการควบคุ มในสิ นค้าให้แก่ ลูกค้า
ณ จุดส่ งมอบ ซ) งการโอนการควบคุมในสิ นค้าเกิดขD นเมื)อกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ส่ งสิ นค้าไปยังจุดหมายที)ลูกค้าได้ระบุไว้
ตามสัญญา โดยรายได้จากค่าพลังงานไฟฟ้ าในลักษณะดังกล่าวจะรับรู ้ ตามราคาของรายการซ) งคาดว่าจะมีสิท ิ
ได้รับ สุ ท ิจากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด
รา ด้ จากสั ญญา ื อขา
้าที9จัดประเ ทเปนสั ญญาเชา
- รายได้จากสัญญาเช่าการเงินภายใต้สญ
ั ญาซืD อขายไฟฟ้ารับรู ้โดยวิ ีอตั ราดอกเบีDยที)แท้จริ งตามระยะเวลาของสัญญา
- รายได้จากการให้บริ การภายใต้สัญญาเช่าการเงินที)เกี)ยวเนื) องกับสัญญาซืD อขายไฟฟ้าบางสัญญาจะรับรู ้เป็ นรายได้
เมื)อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้วตามสัญญา โดยรายได้ค่าบริ การประกอบด้วยรายได้สําหรับการดําเนิ นการในการ
รักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที)ได้รับจากลูกหนีDสญ
ั ญาเช่าการเงินที)เกี)ยวเนื)องกับการใช้สินทรัพย์
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว
รา ด้ จากสั ญญา ื อขา อนําและสิ นค้ าอื9น
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ รายได้ค่าขายไอนํDาและสิ นค้าอื)น ณ จุดใดจุดหน) งของเวลาเมื) อได้โอนการควบคุมในสิ นค้าให้แก่ ลูกค้า
ณ จุดส่ งมอบ ซ) งการโอนการควบคุมในสิ นค้าเกิดขD นเมื)อกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ส่ งสิ นค้าไปยังจุดหมายที)ลูกค้าได้ระบุไว้ตามสัญญา
โดยรายได้ค่าขายไอนํDาในลักษณะดังกล่าวจะรับรู ้ตามราคาของรายการซ) งคาดว่าจะมีสิท ิ ได้รับ สุท ิ จากภาษีขาย เงินคืน
และส่ วนลด
รา ด้ คากอสร้ างตามสั ญญาสั มปทาน
รายได้ที)เกี) ยวข้องกับการก่อสร้ างหรื อการยกระดับการบริ การภายใต้ขอ้ ตกลงสัมปทานบริ การรับรู ้ ตลอดช่ วงเวลาหน) ง
รายได้จากการดําเนิ นงานหรื อบริ การรับรู ้ในงวดที)ให้บริ การโดยกลุ่มบริ ษทั หากข้อตกลงสัมปทานบริ การมีมากกว่าหน) ง
ภาระที)ตอ้ งป ิบตั ิ สิ) งตอบแทนที)ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที)เป็ นเอกเท ของการให้บริ การนัDน
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริาหรั
B 31 ธัจนี วาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

()

รา ด น
รายได้อื)นประกอบด้วยเงินปั นผล และรายได้อื)น โดยเงินปั นผลรับบันทกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที)กลุ่มบริ ษทั มีสิท ิ
ได้รับเงินปั นผล รายได้อื)นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

(น) ด กเบ
อัตราดอกเบี ที9แท้ จริ ง
ดอกเบีDยรับและดอกเบีDยจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบีDยที)แท้จริ ง อัตราดอกเบีDยที)แท้จริ งคืออัตราที)ใช้คิดลด
ประมาณการการจ่ายชําระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที)คาดการณ์ไว้ของเครื) องมือทางการเงินของ
- มูลค่าตามบัญชีขD นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
- ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีDสินทางการเงิน
ในการคํานวณดอกเบีD ยรั บและดอกเบีD ยจ่ าย อัตราดอกเบีD ยที) แท้จริ งจะนํามาใช้กบั มู ลค่าตามบัญชี ขD นั ต้นของสิ นทรั พย์
(เมื)อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีDสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที)
มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื)อเริ) มแรก รายได้ดอกเบีDยจะคํานวณโดยการใช้อตั ราดอกเบีDยที)แท้จริ งกับราคาทุน
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคํานวณรายได้ดอกเบีDยจะเปลี)ยน
กลับไปคํานวณจากมูลค่าตามบัญชีขD นั ต้นของสิ นทรัพย์
(บ)

า เงิน ด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวด
ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที)เกี)ยวกับรายการที)เกี)ยวข้องในการรวม ุรกิจ
หรื อรายการที)รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษีที)คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที)ตอ้ ง
เสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที)ประกา ใช้หรื อที)คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที)รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที)เกี)ยวกับ
รายการในปี ก่อน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัว) คราวที)เกิดขD นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนีD สินและจํานวนที)ใช้เพื)อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื)อเกิดจากผลแตกต่างชัว) คราว
ต่อไปนีD การรับรู ้ค่าความนิยมในครัDงแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนีDสินในครัDงแรกซ) งเป็ นรายการที)ไม่ใช่การรวม ุรกิจและ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

รายการนัDนไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่างที)เกี)ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
การร่ วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถงผลกระทบทางภาษีที)จะเกิดจากลักษณะวิ ี การที)กลุ่มบริ ษทั คาด
ว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนีDสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที)สิDนรอบระยะเวลาที)รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที)คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว) คราวเมื)อมีการกลับรายการโดยใช้อตั รา
ภาษีที)ประกา ใช้หรื อที)คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที)รายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั คํานงถงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที)ไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีที)ตอ้ งจ่ายเพิ)มขD น และมีดอกเบีDยที)ตอ้ งชําระ กลุ่มบริ ษทั เชื)อว่า
ได้ตD งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที)จะจ่ายในอนาคต ซ) งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย
รวมถง การตี ความทางก หมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การประเมิ นนีD อยู่บนพืDนฐานการประมาณการและ
ข้อสมมติ และอาจจะเกี)ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี)ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ อาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลี)ยนการ
ตัดสิ นใจโดยขD นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที)มีอยู่ การเปลี)ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที)เกิดการเปลี)ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีDสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื)อกิจการมีสิท ิ ตามก หมาย
ที)จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีD สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้นD ีประเมินโดย
หน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่ วยภาษีต่างกันนัDน
กิจการมีความตัDงใจจะจ่ายชําระหนีD สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ท ิ หรื อตัDงใจจะรับคืนสิ นทรัพย์
และจ่ายชําระหนีDสินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทกต่อเมื)อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กําไรเพื)อเสี ยภาษีในอนาคตจะมีจาํ นวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว) คราวดังกล่าว กําไรเพื)อเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถงการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว) คราวที) เกี) ยวข้อง ดังนัDน กําไรเพื)อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรั บปรุ งการกลับรายการผลแตกต่างชัว) คราวที)
พิจารณาจากแผน ุ รกิ จของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอที)จะบันทกสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้
ทัDงจํานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที)ประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
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า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

( ) กํา ร

น

กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุน้ ขัDนพืDนฐานสําหรับหุน้ สามัญ กําไรต่อหุน้ ขัDนพืDนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของ
ผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเ ลี)ยถ่วงนํDาหนักที)ออกจําหน่ายระหว่างปี
( )

บ

ร กิจการทเก ว งกัน

บุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน หมายถง บุคคลหรื อกิจการที)มีอาํ นาจควบคุมทัDงทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิท ิ พลอย่างมี
สาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารของกลุ่ มบริ ษทั หรื อบุ คคลหรื อกิ จการที) อยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันหรื ออยูภ่ ายใต้อิท ิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทัDงทางตรงและ
ทางอ้อม หรื อมีอิท ิพลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนัDน
( )

รา งานทางการเงินจํา นก าม วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที)รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ประ าน
เจ้าหน้าที) บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ที)ทาํ การตัดสิ นใจเชิ งกลยุท ์ โดยแสดงถงรายการที) เกิ ดขD นจากส่ วนงาน
ดําเนินงานนัDนโดยตรงรวมถงรายการที)ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล

4

าร บร ั ร ม
4.1 เ
ุ

ารร ม า

Global Mind Investment Management Pte. Ltd.

ในเดือนกุมภาพัน ์ 2564 Kolpos Pte. Ltd. ซ) งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าซืD อหุ ้นสามัญจํานวนร้อยละ 70.5 ใน Global
Mind Investment Management Pte. Ltd. ซ) งจดทะเบี ยนในประเท สิ งคโปร์ และดําเนิ น ุ รกิ จในการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื)น
(Holding Company) ในประเท จีนและประเท เวียดนาม มีการลงทุนทัDงทางตรงและทางอ้อมใน ุ รกิจพลังงานหมุนเวียน
ุ รกิ จโครงสร้างพืDนฐาน และ ุ รกิจที)เกี)ยวข้องกับการเกษตร เป็ นเงินจํานวนทัDงสิD น 40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า
1,202 ล้านบาท โดยเงินลงทุนดังกล่าวจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนในการร่ วมค้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริาหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุท ิที)ได้รับมา ณ วันที)ซDือ มีรายละเอียดดังนีD
ินทรั ์ ท ดมา

น ินทรั บมา
(ล้ านบาท)
118
43
946
(93)
1,014

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื)น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หนีDสินหมุนเวียน
ร มส รั ยสุ ร บุ
ส รั ย ห ส
ุมบร ั มาสุ
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สตบ
ห

(ร ย 70.5)

715
487
1,202

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื) อง ซ) งหากมีขอ้ มูลใหม่ที)ได้รับเพิ)มเติมภายในหน) งปี นับจากวันที)มีการซืD อการร่ วมค้า
และรั บทราบข้อเท็จจริ งที) สะท้อนเหตุการณ์ แวดล้อมที) มีอยู่ ณ วันที) ซDื อการร่ วมค้า จะทําการพิจารณาการประมาณการ
เพิ)มเติมที)สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที)มีอยู่ ณ วันที)ซDื อการร่ วมค้าซ) งอาจมีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความ
นิยมซ) งบันทกในเงินลงทุนในการร่ วมค้า
4.2 เ
ุ

บร ั

ั

ส า ั (มหา )

วันที) 25 มิถุนายน 2564 ที)ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ทําคําเสนอซืD อหลักทรัพย์ทD งั หมดของบริ ษทั อินทัช
โ ลดิDงส์ จํากัด (มหาชน) ซ) งจดทะเบียนในประเท ไทย และดําเนิน ุรกิจในการถือหุ น้ ในบริ ษทั อื)น (Holding Company) มี
การลงทุนใน ุ รกิ จดาวเทียม ุ รกิ จอินเทอร์ เน็ต ุ รกิ จสื) อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี ุ รกิ จสื) อและโ ษณา การลงทุน
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนที)เพิ)ม กั ยภาพจากการเปลี)ยนผ่าน ุรกิจไปสู่ ดิจิทลั และเพิ)มมูลค่าจากการที)สามารถใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพืDนฐานเดิมที)มีอยูร่ ่ วมกับโครงสร้างพืDนฐานดิจิทลั
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วัน ที) 5 สิ ง หาคม 2564 บริ ษ ทั ได้ยื)น แบบรายงานผลการซืD อ หลัก ทรั พ ย์ข อง บริ ษ ทั อิ น ทัช โ ลดิD ง ส์ จํา กัด (มหาชน)
( INTUCH ) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเท ไทย โดยบริ ษทั ซ) งเป็ นผูท้ าํ คํา
เสนอซืD อหลักทรัพย์ของ INTUCH และได้รับซืD อหุ น้ ที)มีผแู ้ สดงเจตนาขายไว้จาํ นวน 747.87 ล้านหุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
23.32 ของหุน้ ที)ออกและชําระแล้วทัDงหมด เป็ นผลให้บริ ษทั มีสดั ส่ วนความเป็ นเจ้าของใน INTUCH รวมเป็ นจํานวนร้อยละ
42.25 ของหุ ้นที)ออกและชําระแล้วทัDงหมด และเมื)อวันที) 11 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ได้ชาํ ระราคาหุ ้นที)มีผูแ้ สดงเจตนาขาย
ดังกล่าวทัDงจํานวน
47

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

วันที) 1 ตุลาคม 2564 ที) ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั อิ นทัช โ ลดิD งส์ จํากัด (มหาชน) ( INTUCH ) ได้อนุ มตั ิ การ
แต่งตัDงผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ให้เป็ นคณะกรรมการของ INTUCH โดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าการมีตวั แทน
อยู่ในคณะกรรมการของ INTUCH ทําให้กลุ่มบริ ษทั มี อิท ิ พลอย่างมี นัยสําคัญใน INTUCH และส่ งผลให้เงิ นลงทุนใน
INTUCH เปลี)ยนสถานะจากเงินลงทุนในตราสารทุนที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นเป็ นเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายละเอียดของมูลค่าสิ นทรัพย์สุท ิที)ได้รับมา ณ วันที)มีอิท ิพลอย่างมีนยั สําคัญ มีรายละเอียดดังนีD
ินทรั ์ ท ดมา

น ินทรั บมา
(ล้ านบาท)
4,345
1,983
6,355
1,098
235,130
1,475
1,155
2,846
1,503
1,486
1,877
(7,430)
(1,273)
(287)
(1,216)
(6,573)
242,474

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีDการค้าและลูกหนีDอื)น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื)น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื)น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในโครงการร่ วมลงทุน
ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิท ิการใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื)น
เงินกูย้ มื
หนีDสินตามสัญญาเช่า
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีDสินไม่หมุนเวียนอื)น
ส่ วนได้เสี ยที)ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ร มส รั ยสุ ร บุ
ส รั ย ห ส
ค่าความนิยม
สตบ
ห

ุมบร ั

มาสุ

(ร ย 42.25)

102,443
5,260
107,703

กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาการคํานวณหามูลค่ายุติ รรมของสิ นทรัพย์ที)ได้มาและหนีD สินที)รับมา รวมถงค่าความ
นิยมจากการซืDอ ุรกิจโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื)อง ซ) งหากมีขอ้ มูลใหม่ที)ได้รับเพิ)มเติมภายในหน) งปี นับจากวันที)มีการซืD อบริ ษทั ร่ วม
และรับทราบข้อเท็จจริ งที)สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที)มีอยู่ ณ วันที)ซDื อบริ ษทั ร่ วม จะทําการพิจารณาการประมาณเพิ)มเติมที)
สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที)มีอยู่ ณ วันที)ซDื อบริ ษทั ร่ วมซ) งอาจมีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าความนิ ยมซ) ง
บันทกในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม

5

บุ

หร

าร เ ย

ั

ความสัมพัน ์ที)มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 สําหรับบุคคลหรื อกิจการ
อื)นที)เกี)ยวข้องกันที)มีรายการระหว่างกันที)มีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนีD
บุ
าร เ ย
ั
บริ ษทั โพโมโดโร่ กรุ ป จํากัด
กลุ่มบริ ษทั มิตซุย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเต็ด
คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ั
ามสั ม ั
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
ถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และดํารงตําแหน่งประ านเจ้าหน้าที)บริ หาร
บุคคลที) มีอาํ นาจและความรั บผิดชอบการวางแผนสั)งการและควบคุ ม
กิจกรรมต่าง ของกิ จการไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทัDงนีD รวมถง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่วา่ จะทําหน้าที)ในระดับบริ หารหรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทมีดงั ต่อไปนีD
ราย าร

ยบาย าร าห รา า

ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ / ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบีDยรับ
รายได้อื)น
เงินกูย้ มื
เงินปันผลรับ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ราคาตามที)ตกลงร่ วมกันในสัญญา
ราคาตามที)ตกลงร่ วมกันในสัญญา
อัตราดอกเบีDยตามที)ตกลงร่ วมกันในสัญญา
ราคาตามที)ตกลงร่ วมกันในสัญญา
วงเงินและอัตราดอกเบีDยตามที)ตกลงในสัญญา
ตามที)ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที)จ่ายปันผล
ตามที)ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

50
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุเอ็
เวลลอปเมนท์
สํ าหรั
ดวันนเนอร์
ทีB 31 จธัี นดีวาคม
2564 จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

รา การท ํา ั กับบ
ร กิจการทเก ว งกัน
ํา รั บ ิน ดวันท 31 ันวา ม

บ ารเ ร ม
2564
2563

บ ารเ เ า
าร
2564
2563
(ล้ านบาท)

บร ั ย ย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบีDยรับ
เงินปันผลรับ

-

-

786
1,052
2,252

831
650
1,941

บร ั ร ม
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
เงินปันผลรับ
ต้นทุนขาย

268
343
238

154
320
212

342
2,057
-

320
2,697
-

ารร ม า
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบีDยรับ

46
2

36
-

46
2

36
-

าร เ ย
ั
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

85
31

51
8

85
10

51
7

125
6

127
6

125
6

127
6

บรหารสา ญ
ั
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัDนของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกัน ณ วันที) 31 นั วาคม มีดงั นีD
บ ารเ ร ม
2564
2563

บ ารเ เ า
าร
2564
2563
(ล้ านบาท)

ก นการ า
บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า
รม
ั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
สุ

28
9
37
37

29
36
65
65

1
9
10
10

36
36
36

ก นน
บริ ษทั ย่อย
ั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
สุ

-

-

21
21

15
15

เงินใ ก มร ัน
บริ ษทั ย่อย
ั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
สุ

-

-

-

21
21

ก นการ า ม มนเว น
บริ ษทั ย่อย
ั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
สุ

-

-

598
598

411
411

ก น ม มนเว น น
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รม
ั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
สุ

-

-

643
1
644
644

589
589
589
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

บ ารเ ร ม
2564
2563

บ ารเ เ า
าร
2564
2563
(ล้ านบาท)

เงินใ ก มร าว
บริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า
รม
ั ก ค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขD น
สุ
เงินก มร
การร่ วมค้า

4,663
4,663
(25)
4,638

30,670
62
30,732
(43)
30,689

28,374
28,374
(43)
28,331

71

-

71

-

43

27

-

-

1
5
6

28
3
31

1
1
2

1
2
3

ัน

เจา นการ า
บริ ษทั ร่ วม
เจา น น
บริ ษทั ร่ วม
กิจการอื)นที)เกี)ยวข้องกัน
รม
ั

6,682
6,682
(27)
6,655

าท ํา ั ททํากับบ

ร กิจการทเก ว งกัน

สั ญญาเงินใ ้ ก้ ืม
ณ วัน ที) 31 ั น วาคม 2564 กลุ่ ม บริ ษัท มี เ งิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะยาวแก่ Centralized Utilities Company LLC และบริ ษัท
แบงค็อก สมาร์ ท เอ็นเนอร์ จี จํากัด สุ ท ิ จาํ นวน 6,593 ล้านบาท และ 62 ล้านบาทตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบีDยคงที)ต่อปี
และคาดว่าจะจ่ายคืนตามกระแสเงินสดที)คาดว่าจะเกิดในอนาคตจากโครงการ (2563: Centralized Utilities Company LLC
จํานวน 4,638 ล้ านบาท)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ณ วัน ที) 31 ัน วาคม 2564 บริ ษ ัท มี เ งิ น ให้ กู้ยื ม ระยะยาวแก่ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited, Gulf
International Holding Pte. Ltd. บริ ษทั กัลฟ์ รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์ จี จํากัด บริ ษทั กัลฟ์ 1 จํากัด และบริ ษทั แบงค็อก สมาร์ ท
เอ็นเนอร์ จี จํากัด สุ ท ิ จาํ นวน 1,899 ล้านบาท 21,733 ล้านบาท 5,845 ล้านบาท 1,150 ล้านบาท และ 62 ล้านบาทตามลําดับ
โดยมี อ ัต ราดอกเบีD ย คงที) ต่ อ ปี และคาดว่ า จะจ่ า ยคื น ตามกระแสเงิ น สดที) ค าดว่ า จะเกิ ด ในอนาคตจากการโครงการ
(2563: Gulf International Investment (Hong Kong) Limited, Gulf International Holding Pte. Ltd. และบริ ั ท กั ล ์
รี นิวเอเบิล เอนเนอร์ จี จํากัด จํานวน 2,381 ล้ านบาท 21,737 ล้ านบาท และ 4,213 ล้ านบาทตามลําดับ)
สั ญญาเงินก้ ืม
ณ วันที) 31 นั วาคม 2564 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสัDนจาก บริ ษทั บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชัน) จํากัด จํานวน 71 ล้านบาท โดย
เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีDยคงที)ต่อปี (2563: มมี)
สั ญญาใ ้ บริ การ ั นา ครงการ
เมื)อวันที) 1 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาให้บริ การการพั นาโครงการร่ วมกับบริ ษทั มิตซุ ยแอนด์คมั ปนี ลิมิเต็ด
แก่บริ ษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จํากัด ซ) งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ที)ดาํ เนินกิจการ
เป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้ าอิสระ โดยสัญญาดังกล่าวเกี)ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในด้านการดําเนิ นการพั นาโครงการและ
สัญญาที) สาํ คัญต่าง ที) เกี) ยวข้อง ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงิ นทุนและการระดมทุนสําหรั บโครงการโรงไฟฟ้ า สัญญา
ดังกล่าวมีมูลค่ารวมทัDงสิD น 500 ล้านบาท และสัญญาดังกล่าวจะสิD นสุ ดเมื)อมีหนังสื อบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้าไปยังคู่สญ
ั ญาเนื)องจากมีการผิดเงื)อนไขที)ระบุไว้ในสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหน) ง
เมื)อวันที) 1 กันยายน 2563 บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญาให้บริ การการพั นาโครงการร่ วมกับบริ ษทั มิตซุ ยแอนด์คมั ปนี ลิมิเต็ด
แก่บริ ษทั กัลฟ์ พีดี จํากัด ซ) งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ที)ดาํ เนิ นกิจการเป็ น
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ โดยสัญญาดังกล่าวเกี)ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในด้านการดําเนิ นการพั นาโครงการและสัญญา
ที)สาํ คัญต่าง ที)เกี)ยวข้อง ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการระดมทุนสําหรับโครงการโรงไฟฟ้ า สัญญาดังกล่าวมี
มูลค่ารวมทัDงสิD น 500 ล้านบาท และสัญญาดังกล่าวจะสิD นสุ ดเมื)อมีหนังสื อบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
ไปยังคู่สญ
ั ญาเนื)องจากมีการผิดเงื)อนไขที)ระบุไว้ในสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหน) ง

54
53

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
B 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

6

เ ส

ราย ารเ ยบเ าเ ส
บ ารเ ร ม
2564
2563

เงินสดในมือ
เงินฝาก นาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝาก นาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสัDนที)มีสภาพคล่องสู ง
รม

7

เ

า ส าบั ารเ

บ ารเ เ า
าร
2564
2563

3
2,622
15,962
1,260

(ล้ านบาท)
3
3,396
1
12,249
7,458
254
-

1
6,751
-

19,847

15,902

6,752

7,459

เ หั ร ั

ณ วันที) 31 ันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงิ นระยะสัDนจํานวน 2,787 ล้านบาท (2563: 5,870 ล้ านบาท)
ซ) งใช้เป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสัDนและระยะยาวจากสถาบันการเงินตามที)เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 14 นอกจากนีD
กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวจํานวน 1,320 ล้านบาท (2563: 1,226 ล้ านบาท) ซ) งใช้เป็ นหลักประกันหนีD สิน
ค่ารืD อถอนในการดําเนินงานร่ วมกัน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

54
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8

596

3,594
(2,998)
596
-

2,837

13,908
(11,071)
2,837

ส่ วนที'ครบกําหนดชําระ
หนึ'งถึงห้าปี
2564
2563

-

-

(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

55

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีลูกหนี?ตามสัญญาเช่าภายใต้สญ
ั ญาซื?อขายไฟฟ้าที'เกินกําหนดชําระหนี?

หั ก ค่าเผือ' ผลขาดทุนด้านเครดิตที'
คาดว่าจะเกิดขึ?น
สุ ทธิ

ลูกหนี?ตามสัญญาเช่า
ภายใต้สญ
ั ญาซื? อขายไฟฟ้า
หั ก ดอกเบี?ยที'ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ส่ วนที'ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึ'งปี
2564
2563

ลูกหนีส' ั ญญาเช่ าภายใต้ สัญญาซื'อขายไฟฟ้ า

สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

บริษทั ากัลฟ์เ เอ็นเนอร์ระก
จี ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บงบการเงิ
น และบริษทั ย่อย
หมายเหตุ
บริษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564

17,498

46,888
(29,390)
17,498

ส่ วนที'ครบกําหนดชําระ
เกินกว่าห้าปี
2564
2563

-

-

20,931

64,390
(43,459)
20,931

2564

รวม
2563

-

-

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
18,610
16,226
6,905
2,407
(704)
(23)
24,811
18,610

ณ วันที9 1 มกราคม
เพิ$มทุนและชําระค่าหุน้ เพิ$มเติม
จําหน่ายเงินลงทุน
ค่าเผือ$ การด้อยค่า
ณ วันที9 31 ธันวาคม

รายละเอียดการเพิ$มทุน การชําระค่าหุน้ เพิ$มเติม และการจําหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี สิB นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนีB
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
การเพิม9 ทุนและชําระค่ าหุ้นเพิม9 เติม
บริ ษทั อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
Kolpos Pte. Ltd.
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ ปัตตานี กรี น จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ จะนะ กรี น จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ แอลเอ็นจี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ 1 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ อินโนวา จํากัด
รวม
การจําหน่ ายเงินลงทุน
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ จะนะ กรี น จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ 1 จํากัด
รวม
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

56

2,450
1,198
9
1,360
1,838
40
10
6,905

1,050
1,036
23
263
10
25
2,407

36
643
25
704
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Kolpos Pte. Ltd.
บริ ษทั กัลฟ์ ปั ตตานี กรี น จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ จะนะ กรี น จํากัด*
บริ ษทั กัลฟ์ โอแอนด์เอ็ม
เซอร์วสิ เซส จํากัด

บริ ษทั กัลฟ์ รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี
จํากัด (เดิมชื1 อ บริ ษทั กัลฟ์
เอ็นเนอร์ จี อินเตอร์ เนชั1นแนล
จํากัด)

บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด*

บริ ษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด

ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในธุรกิจ
พลังงาน
หมุนเวียนและ
ให้บริ การด้าน
บริ หารจัดการ
ธุรกิจการค้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ให้บริ การ
เดินเครื( องและ
บํารุ งรักษา
โรงไฟฟ้า

ลักษณะธุรกิจ

วันทีธิัB น31วาคม
ธันวาคม
สําหรับสํป็ีาหรั
สิ�นบสุปีดสิวัAนนสุทีด� 31
25642564

99.99
100.00
99.99
-

99.99

ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย

ไทย

-

70.00

ไทย

ไทย

70.00

99.99

99.99
100.00
99.99
99.99

74.99

70.00

70.00

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย

ประเทศที(
ดําเนินธุรกิจ

2

5,892
1,206
1
-

-

13,515

8,196

ราคาทุน

14

2

57

5,892
1,206
24
-

-

9,461

5,737

2564

4,532
8
1
643

35

13,515

4,696

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

บริษัทหมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็
นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
ประกอบงบการเงิ
น

าบริษเทั กัลฟ์ เอ็นระก
เนอร์ จี ดีบงบการเงิ
เวลลอปเมนท์ จํากัน
ด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

14

4,532
8
24
643

27

9,461

3,287

2563

(12)

(2)
(24)
-

-

-

-

-

-

-

(12)

(2)
(24)
-

การด้อยค่า
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2

5,892
1,204
-

-

9,461

5,737

2

4,532
6
643

27

9,461

3,287

ราคาทุน - สุ ทธิ
2564
2563

-

-

1

2,251

-

-

-

-

1

1,940

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2564
2563

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริ ษทั กัลฟ์ อินโนวา จํากัด

บริ ษทั กัลฟ์ 1 จํากัด*

Gulf International Investment
(Hong Kong) Limited
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี
เทอร์มินอล จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ แอลเอ็นจี จํากัด

บริ ษทั ย่ อยทางตรง (ต่ อ)
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ( ง
เซอร์วสิ เซส จํากัด

เก็บรักษาและแปร
ส าพกาซธรรมชาติ
จัดหาและจําหน่าย
กาซธรรมชาติ
ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ดําเนินธุรกิจ
โครงสร้างพืน าน
ด้านดิจิทลั

ให้บริ การด้าน
วิศวกรรมแก่
โรงไฟฟ้า
ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

ลักษณะธุรกิจ

วันทีธิัB น31วาคม
ธันวาคม
สําหรับสํป็ีาหรั
สิ�นบสุปีดสิวัAนสุทีด� 31
25642564

70.00
99.99
-

99.99

ไทย

ไทย

ไทย

100.00

99.99

-

99.99

99.99

70.00

100.00

99.99

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย

่องกง

ไทย

ประเทศที(
ดําเนินธุรกิจ

10

-

50

3,500

3

2
3

2

58

-

25

10

875

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

บริษัทหมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็
นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
ประกอบงบการเงิ
น

าบริษเทั กัลฟ์ เอ็นระก
เนอร์ จี ดีบงบการเงิ
เวลลอปเมนท์ จํากัน
ด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

ราคาทุน

10
24,859

-

50

2,450

3

12

2564

18,658

25

10

612

3

12

2563

(48)

-

-

-

-

-

(10)

(48)

-

-

-

-

(10)

การด้อยค่า
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10
24,811

-

50

2,450

3

2

3

2

18,610

25

10

612

ราคาทุน - สุ ทธิ
2564
2563

2,252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,941

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2564
2563

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที(
ดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริษทั ย่ อยของ บริษทั อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด:
บริ ษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ พีดี จํากัด

ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า

ไทย
ไทย

99.99
99.99

99.99
99.99

บริษทั ย่ อยของ บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จํากัด:
บริ ษทั กัลฟ์ วีทีพี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส1 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส3 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นซี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ บีแอล จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ บีพี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นอาร์ว1ี จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นอาร์ว2ี จํากัด

ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

74.99
74.99
74.99
74.99
74.99
99.99
75.00
75.00
74.99
99.99
99.99
99.99

74.99
74.99
74.99
74.99
74.99
99.99
75.00
75.00
74.99
99.99
99.99
99.99

บริษทั ย่ อยของ บริษทั กัลฟ์ โซล่ าร์ จํากัด:
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากัด

ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

99.99
99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99

ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน

สิ งคโปร์
มอริ เซียส
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
74.99
99.99
99.99
99.99

100
100
-

บริษทั ย่ อยของ บริษทั กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ จี จํากัด:
Gulf International Holding Pte. Ltd.
Gulf Energy Mauritius Company Limited
บริ ษทั กัลฟ์ โซล่าร์ จํากัด*
บริ ษทั กัลฟ์ จะนะ กรี น จํากัด*
บริ ษทั กัลฟ์ 1 จํากัด*
กลุ่มบริ ษทั อื(น

60

59

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่ อยทางอ้ อม ( ่ อ)
บริษทั ย่ อยของ Gulf International Holding Pte. Ltd.:
Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company
Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company
Mekong Wind Power Joint Stock Company
Gulf Energy (Vietnam) Limited
Liability Company
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH

ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ใ บ้ ริ การด้านบริ าร
และด้านเทคนิค
ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเทศที(
ดําเนินธุรกิจ

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

90
90
95

90
90
95

เวียดนาม

100

100

เยอรมนี

100

100

* ในระหว่ างปี 2564 กลุ่มบริ ษัทได้ จัดโครงสร้ างการถือหุ้ นใหม่ โดยบริ ษัทขายหุ้ นใน บริ ษัท กัลฟ์ โซล่ าร์ จํากัด บริ ษัท
กัลฟ์ จะนะ กรี น จํากัด และบริ ษทั กัลฟ์ 1 จํากัด ให้ แก่ บริ ษทั กัลฟ์ รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์ จี จํากัด
บริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ5 งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั?นจึงไม่มีราคาที5เปิ ดเผยต่อสาธารณชน

60
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

61

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบกัปี ลสิAนฟ์สุเอ็
เวลลอปเมนท์
สํ าหรั
ดวันนเนอร์
ทีB 31 จธัี นดีวาคม
2564 จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

10

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้ า

หมายเห ุ
ณ วันที; 1 มกราคม
ซ? อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ ม ละการร่ มคา
อนมาจากเงินลงทุนในตราสารทุนที5
กาหนดให ดั มลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
าดทุนเบดเสรจอ5น
เพิ5มทุน ละชาระค่าหุนเพิ5มเติม
ส่ น บ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ ม ละ
การร่ มคา
ส่ น บ่งกาไร ( าดทุน) เบดเสรจอ5นจาก
บริ ษทั ร่ ม ละการร่ มคา
เงินปันผลรับ
ผลต่าง องอัตรา ลกเปลี5ยนจากการ
ปลงค่างบการเงิน
ณ วันที; 31 ธันวาคม

4.1

4.2

62
61

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท)
22,079
18,887
21,610
17,847
1,332
2,841
130
2,841

107,703
2,296

1,085

107,703
1,970

922

2,886

2,462

-

-

1,134
(2,057)

(489)
(2,697)

-

-

200
135,573

(10)
22,079

131,413

21,610

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

รายละเอียดการซ? อเงิ นลงทุน การเพิ5มทุน การชาระค่าหุ นเพิ5มเติม ละการ อนเปลี5ยนประเ ทเงิ นลงทุนในระห ่างปี
สิ? นสุ ด นั ที5 31 ธัน าคม มีดงั ต่อไปนี?
งบการเงินรวม
2564
2563
Global Mind Investment Management Pte. Ltd.
บริ ษทั ปตท. จาหน่ายกาซธรรมชาติ จากัด
บริ ษทั อินทัช ลดิ?งส์ จากัด (มหาชน)
Centralized Utilities Company LLC
บริ ษทั บงคอก สมาร์ท เอนเนอร์จี จากัด
บริ ษทั หิ นกองเพาเ อร์ ลดิ?ง จากัด
บริ ษทั บรพา พา เ อร์ ลดิ?ง จากัด
บริ ษทั บีจีเอสอาร์ 6 จากัด
บริ ษทั บีจีเอสอาร์ 81 จากัด
บริ ษทั จีพีซี อินเตอร์เนชัน5 นล เทอร์มินอล จากัด
บริ ษทั กัล ์ เจพี 1 จากัด
รวม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

1,202
130
107,703
316
299
71
1,600
10
111,331

62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(ล้ านบาท)
2,719
130
107,703
163
11
150
299
143
71
400
340
1,600
3,926
109,803

2,719
11
150
143
400
340
3,763

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

63

64

ลงทุนในโครงการผลิต
ไฟฟ้าและให้บริ การด้าน
บริ หารจัดการ

บริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
จํากัด
จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
บริ ษทั อินทัช โฮลดิQงส์ จํากัด
ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม
(มหาชน) (หมายเหตุ 4.2)
สื1 อ เทคโนโลยี และดิจิทลั
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี 1 จํากัด
ผลิตไฟฟ้า

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

B 31 ธัน2564
วาคม 2564
สําหรับป็ีสํสาิ�นหรัสุดบวัปีนสิทีAน� สุ31ดวัธิันนทีวาคม

40.00
42.00
42.25
40.00

ไทย
ไทย
ไทย

63

-

40.00

40.00

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย

ประเทศที1
ดําเนินธุรกิจ

น
บริษัท หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็ปนระกอบงบการเงิ
เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

เอ็นเนอร์ จบงบการเงิ
ี ดีเวลลอปเมนท์ จํน
ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า บริเษทั กัลฟ์ ระก

3,207
24

500

32,890

-

500

32,890

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

งบการเงินรวม

(ล้ านบาท)

107,703
10
128,249

2,849

17,687

2564

ราคาทุน

20,406

2,719

17,687

2563

108,826
10
130,221

2,752

18,633

20,527

2,722

17,805

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

65

ระก บงบการเงิน

ดําเนินธุรกิจ

ประเทศที1
ดําเนินธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

บริ ษทั บูรพา พาวเวอร์โฮลดิQง จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

ประเทศที1
ดําเนินธุรกิจ

ไทย

64
35.00

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

35.00

รร่ วม
บริ ษทั กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที
ลงทุนในโครงการจัด
จําหน่าบริ
ยก๊าษซธรรมชาติ
ด จี ดีเวลลอปเมนท์
จําหน่ายและขนส่
าซ
ไทย ษท
35.00
ทั กัลฟ์ เอ็จํนากัเนอร์
จํากัดงก๊(มหาชน)
และบริ
ั ย่ อย35.00
Centralized
UtilitiesปCompany
LLC น
ให้บริ การสาธารณูปโ ค
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
และลงทุนในโครงการ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
ผลิตไฟฟ้า
โอมาน
49.00
49.00
บริ ษทั แบงค็อก สมาร์ท
ลงทุนในโครงการระบบ
เอ็นเนอร์จี จํากัด
จําหน่ายไฟฟ้า
ประเทศที1
และนํ
า
เย็
น
Q
ลักษณะธุรกิจ
ดําเนิไทย
นธุรกิจ สัด33.33
ส่ วนความเป็ นเจ้33.33
าของ
บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์โฮลดิQง จํากัด
ลงทุนในโครงการ
2564
2563
ผลิตไฟฟ้า
ไทย
49.00 (ร้ อยละ) 49.00

สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศที1
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
ล บริษัท อ

า เ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564

574

574

งบการเงินรวม

410

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

612

36
ทุ36
นชําระแล้ว
2564
2563
917
305

งบการเงินรวม

454

454

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

งบการเงินรวม

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

งบการเงินรวม

(ล้ านบาท)

ราคาทุน

(ล้ านบาท)

12

418

159

2563

2563

2564
(ล้ านบาท)

ราคาทุน

214

2563

143

2564
2563
449
(ล้ านบาท) 150

12ราคาทุน

799

159

2564

2564

ราคาทุน

375

147

144

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

215

3 ธีส่วนได้เสี ย 4
มูลค่าตามวิ
2564
2563
428
142

790

151

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

66

ระก บงบการเงิน

ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้า
ไทย

35.00

(ร้ อยละ)

Global Mind Investment
Management Pte. Ltd.
(หมายเหตุ 4.1)
บริ ษทั จีพีซี อินเตอร์เนชัน1 แนล
เทอร์มินอล จํากัด

บริ ษทั บีจีเอสอาร์ 81 จํากัด

รร่ วม ( ่ )
บริ ษทั บีจีเอสอาร์ 6 จํากัด

รวม

(ร้ อยละ)

35.00

2563

ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนและธุรกิจอื1น
ให้บริ การ
ท่าเทียบเรื อ

ลงทุนในการดําเนินงาน
และบํารุ งรักษาโครงการ
ทางหลวงพิเศษ

ลงทุนในการดําเนินงาน
ลักษณะธุรกิจ
และบํารุ งรักษาโครงการ
ทางหลวงพิเศษ

70.50
40.00

ไทย

40.00

66

65

-

-

40.00

สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
40.00
40.00
(ร้ อยละ)

สิ งคโปร์

ไทย

ไทย

ประเทศที1
ดําเนินธุรกิจ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)ประเทศที
และบริ1 ษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ลักษณะธุรกิจ
ดําเนินธุรกิจ สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2564
2563
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564

สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ

า เ

บริ ษทั บูรพา พาวเวอร์โฮลดิQง จํากัด

2564

งบการเงินรวม

410

2563

4,000

694

850

-

-

850

ทุนชําระแล้ว
2564
2563
1,000
1,000

งบการเงินรวม

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

612

2564
(ล้ านบาท)

ราคาทุน

(ล้ านบาท)

2563

143

2563

1,600
5,310
133,559

1,337

340

1,622
22,028

-

340

2564
2563
400
400
(ล้ านบาท)

2564

ราคาทุน

214

2564

144

2563

1,600
5,352
135,573

1,428

338

1,552
22,079

-

340

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563
399
400

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

215

2564

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

67

ลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าและ
ให้บริ การด้านบริ หาร
จัดการ
บริ ษทั ปตท. จําหน่ายก๊าซ
จัดจําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จํากัด
ธรรมชาติ
บริ ษทั อินทัช โฮลดิIงส์ จํากัด ลงทุนในธุรกิจ
(มหาชน) (หมายเหตุ 4.2) โทรคมนาคม สืL อ
เทคโนโลยี และ
ดิจิทลั

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

40.00
42.00

42.25

ไทย

ไทย

-

40.00

40.00

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563
(ร้ อยละ)

ไทย

ประเทศที1
ดําเนินธุรกิจ

นสุ ดธิัวันนวาคม
ทีB 31 ธั2564
นวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสํ าสุหรั
ดวับนปีทีสิ� A31

3,207

500

32,890

-

500

32,890

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

บริษัท กัลหมายเหตุ
ฟ์ เอ็นปเนอร์
จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
ระกอบงบการเงิ
น

า เบริษทั กัลระก
ฟ์ เอ็นเนอร์บงบการเงิ
จี ดีเวลลอปเมนท์นจํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

67

107,703
128,239

2,849

17,687

2564

ราคาทุน

20,406

2,719

17,687

2563

-

-

-

การด้อยค่า
2564
2563
(ล้ านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

-

107,703
128,239

2,849

17,687

20,406

2,719

17,687

ราคาทุน-สุ ทธิ
2564
2563

2,057

399

1,658

2,697

-

2,697

เงินปั นผลรับ
สําหรับปี
2564
2563

68

ลงทุนในโครงการจัด
จําหน่ายและขนส่ง
ก๊าซ
ลงทุนในโครงการ
ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าและนํ�าเย็น
บริ ษทั หินกองเพาเวอร์
ลงทุนในโครงการ
โฮลดิ�ง จํากัด
ผลิตไฟฟ้า
บริ ษทั บูรพา พาวเวอร์
ลงทุนในโครงการ
โฮลดิ�ง จํากัด
ผลิตไฟฟ้า
ลงทุนในการ
บริ ษทั บีจีเอสอาร์ 6 จํากัด
ดําเนินงานและ
บํารุ งรักษาโครงการ
ทางหลวงพิเศษ

การร่ วมค้ า
บริ ษทั กัลฟ์ ดับบลิวเอช
เอเอ็มที จําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จํากัด
บริ ษทั แบงค็อก สมาร์ ท
เอ็นเนอร์จี จํากัด

ลักษณะธุ รกิจ

33.33

33.33
49.00
35.00

40.00

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

612

1,000

40.00

917

36

454

1,000

410

305

36

454

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

35.00

49.00

35.00

35.00

(ร้ อยละ)

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563

ไทย

จัดตั�งขึ�นใน
ประเทศ

สุ ดธิัวันนทีวาคม
� 31 ธัน2564
วาคม 2564
สําหรับป็ีสสํิ�นาหรั
สุดบวันปี ทีสิ�น� 31

บริษัท กัหมายเหตุ
ลฟ์ เอ็นปเนอร์
จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
ระกอบงบการเงิ
น

า บริเ ษทั กัลฟ์ระก
เอ็นเนอร์บงบการเงิ
จี ดีเวลลอปเมนท์ จํนากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

67

400

214

449

12

159

2564

ราคาทุน

400

143

-

-

-

-

12
150

-

(ล้ านบาท)

159

2563

การด้อยค่า
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

400

214

-

-

449

12

159

-

-

-

-

-

400

-

-

-

143

150

12

159

ราคาทุน-สุ ทธิ
2564
2563

เงินปันผลรับ
สําหรับปี
2564
2563

-

-

-

-

-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

69

รวม

บริ ษทั จี พีซี อิ นเตอร์
เนชันแนล เทอร์ มินอล
จํากัด

การร่ วมค้ า ่
บริ ษทั บีจีเอสอาร์ 81 จํากัด

ลงทุนในการ
ดําเนินงานและ
บํารุ งรักษาโครงการ
ทางหลวงพิเศษ
ให้บริ การ
ท่าเทียบเรอ

ลักษณะธุ รกิจ

ไทย

ไทย

จัดตั�งขึ�นใน
ประเทศ

สําหรับป็ีสิ�นสํสุาหรั
ดวับนปีทีสิ� 31
�นสุ ดธิัวันนวาคม
ที� 31 ธั2564
นวาคม 2564

40.00

40.00

(ร้ อยละ)

-

40.00

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2564
2563

4,000

850

-

850

ทุนชําระแล้ว
2564
2563

บริษัท กัลหมายเหตุ
ฟ์ เอ็นเนอร์
จี ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
ประกอบงบการเงิ
น

า เบริษทั กัลระก
บงบการเงิน
ฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

68

ราคาทุน

1,600
4
4

340

2564

24
2 6

340

2563

-

-

(ล้านบาท)

การด้อยค่า
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

-

1,600
4
4

340

24
2 6

340

ราคาทุน-สุ ทธิ
2564
2563

2 5

-

-

26

เงินปันผลรับ
สําหรับปี
2564
2563

-

-

บงบการเงิ
น และบริษทั ย่อย
บริษทั ากัลฟ์เ เอ็นเนอร์ระก
จี ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริ
ษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
สําหรับป็ีปี สสิิ�นAนสุสุดดวัวันนทีที� B 31
2564
31 ธัธิันวาคม 2564
เงินลงทุนในบริ ษทั อินทัช โฮลดิ2งส์ จํากัด (มหาชน) มีมูลค่ายุติธรรมสําหรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ณ วันทีF 31 ธันวาคม
2564 จํานวน 108,719 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าอืFนๆทีFจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั2นจึงไม่มีราคาทีFเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน
ตารางต่อไปนี2สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมทีFมีสาระสําคัญต่อกลุ่มบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทีFเปิ ดเผยเป็ นจํานวนทีF
แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วม ปรับปรุ งด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีFซ2ื อ และความแตกต่างของนโยบายการ
บัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั
ในกิจการเหล่านี2

งบกําไรขาดทุน
รายได้
กําไรจากการดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืFน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี (ร้ อยละ 100)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่ วนได้ เสี ยของกลุ่มบริษทั
ณ วันทีA 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี2สินหมุนเวียน
หนี2สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ (ร้ อยละ 100)
สิ นทรัพย์สุทธิส่วนทีFเป็ นของกลุ่มบริ ษทั
ค่าความนิยม
มูลค่ าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

70

71

บริ ษทั อินทัช โฮลดิ2งส์ จํากัด
บริ ษทั กัลฟ์ เจพี จํากัด
(มหาชน)
2564
2563
สําหรับงวดวันทีF
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันทีF
31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)
40,452
3,335
2,818
6,153
2,646

37,786
6,165
(1,229)
4,936
2,155

3,374
2,572
18
2,590
1,122

24,735
92,656
(8,648)
(65,226)
43,517
16,976
1,657
18,633

21,363
97,486
(6,973)
(70,305)
41,571
16,148
1,657
17,805

11,655
247,885
(4,441)
(3,457)
251,642
103,566
5,260
108,826

บงบการเงิ
น และบริษทั ย่อย
บริษทั ากัลฟ์เ เอ็นเนอร์ระก
จี ดีเวลลอปเมนท์
จํากัด (มหาชน)
บริษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
หรับบปีป็ีสิสAนิ�นสุสุดดวัวันนทีB � 31
31ธัธิันนวาคม
วาคม2564
2564
สํสําาหรั
11

ทีดA นิ อาคารและอุปกรณ์

ทีFดิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
การเพิFมขึ2นของสิ นทรัพย์ทีFเกิด
จากต้นทุนค่ารื2 อถอน
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอน
ผลต่างจากการเปลีFยนแปลง
อัตราแลกเปลีFยนเงินตรา
ต่างประเท
ค่าเสืF อมราคาสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ค่าเสืF อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

โรงไฟฟ้า

งบการเงินรวม
เครืF องมือ
อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

3,445
-

61,951
12

180
65

15,385
19,601

80,961
19,678

-

42
32,336
2,042

25

(2,213)

42
32,336
(146)

3,445

18
(3,091)
93,310

(61)
209

(19)
32,754

(1)
(3,152)
129,718

3,445
3,445

103,425
(10,115)
93,310

334
(125)
209

32,754
32,754

139,958
(10,240)
129,718

72
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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า เ

ระก บงบการเงิน

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
บริ
ษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์นจี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ทีFดิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
ลดลง
การเพิFมขึ2นของสิ นทรัพย์ทีFเกิด
จากต้นทุนค่ารื2 อถอน
โอน
ผลต่างจากการเปลีFยนแปลง
อัตราแลกเปลีFยนเงินตรา
ต่างประเท
ค่าเสืF อมราคาสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
ค่าเสืF อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

โรงไฟฟ้า

งบการเงินรวม
เครืF องมือ
อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะ
(ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

3,445
-

93,310
75
-

209
51
-

32,754
25,756
(17)

129,718
25,882
(17)

-

128
563

6

(23,481)

128
(22,912)

3,445

1,246
(4,213)
91,109

1
(72)
195

367
35,379

1,614
(4,285)
130,128

3,445
3,445

105,574
(14,465)
91,109

392
(197)
195

35,379
35,379

144,790
(14,662)
130,128

73

72

ล บริษัท อ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

อุปกรณ์
สํานักงาน

งบการเงินเ พาะกิจการ
สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง
(ล้ านบาท)

รวม

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
โอน
ค่าเสืF อมราคาสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

33
26
15
(12)
62

17
(15)
2

50
26
(12)
64

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ค่าเสืF อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

81
(19)
62

2
2

83
(19)
64

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
โอน
ค่าเสืF อมราคาสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

62
15
6
(18)
65

2
4
(6)
-

64
19
(18)
65

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
ค่าเสืF อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

102
(37)
65

-

102
(37)
65

้ นทน า ้
ต้นทุนการกูย้ ืมทีFเกีFยวข้องกับการได้มาซึF งการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าใหม่ทีFได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึF งของต้นทุนสิ นทรัพย์ของ
กลุ่มบริ ษทั มี จาํ นวน 1,263 ล้านบาท (2563: 1,124 ล้ านบาท) มี อตั ราดอกเบี2 ยทีF รับรู ้ ร้อยละ 1.93 ถึ ง ร้ อยละ 3.98 ต่อปี
(2563: ้ ล 2.13 ้ ล 4.31 )

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

74
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73

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
า า

น

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ ทีFดิน สิF งปลูกสร้างในอนาคต โรงไฟฟ้า เครืF องจักร และอุปกรณ์ทีFนาํ มาใช้ใน
โรงไฟฟ้ า ไปจดจํานองและจํานําเพืFอเป็ นหลักทรัพย์ค2 าํ ประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 14 เป็ นจํานวน
85,629 ล้านบาท (2563: 94,356 ล้ านบาท)

12

ค่ าความนิยม
งบการเงินรวม
2564
2563
(ล้ านบาท)
ราคาทุน
ณ วันทีF 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลีFยนแปลงอัตราแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเท
ณ วันทีA 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันทีF 1 มกราคม
ณ วันทีA 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันทีA 31 ธันวาคม
าท

บา ้

า

น

นท

ท

้

7,680
223
7,903

109
7,386
185
7,680

-

-

7,903

7,680

น ท า า น

เพืFอวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมได้ถูกปั นส่ วนให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ทีFก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่ม
บริ ษทั ดังต่อไปนี2
งบการเงินรวม
2564
2563
(ล้ านบาท)
7,780
7,571
123
109
7,903
7,680

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลมในประเท เยอรมนี
ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเท เวียดนาม
รวม

74

75

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริ
าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

มูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ทีFก่อให้เกิดเงินสดมาจากมูลค่าจากการใช้ ซึF งวัดมูลค่าโดยการประมาณการ
คิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีFคาดว่าจะได้รับจากการดําเนิ นงาน การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดประเ ทเป็ นมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 3
ข้อสมมติทีFสาํ คัญทีFใช้ในการประมาณมูลค่าจากการใช้แสดงในตารางต่อไป ผูบ้ ริ หารกําหนดข้อสมมติจากการประเมิน
แนวโน้มในอนาคตทีFเกีFยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลทีFเคยเกิดขึ2นในอดีตจากแหล่งข้อมูล ายนอกและ ายใน
งบการเงินรวม
2564
2563
(้ ล )
3.0 - 8.9
3.0 - 11.2
2.0 - 3.1
1.4 - 3.0

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ

อัต ราคิ ด ลดทีF ใ ช้เ ป็ นอัต ราโดยประมาณหลัง หัก าษี เ งิ น ได้ทีF อ า้ งอิ ง อัต ราถัว เ ลีF ย ถ่ ว งนํ2า หนัก ของเงิ น ทุ น ของธุ ร กิ จ
ประมาณการรายได้รวมทั2งหมดสําหรั บสิ นทรั พย์โรงไฟฟ้ าถูกกําหนดขึ2 นตามข้อกําหนดในสัญญาซื2 อขายไฟฟ้ าและ
ประมาณการจากข้อมูล ายนอก ายหลังหมดอายุสัญญา ผูบ้ ริ หารมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราคิดลด โดยการ
เพิFมอัตราคิดลดร้อยละ 1 ต่อปี จะไม่ทาํ ให้มูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืนตํFากว่าราคาตามบัญชี

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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75

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

า เ

13

ระก บงบการเงิน

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สิ ทธิใน
สัญญาซื2 อ
ขายไฟฟ้า

งบการเงินรวม
สิ ทธิในการใช้
สถานีไฟฟ้า
ย่อยและท่อส่ ง
กาซธรรมชาติ
(ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
การพั นา

รวม

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ผลต่างจากการเปลีFยนแปลงอัตรา
แลกเปลีFยนเงินตราต่างประเท
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

46
10
-

958
8,841

-

-

1,004
10
8,841

(19)
37

5
(167)
9,637

-

-

5
(186)
9,674

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

71
(34)
37

9,818
(181)
9,637

-

-

9,889
(215)
9,674

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
โอน
ผลต่างจากการเปลีFยนแปลงอัตรา
แลกเปลีFยนเงินตราต่างประเท
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

37
12
7

9,637
-

1,618

14
(7)

9,674
26
1,618

1
(20)
37

354
(546)
9,445

(46)
1,572

7

355
(612)
11,061

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

91
(54)
37

10,186
(741)
9,445

1,618
(46)
1,572

7
7

11,902
(841)
11,061

77

76

อ

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

า เ

ระก บงบการเงิน

ล บริษัท อ
งบการเงินเ พาะกิจการ
สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั2ง
(ล้ านบาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

รวม

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิFมขึ2น
โอน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

16
2
6
(7)
17

2
4
(6)
-

18
6
(7)
17

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

26
(9)
17

-

26
(9)
17

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
เพิมF ขึ2น
โอน
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

17
3
5
(9)
16

9
(5)
4

17
12
(9)
20

34
(18)
16

4
4

38
(18)
20

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

78

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ
ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

า เ

14

ระก บงบการเงิน

หนีสิ นทีมA ี าระดอกเบีย
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั2นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวมหนีสิ นทีมA ี าระ
ดอกเบีย

ส่ วนทีFมี
หลักประกัน

2564
ส่ วนทีFไม่มี
หลักประกัน

4,927

5,000

9,927

-

11,500

11,500

141,765
-

71,058

141,765
71,058

85,936
-

43,428

85,936
43,428

146,692

76,058

222,750

85,936

54,928

140,864

ส่ วนทีFมี
รวม
หลักประกัน
(ล้ านบาท)

2563
ส่ วนทีFไม่มี
หลักประกัน

รวม

งบการเงินเ พาะกิจการ

เงินกูย้ มื ระยะสั2นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หุน้ กู้
รวมหนีสิ นทีมA ี าระ
ดอกเบีย

ส่ วนทีFมี
หลักประกัน

2564
ส่ วนทีFไม่มี
หลักประกัน

4,927

5,000

9,927

-

11,500

11,500

38,530
-

47,467

38,530
47,467

-

17,486

17,486

43,457

52,467

95,924

-

28,986

28,986

ส่ วนทีFมี
รวม
หลักประกัน
(ล้ านบาท)

2563
ส่ วนทีFไม่มี
หลักประกัน

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชืFอระยะสั2นและระยะยาวซึF งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวน 27,247
ล้านบาท และ 23,430 ล้านบาท ตามลําดับ (2563: 38,365 ล้ านบาท ล 39,620 ล้ านบาท า ลา บ)
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รวม

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริ
าหรัษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
B 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี2
ลําดับที)

31 ธันวาคม 2564
(ล้ านบาท)

31 ธันวาคม 2563
(ล้ านบาท)

26,612
7,000

3

กําหนดการจ่ ายชําระ
ดอกเบีย8

สกุลเงิน

อัตราดอกเบีย8
(ร้ อยละต่ อปี )

-

บาท
บาท

ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกสามเดือน

5,000

-

บาท

บริษทั ย่ อย
4

Fixed tranche facility
3MBIBOR บวกอัตราส่ วน
เพิ7มคงที7ต่อปี
BIBOR บวกอัตราส่ วนเพิ7ม
คงที7ต่อปี

67,745

61,822

บาท

ชําระทุกสามเดือน

5
6

954
25,613

1,058
18,482

7

9,320

5,086

8

744

708

บาท
ดอลลาร์
สหรัฐ
ดอลลาร์
สหรัฐ
ดอลลาร์
สหรัฐ

THBFIX บวกอัตราส่ วน
เพิ7มคงที7ต่อปี
Fixed tranche facility
LIBOR บวกอัตราส่ วนเพิ7ม
คงที7ต่อปี
LIBOR บวกอัตราส่ วนเพิ7ม
คงที7ต่อปี
Fixed tranche facility

รวม

142,988

87,156

บริษทั
1
2

ชําระทุกสามเดือน

ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกสามเดือน
ชําระทุกหกเดือน
ชําระทุกหกเดือน

เงินกูย้ มื ระยะยาวนี2 เป็ นเงินกูย้ มื ทีFมีหลักประกันโดยการจดจํานองทีFดินรวมถึงสิF งปลูกสร้างบนทีFดินในอนาคต เครืF องจักร
หลัก และอุปกรณ์ทีFนาํ มาใช้ในโรงไฟฟ้าในอนาคตตามทีFได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 7 และข้อ 11 นอกจากนี2บริ ษทั ย่อยยัง
ได้โอนสิ ทธิ ในสัญญาซื2 อขายไฟฟ้า สัญญาจัดหาเครืF องจักรและอุปกรณ์ สัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้า บัญชีเงิน าก กรมธรรม์
ประกัน ยั เงินลงทุน หุ น้ กู้ และหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย ให้กบั เจ้าหนี2 เงินกูเ้ พืFอเป็ นหลักประกันตามเงืFอนไขทีFระบุไว้ใน
สัญญาสิ นเชืFอ อีกทั2งยังต้องป ิบตั ิตามข้อกําหนดและเงืFอนไขบางประการทีFได้ระบุไว้ เช่น การดํารงอัตราส่ วนของหนี2สิน
ต่อส่ วนของเจ้าของ และการดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี2 เป็ นต้น ทั2งนี2 ายใต้เงืFอนไขในสัญญาสิ นเชืF อ
ทางสถาบันการเงินได้กาํ หนดให้บริ ษทั ย่อยมีการจัดทําสัญญาซื2 อขายเงินตราต่างประเท ล่วงหน้าสําหรับการจ่ายเงินตาม
สัญญาจัดหาเครืF องจักรและอุปกรณ์ และสัญญาก่อสร้ าง เพืFอป้ องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลีFยนสกุลเงินโครน
สกุลเงินยูโร สกุลเงินดอลลาร์สหรั และสกุลเงินเยน และจัดทําสัญญาแลกเปลีFยนอัตราดอกเบี2ยสําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากอัตราดอกเบี2ยลอยตัว เป็ นอัตราดอกเบี2ยคงทีFเพืFอป้องกันความเสีF ยงทางด้านกระแสเงินสดของบริ ษทั ย่อย และต้องชําระ
คืนเงินต้นทั2งหมด ายในวันทีFระบุในสัญญา
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

การเปลีFยนแปลงของหนี2สินทีFเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปี สิ2 นสุ ดวันทีF 31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี2
งบการเงินเ พาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
(ล้ านบาท)
งินกู้ยมร ย สันจากส าบันการ งิน
ณ วันทีA 1 มกราคม 2564
กระแสเงินสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั2นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั2นจากสถาบันการเงิน
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
งินกู้ยมร ย ยา จากส าบันการ งิน
ณ วันทีA 1 มกราคม 2564
กระแสเงินสด
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
การเปลียA นแปลงรายการทีมA ใิ ช่ เงินสด
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชีทีFเพิFมขึ2น
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยนทีFยงั ไม่เกิดขึ2นจริ ง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีFยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีFถึงกําหนด
ชําระ ายในหนึFงปี
เงินกู้ยมระยะยาวจากส าบันการเงิน - สุ ทธิ

11,500

11,500

67,127
(68,700)

63,227
(64,800)

9,927

9,927

85,936

-

66,862
(14,334)

48,612
(10,000)

(104)
113
3,002
290
141,765

(104)
22
38,530

(3,004)
138,761

38,530

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ ืมระยะสั2นจากสถาบันการเงินแห่ งหนึF งของบริ ษทั จํานวน 4,927 ล้านบาท และเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งของบริ ษทั จํานวน 38,612 ล้านบาท คํ2าประกันโดยหุน้ สามัญบริ ษทั อินทัช โฮลดิ2งส์
จํากัด (มหาชน) จํานวน 88 ล้านหุน้ และ 533 ล้านหุน้ ตามลําดับ
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริ
าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

งบการเงินเ พาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
(ล้ านบาท)
้ ุนกู้
ณ วันทีA 1 มกราคม 2564
ออกหุน้ กู้
จ่ายชําระคืนหุน้ กู้
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กูร้ อตัดบัญชีทีFเพิFมขึ2น
การตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ผลต่างของอัตราแลกเปลีFยนจากการแปลงค่างบการเงิน

43,428
30,000
(2,985)
(24)
5
634

17,486
30,000
(24)
5
-

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2564
หุน้ กูท้ ีFถึงกําหนดชําระ ายในหนึFงปี
หุ้นกู้ - สุ ทธิ

71,058
(6,524)
64,534

47,467
(2,000)
45,467

ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูป้ ระเ ทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท จํานวน 30,000 ล้านบาท
หุ น้ กูม้ ีอายุการไถ่ถอนระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี ทั2งนี2 บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนของหนี2 สินต่อส่ วนของเจ้าของตามข้อกําหนด
และเงืFอนไขทีFได้ระบุไว้ในสัญญา

15

ประมาณการหนีสิ นค่ ารอ อน
งบการเงินรวม
2564
ณ วันทีA 1 มกราคม
เพิFมขึ2นระหว่างปี
เพิFมขึ2นจากการซื2 อบริ ษทั ย่อย
ลดลงระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลีFยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันทีA 31 ธันวาคม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

2563

(ล้ านบาท)
2,084
128
(14)
37
2,235

673
49
1,354
(7)
13
2
2,084

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

16

ทุนเรอนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
2564

มูลค่าหุน้

ทุนจดทะเบียน ณ วันทีA 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

ต่อหุน้
(บาท)

จํานวนหุน้

2563
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(ล้ าน ้ น/ล้ านบาท)

จํานวนเงิน

1

11,733

11,733

11,733

11,733

หุน้ ทีFออกและชําระแล้ว
ณ วันทีF 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
- หุน้ สามัญ
ลดมูลค่าหุน้
- จากหุน้ ละ 5 บาทเป็ นหุน้ ละ 1 บาท
ออกหุน้ ใหม่

5
1

11,733

11,733

2,133
-

10,667
-

1
1

-

-

10,667
1,066

10,667
1,066

ณ วันทีA 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

1

11,733

11,733

11,733

11,733

า ล น ล ล า ้น า
วันทีF 8 เมษายน 2563 ทีFประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ น้ ทีFตราไว้ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่า
หุ ้นละ 5 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ ้นทีF ตราไว้ดงั กล่าวต่อกรมพั นาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้ว ณ วันทีF 9 เมษายน 2563 ทั2งนี2 การเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ ้นทีFตราไว้ดงั กล่าวมีผลให้
จํานวนหุน้ ของบริ ษทั เพิFมขึ2นจากเดิม 2,133 ล้านหุน้ เป็ น 10,667 ล้านหุน้
า

ทน า

ล น า ้น า ท

วันทีF 27 สิ งหาคม 2563 ทีFประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการเพิFมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 10,667
ล้านบาท เป็ น 11,733 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ สามัญทีFออกใหม่จาํ นวน 1,066 ล้านหุ น้ มูลค่าทีFตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ราคา
เสนอขายหุน้ ละ 30 บาท โดยบริ ษทั ได้รับเงินเพิFมทุนดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวน 32,000 ล้านบาทในวันทีF 23 กันยายน 2563

83

82

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริ
าหรัษับทปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
B 31 ธัจนี วาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

17

สํ ารอง
สํารองประกอบด้วย
การจัดสรรกา ร ล กา รส สม
สํ ารองตามก หมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ. . 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง ( สํารอง
ตามก หมาย ) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี2จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
องค ร กอบอนของส่ นของ ้ ู อ ้ ุน
สํ ารองการแปลงค่ างบการเงิน
สํารองการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั2งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเท
สํ ารองการป้ องกันความเสีA ยง
สํารองการป้ องกันความเสีF ยงประกอบด้วยผลสะสมของส่ วนทีFมีประสิ ทธิ ผลของการเปลีFยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เครืF องมือทีFใช้ในการป้องกันความเสีF ยงซึF งใช้ในการป้องกันความเสีF ยงในกระแสเงินสด ซึF งรอการรับรู ้ใน ายหลังในกําไร
หรื อขาดทุน หรื อรวมเป็ นต้นทุนเมืFอเริF มแรก หรื อมูลค่าตามบัญชีอืFนของสิ นทรัพย์ทีFไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี2สิน
ทีFไม่ใช่หนี2สินทางการเงิน
สํ ารองต้ นทุนการป้ องกันความเสีA ยง
สํา รองต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสีF ย งสะท้อ นถึ ง กํา ไรหรื อ ขาดทุ น ของส่ ว นทีF ไ ม่ ร วมในเครืF อ งมื อ ทีF ใ ช้ใ นการป้ อ งกัน
ความเสีF ยงทีFกาํ หนดไว้ ซึF งเกีF ยวข้องกับองค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซื2 อขายเงิ นตราต่างประเท โดยรับรู ้ เมืFอ
เริF มแรกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืFนและบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับกําไรหรื อขาดทุนในสํารองการป้องกันความเสีF ยง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

สํ ารองการเปลียA นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรม
สํารองการเปลีFยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมประกอบด้วย
-

18

ผลสะสมของการเปลีFยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารทุนทีFกาํ หนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืFน
ผลสะสมของการเปลีF ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมสุ ท ธิ ข องตราสารหนี2 ทีF ว ดั มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอืFนจนกระทังF มีการตัดรายการหรื อจัดประเ ทรายการใหม่ มูลค่าดังกล่าวจะถูกปรับลดด้วยค่าเผือF ผลขาดทุน

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่ วนงานทีFรายงาน ซึF งเป็ นหน่วยงานธุรกิจทีFสาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั ทีFมีขนาดของกิจการ
ทีFแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนืF องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดทีFแตกต่างกัน ผูม้ ี
อํานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานสอบทานรายงานการจัดการ ายในของแต่ละหน่วยงานธุ รกิจทีFสาํ คัญอย่างน้อย
ทุกไตรมาส การดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานทีFรายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี2
•
•
•

ส่ วนงาน 1 ธุรกิจพลังงาน
ส่ วนงาน 2 ธุรกิจให้คาํ ปรึ กษา
ส่ วนงาน 3 ธุรกิจโครงสร้างพื2น าน

ผลการดําเนินงานของแต่ละส่ วนงานวัดโดยใช้รายได้และกําไรของส่ วนงาน ซึF งนําเสนอในรายงานการจัดการ ายในและ
สอบทานโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หารเชืF อว่าการใช้รายได้และกําไรในการ
วัดผลการดําเนิ นงานนั2นเป็ นข้อมูลทีFเหมาะสมในการประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานและสอดคล้องกับกิจการอืFน
ทีFดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั2งนี2การกําหนดราคาระหว่างส่ วนงานเป็ นไปตามการซื2 อขายตามปกติธุรกิจ

84
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บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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า เ

ระก บงบการเงิน

40,890
5,940
46,830

39,081
7,749
46,830

จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึBง
ตลอดช่วงเวลาหนึBง
รวม

46,830
46,830

การจําแนกรายได้
ส่ วนงานภูมศิ าสตร์ หลัก
ประเทศไทย
อืBนๆ
รวม

รวม

รายได้ลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน

สําหรั บปี สิ+นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม

26,751
5,547
32,298

29,846
2,452
32,298

32,298
32,298

ธุรกิจพลังงาน
2564
2563

1,290
1,290

1,262
28
1,290

474
816
1,290

1,302
1,302

1,276
26
1,302

407
895
1,302

ธุรกิจให้คาํ ปรึ กษา*
2564
2563

86

163
163

163
163

158
158

158
158

ธุรกิจโครงสร้างพืAนฐาน
2564
2563
(ล้ านบาท)
163
158
163
158

สิ นทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่ วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมสําหรับปี สิA นสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นีA

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริ
ษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
หรับบป็ีปีสสิิ�นAนสุสุดดวัวันนทีที� B 31
31 ธัธิันนวาคม
สํสําาหรั
วาคม 2564
2564

(816)
(816)

(788)
(28)
(816)

(816)
(816)

(895)
(895)

(869)
(26)
(895)

(895)
(895)

ตัดรายการระหว่างกัน
2564
2563

39,081
8,386
47,467

41,527
5,940
47,467

47,467
47,467

2564

รวม

26,751
6,112
32,863

30,411
2,452
32,863

32,863

32,863
-

2563

86

155,293

สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน องส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานทีBไม่สามาร ปัน
ส่ วนได้
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานรวม

8,042

134,272

*รายได้หลักมาจากเงินปั นผลรับและรายได้ค่าบริ หารจัดการ

13,229

กาไร ( าด น) จากการดาเนินงาน
รายได้อืBน
าดทุนจากอัตราแลกเปลีBยนสุ ทธิ
ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับ

ธุรกิจพลังงาน
2564
2563

ระก บงบการเงิน

สําหรั บปี สิ+นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม

า เ

72

12,057

64

8,867

ธุรกิจให้คาํ ปรึ กษา*
2564
2563

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริ
ษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
หรับบป็ีปีสสิิ�นAนสุสุดดวัวันนทีที� B 31
31 ธัธิันนวาคม
สํสําาหรั
วาคม 2564
2564

87

93

10

69

7

ธุรกิจโครงสร้างพืAนฐาน
2564
2563
(ล้ านบาท)

(25,330)

(12,005)

(4,687)

(9,348)

ตัดรายการระหว่างกัน
2564
2563

129,718
115,863
245,581

232,546
362,674

2,462
(3,665)
(107)
6,144

2,886
(5,596)
(347)
9,167
130,128

7,568
20
(134)

2563

13,291
8
(1,075)

2564

รวม

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริ
าหรั
B 31 ธัจนี วาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

(ก) ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ/ งจากส่ วนงานที/ 1 ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินประมาณ 32,822 ล้านบาท (2563: 23,065 ล้ านบาท) จาก
รายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั

(ข) สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่ มบริ ษทั ได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุ นจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ นสําหรั บกิ จการการผลิ ตไฟฟ้ า
จึงได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรื อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที/ได้จาก
การประกอบกิจการที/ได้รับการส่ งเสริ มตามระยะเวลา เงื/อนไขและข้อกําหนดที/ระบุในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ซึ/ งรายได้
ส่ วนใหญ่จากส่ วนงานธุรกิจพลังงานในประเทศไทย เป็ นรายได้ที/ได้รับการส่ งเสริ ม

19

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนการผลิต
ค่าเสื/ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน
อื/นๆ
รวม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

26,374
4,989
1,969
1,801
146
1,406
36,685

88

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
18,210
3,431
83
69
1,200
1
1,556
1,186
996
146
1,275
496
305
25,818
1,766
1,370
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุเอ็
เวลลอปเมนท์
สํ าหรั
ดวันนเนอร์
ทีB 31 จธัี นดีวาคม
2564 จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

20

ต้ น น างการเงิน

สาหร ปสินสุ นท 31 ธน าคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

ดอกเบียจ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
ค่าธรรมเนียมผูกพันหนี
ค่าธรรมเนียมการคําประกัน
อื/นๆ
รวม

21

5,000
361
162
37
36
5,596

1,378
298
63
22
17
1,778

555
6
8
569

าษเงิน ้
งบการเงินรวม
2564
2563

า เงิน ้ ทร รู้ในกา รหร า ทุน

ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ราย ้ (ค่ าใช้ จ่าย) าษเงิน ้

88

3,358
55
160
22
70
3,665

(177)
(170)
(347)

89

(ล้ านบาท)
(1)
(106)
(107)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
83
(3)
80

4
4

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

การกระทบยอดเพื-อหาอัตราภาษีทแี- ท้ จริง

กําไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จํานวนภาษีตาม
อัตราภาษีเงินได้
ความแตกต่างในอัตราภาษี
เงินได้ที:แท้จริ งของส่ วน
แบ่งกําไร (ขาดทุน) ใน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
รายได้ที:ให้ถือเป็ นรายได้ตาม
ประมวลรัษฎากร
รายได้ที:ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายที:สามารถหัก
ภาษีได้เพิ:ม
การใช้ขาดทุนทางภาษีที:เดิม
ไม่ได้บนั ทึก
ผลขาดทุนในปี ปัจจุบนั ที:
ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ผล (กําไร) ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี:ยน
อื:นๆ
รวม

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที- 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สิ นทรัพย์ (หนีสB ิ น) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2564

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)
9,514

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

1,903

(ล้ านบาท)
6,252

20

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

1,250

2564

20

1,191

20

1,015

(492)

-

-

240
(1,314)
542

143
(1,069)
261

240
(1,331)
26

143
(987)
10

(141)

(56)

(1)

(2)

(242)

(245)

(45)

(183)

69

68

-

-

(99)
(34)
347

260
(13)
107

80

(4)

1.71

1.34

งบการเงินรวม
หนีPสิน
2563

(0.08)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์
2563

46
-

42
(42)

-

(186)
42

46

-

-

(144)

3,877
(1,980)

4,535
(1,517)

(5,802)
1,980

1,897

3,018

(3,822)

(3,648)

90

2564

หนีPสิน

2564

(ล้ านบาท)
(5,165)
1,517

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

(ล้ านบาท)
5,075

(577)

3.64

2564

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)
5,957

2563

2563

2564

2563

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2564
ิน รั ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมา การหนีPสินสําหรับ
ผลประ ยชน์พนักงาน
การตัดรายการระหว่างกันของ
สิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ: การด้อยค่า
ประมา การหนีPสินค่ารืP อถอน
ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน
ขาดทุนที:ยงั ไม่เกิดขึPนจริ งจากอัตรา
แลกเปลี:ยนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
อนุพนั ์: สัญญาแลกเปลี:ยนอัตราดอกเบีPย
ดอกเบีPยจ่ายยกไป
ยอดขาดทุนยกไป
รวม
หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีPภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
ที:ดิน อาคาร และอุปกร ์
(เพิ:มอายุการใช้งาน)
ที:ดิน อาคาร และอุปกร ์
(คิดค่าเสื: อมราคาในอัตราเร่ ง)
ต้นทุนในการทดสอบเครื: องจักร
และอุปกร ์
ต้นทุนค่ารืP อถอน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที:วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:น
(การเพิ:มขึPนของมูลค่ายุติ รรม)

90

ณ วันที1 มกราคม

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื:น
(ล้ านบาท)

ได้มาจาก
การรวม
ุรกิจ

ผลต่าง
จากอัตรา
แลกเปลี:ยน

ณ วันที31 ธันวาคม

44

5

-

-

-

49

443
5
526
29

17
22
30

-

-

11
-

460
5
559
59

30
2,627
693
138

24
357
50

(1,198)
-

-

20
4

54
1,429
1,070
192

4,535

505

(1,198)

-

35

3,877

(32)

(35)

-

-

-

(67)

(536)

(262)

-

-

(15)

(813)

(1,333)

(453)

-

-

(38)

(1,824)

(103)
(125)

7

-

-

-

(103)
(118)

(187)

-

187

-

-

-
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2564
หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ตอ)
สิ ท ิในสัญญา Pือขายไ ้า
กําไรที:ยงั ไม่เกิดขึPนจริ งจากอัตรา
แลกเปลี:ยนของเจ้าหนีPค่าก่อสร้าง
ลูกหนีPสญ
ั ญาเช่าภายใต้สญ
ั ญา Pือขาย
ไ ้า
ดอกเบีPยค้างจ่ายและค่า รรมเนียมในการ
จัดหาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชีจากการคิด
อัตราดอกเบีPยที:แท้จริ ง
รวม
สุ ทธิ
2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมา การหนีPสินสําหรับ
ผลประ ยชน์พนักงาน
การตัดรายการระหว่างกันของ
สิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ: การด้อยค่า
ประมา การหนีPสินค่ารืP อถอน
ต้นทุนค่าก่อสร้างตามสัญญาสัมปทาน
ขาดทุนที:ยงั ไม่เกิดขึPนจริ งจาก
อัตราแลกเปลี:ยนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
อนุพนั ์: สัญญาแลกเปลี:ยนอัตราดอกเบีPย
ดอกเบีPยจ่ายยกไป
ยอดขาดทุนยกไป
รวม

ณ วันที1 มกราคม

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื:น
(ล้ านบาท)

ได้มาจาก
การรวม
ุรกิจ

ผลต่าง
จากอัตรา
แลกเปลี:ยน

ณ วันที31 ธันวาคม

(2,846)

162

-

-

(96)

(2,780)

-

(9)

-

-

-

(9)

-

(85)

-

-

-

(85)

(3)
(5,165)

(675)

187

-

(149)

(3)
(5,802)

(630)

(170)

(1,011)

-

(114)

(1,925)

40

4

-

-

-

44

375
4

68
1

-

-

-

443
5

135

(7)

-

398

-

526

-

29

-

-

-

29

29

1

-

-

-

30

-

(4)

2,627
-

697

-

2,627
693

2

41

-

94

1

138

585

133

2,627

1,189

1

4,535

92
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

2563
หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีPภายใต้สญ
ั ญาสัมปทาน
ที:ดิน อาคาร และอุปกร ์
(เพิ:มอายุการใช้งาน)
ที:ดิน อาคาร และอุปกร ์
(คิดค่าเสื: อมราคาในอัตราเร่ ง)
ต้นทุนในการทดสอบเครื: องจักร
และอุปกร ์
ต้นทุนค่ารืP อถอน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที:วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:น
(การเพิ:มขึPนของมูลค่ายุติ รรม)
อนุพนั ์
สิ ท ิในสัญญา Pือขายไ ้า
ดอกเบีPยค้างจ่ายและค่า รรมเนียมในการ
จัดหาเงินกูย้ มื รอตัดบัญชีจากการคิด
อัตราดอกเบีPยที:แท้จริ ง
รวม
สุ ทธิ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
2564
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ: การด้อยค่า
ประมา การหนีPสินสําหรับผลประ ยชน์
พนักงาน
รวม

92

ณ วันที1 มกราคม

กําไรหรื อ
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื:น
(ล้ านบาท)

ได้มาจาก
การรวม
ุรกิจ

ผลต่าง
จากอัตรา
แลกเปลี:ยน

ณ วันที31 ธันวาคม

-

(32)

-

-

-

(32)

-

(35)

-

(500)

(1)

(536)

-

(197)

-

(1,133)

(3)

(1,333)

(86)
(121)

(17)
(4)

-

-

-

(103)
(125)

-

-

(187)

-

-

(187)

(1)
(192)

46

1
-

(2,699)

(1)

(2,846)

(3)
(403)

(239)

(186)

(4,332)

(5)

(3)
(5,165)

182

(106)

2,441

(3,143)

(4)

(630)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื:น
(ล้ านบาท)

ณ วันที- 1 มกราคม

ณ วันที- 31 ธันวาคม

5

-

-

5

37

4

-

41

42

4

-

46

93

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื:น
(ล้ านบาท)

ณ วันที- 1 มกราคม

ณ วันที- 31 ธันวาคม

2564
หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที:วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:น
(การเพิ:มขึPนของมูลค่ายุติ รรม)
รวม

(186)
(186)

-

186
186

-

สุ ทธิ

(144)

4

186

46

4

1

-

5

35
39

2
3

-

37
42

-

-

(186)

(186)

-

-

(186)

(186)

39

3

(186)

(144)

2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ: การด้อยค่า
ประมา การหนีPสินสําหรับผลประ ยชน์
พนักงาน
รวม
หนีสB ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที:วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:น
(การเพิม: ขึPนของมูลค่ายุติ รรม)
รวม
สุ ทธิ

สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทยี9 งั ไม่ ได้ รับรู้

งบการเงินร
2564
2563

ยอดขาดทุนยกไป
ร

254
254

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)
393
393

-

41
41

ขาดทุนทางภาษีจะสิ นอายุในปี 2565 ถึง 2569 ผลแตกต่างชัว/ คราวที/ใช้หกั ภาษีที/ยงั ไม่สินอายุตามก หมายเกี/ยวกับภาษีเงิน
ได้ปัจจุบนั นัน กลุ่มบริ ษทั ยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื/ องจากยังไม่มีความเป็ นได้
ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที/จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

94

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

93

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

22

กา รต่ ้ น นพน
ั
าน
กําไรต่อหุ ้นขันพืน านสําหรับงวดปี สิ นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที/เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที/ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เ ลี/ยถ่วงนําหนักซึ/ ง
ปรั บ ปรุ งด้วยจํานวนหุ ้น สามัญ ที/ เปลี/ ย นแปลงจากการเปลี/ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้น สามัญ เพื/อ ประโยชน์ในการเปรี ย บเที ย บ
โดยแสดงการคํานวณดังนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(ล้ านบาท / ล้ าน ้ น)
7,670
4,282
5,878
5,079

สาหร ปสินสุ นท 31 ธน าคม
กําไรส่ วนที/เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวน ้ น ามั ยวิ วั เฉลย
่ วงนา นัก
กา รต่ ้ น นพน
ั
าน ( าท)

23

11,733

10,959

11,733

10,959

0.65

0.39

0.50

0.46

เงิน ัน ล
เงินปันผลที/กลุ่มบริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี

2564
เงินปันผลประจําปี 2563

วันที/อนุมตั ิ

กําหนดจ่าย
เงินปันผล

อัตราเงินปั นผล
ต่อหุน้
(บาท)

9 เมษายน 2564

เมษายน 2564

0.38

4,459

8 เมษายน 2563

เมษายน 2563

1.30

2,773

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

2563
เงินปันผลประจําปี 2562

94

95

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํสําาหรั
บปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
หรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
24

เคร งม างการเงิน

(ก) มูลค่ า าม ญช ละมูลค่ ายุ ิธรรม
ตารางดังต่อไปนี แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงิน รวมถึงลําดับชัน
มูลค่ายุติธรรมสําหรับเครื/ องมือทางการเงินที/วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ นที/ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหากมูลค่าตามบัญชี ใกล้เคี ยงกับมูลค่า
ยุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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95

96

1,261

1,261

8,996

8,996

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนีG
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์

รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

หนี6สินทางการเงิน
หุน้ กู้
หนีGสินอนุพนั ธ์

รวมหนีส< ิ นทางการเงิน

686

686

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน

ระก บงบการเงิน

เครื% องมือที%ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี% ยง

า เ

-

-

2,188

12
2,176
-

มูลค่ าตามบัญชี
เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื%น

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุ
บริษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํสําาหรั
หรับบปีป็ีสิสAนิ�นสุสุดดวัวันนทีที� B 31
31 ธัธิันนวาคม
วาคม2564
2564

97

71,058

71,058
-

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย

80,740

71,058
9,682

3,449

12
2,176
1,261

รวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

-

2,176
-

ระดับ 1

72,320
9,682

12
1,261

ระดับ 2

ระดับ 3

มูลค่ ายุตธิ รรม

-

-

72,320
9,682

12
2,176
1,261

รวม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �นท� ก�รเ ิน ป

97

า เ

ระก บงบการเงิน

13,354

รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

รวมหนีส< ิ นทางการเงิน

405

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนีG
เงินลงทุนในตราสารทุน
สิ นทรัพย์อนุพนั ธ์

13,354

405

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563

หนี6สินทางการเงิน
หุน้ กู้
หนีGสินอนุพนั ธ์

เครื% องมือที%ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี% ยง

551

551

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน

-

-

28,235

12
28,223
-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื%น

มูลค่ าตามบัญชี

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
สํสําาหรั
หรับบปีป็ีสิสAนิ�นสุสุดดวัวันนทีที� B 31
31 ธัธิันนวาคม
วาคม2564
2564

98

43,428

43,428
-

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย

57,333

43,428
13,905

28,640

12
28,223
405

รวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม

-

28,223
-

ระดับ 1

45,294
13,905

12
405

ระดับ 2

ระดับ 3

มูลค่ ายุตธิ รรม

-

-

45,294
13,905

12
28,223
405

รวม

98

-

-

-

-

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนีG

รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

หนี6สินทางการเงิน
หุน้ กู้
หนีGสินอนุพนั ธ์

รวมหนีส< ิ นทางการเงิน

686

686

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อ
ขาดทุน

ระก บงบการเงิน

เครื% องมือที%ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี% ยง

า เ

-

-

5

5

มูลค่ าตามบัญชี
เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื%น

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
สํสําาหรั
หรับบปีป็ีสิสAนิ�นสุสุดดวัวันนทีที� B 31
31 ธัธิันนวาคม
วาคม2564
2564

99

-

-

47,467

47,467
-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย

5

5

48,153

47,467
686

รวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินเ พา กิ การ

ระดับ 1

-

-

5

47,702
686

ระดับ 2

ระดับ 3

มูลค่ ายุตธิ รรม

-

-

5

47,702
686

รวม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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99

า เ

ระก บงบการเงิน

เครื% องมือที%ใช้
ในการป้องกัน
ความเสี% ยง

-

-

-

-

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563

สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนีG
เงินลงทุนในตราสารทุน

รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

หนี6สินทางการเงิน
หุน้ กู้
หนีGสินอนุพนั ธ์

รวมหนีส< ิ นทางการเงิน

551

551

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน

-

-

26,015

5
26,010

มูลค่ าตามบัญชี
เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื%น

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท กัปลระกอบงบการเงิ
ฟ์ เอ็นเนอร์จนี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
หมายเหตุ
สํสําาหรั
หรับบปีป็ีสิสAนิ�นสุสุดดวัวันนทีที� B 31
31 ธัธิันนวาคม
วาคม2564
2564

100

17,486

17,486
-

-

-

เครื% องมือทาง
การเงินที%วดั
มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย

18,037

17,486
551

26,015

5
26,010

รวม
(ล้ านบาท)

งบการเงินเ พา กิ การ

-

26,010

ระดับ 1

5
-

17,906
551

ระดับ 2

ระดับ 3

มูลค่ ายุตธิ รรม

-

-

17,906
551

5
26,010

รวม

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

เครื% องมือทางการเงินทีว% ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ประเภท
ตราสารทุน และตราสารหนี-ที.อยูใ่ นความ
ต้องการของตลาด
สัญญาซื-อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี.ยนอัตราดอกเบี-ย
สัญญาแลกเปลี.ยนสกุลเงิน
ตราสารหนี-และหนี-สินทางการเงินอื.น

เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ต ามราคาล่ า สุ ด ที. เ ผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน
ณ วัน ทํา การสุ ด ท้า ยของวัน สิ- น สุ ด ระยะเวลารายงาน หรื อ มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์
สุ ทธิ ณ วันที.รายงาน
มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซื- อขายสัญญาซื- อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ
วันที.รายงาน และมูลค่าปั จจุบนั คํานวณโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ที.มีสินเชื.อคุณภาพดีในสกุลเงินที.เกี.ยวข้อง
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตโดยใช้เ ส้ น อัต รา
ผลตอบแทนที.สงั เกตได้
การคิ ด ลดกระแสเงิ น สด โดยใช้แ บบจํา ลองโดยใช้ข อ้ มู ล ที. ห าได้จ ากตลาด
(Observable Market Data)
การคิดลดกระแสเงินสด

(ข) นโยบายการจัดการความเสี1ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริ หารจัดการความเสี1ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ของกลุ่มบริ ษทั มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีการควบคุมกรอบการบริ หารความเสี. ยงของ
กลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั จัดตั-งคณะกรรมการบริ หารความเสี. ยงซึ. งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการ
บริ หารความเสี. ยงของกลุ่มบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี. ยงจะรายงานการดําเนิ นการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสมํ.าเสมอ
นโยบายการบริ หารความเสี. ยงของกลุ่มบริ ษทั จัดทําขึ-นเพื.อระบุและวิเคราะห์ความเสี. ยงที.กลุ่มบริ ษทั เผชิญเพื.อกําหนดระดับ
ความเสี. ยงที.เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี. ยงให้อยูใ่ นระดับที.ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริ หารความ
เสี. ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํ.าเสมอเพื.อให้สะท้อนการเปลี.ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดําเนินงานของกลุ่ม
บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีเป้ าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็ นระเบียบและมีประสิ ทธิ ผลโดยจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมและกําหนดมาตรฐานและขั-นตอนในการบริ หารเพื.อให้พนักงานทั-งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที.ของตน
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลว่าผูบ้ ริ หารมีการติดตามการป ิบตั ิตามวิธีป ิบตั ิและนโยบายการบริ หาร
ความเสี. ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริ หารความเสี. ยงให้สอดคล้องกับความเสี. ยงที. กลุ่มบริ ษทั เผชิ ญอยู่
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลโดยผ่านทางผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายในทําหน้าที.ในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการป ิบตั ิในการบริ หารความเสี. ยงอย่างสมํ.าเสมอและในกรณี พิเศษและจะรายงานผลที.ได้ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
( .1) ความเสี1ยงด้ านเครดิ
ความเสี. ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี. ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั หากลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาตามเครื. องมือทางการ
เงินไม่สามารถป ิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ. งโดยส่ วนใหญ่เกิดจากลูกหนี- ที.เป็ นลูกค้าและเงินลงทุนในตราสารหนีของกลุ่มบริ ษทั
(ข.1.1) ลูกหนี-การค้า
ฐานะเปิ ดต่ อ ความเสี. ย งด้านเครดิ ต ของกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากลัก ษณะเ พาะตัว ของลู ก ค้า แต่ ล ะราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื.น ซึ. งอาจส่ งผลต่อความเสี. ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ. งรวมถึงความ
เสี. ยงของการผิดนัดชําระซึ. งเกี.ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที.ลูกค้าดําเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัว
ของรายได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 18
คณะกรรมการบริ หารความเสี. ยงกําหนดนโยบายด้านเครดิตเพื.อวิเคราะห์ความน่ าเชื. อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละ
รายก่อนที. กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื. อนไขมาตรฐานในการชําระเงิ นและการส่ งสิ นค้า กลุ่มบริ ษทั จะ
ทบทวนอัน ดับ ความน่ า เชื. อ ถื อ ภายนอก (ถ้า มี ) งบการเงิ น ข้อ มู ล ของสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่ า เชื. อ ถื อ ข้อ มู ล
อุตสาหกรรมและหนังสื อรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสําหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกําหนดไว้สาํ หรับ
ลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็ นรายไตรมาส ยอดขายที. เกิ นกว่าวงเงิ นดังกล่าวต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากคณะ
กรรมการบริ หารความเสี. ยง
กลุ่มบริ ษทั จํากัดฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงด้านเครดิตของลูกหนี-การค้าด้วยการกําหนดระยะเวลาการจ่ายชําระสู งสุ ดที.
3 เดือน
ตารางที. แสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกี. ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงด้านเครดิ ตและผลขาดทุนที. คาดว่าจะเกิ ดขึ-น
สําหรับลูกหนี-การค้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ง การเงินรวม
2564
2563
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
31 - 90 วัน
181 - 365 วัน
มากกว่า 365 วัน
รวม
หั ก ค่าเผือ. ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ุ ทธิ

ง การเงินเ าะกิ การ
2564
2563

9,142

(ล้ านบาท)
5,104

608

411

14
143
270
9,569
9,569

293
263
5,660
5,660

608
608

36
447
447

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื.อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลา 30 วัน
ง การเงินรวม
2564
2563

ง การเงินเ าะกิ การ
2564
2563
(ล้ านบาท)

คาเ อ1
าดทนด้ านเครดิ ทีค1 าดวาจ เกิด น
ณ วันที. 1 มกราคม
วันที% 31 ธันวาคม

-

-

-

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ที. เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดและสิ นทรั พย์
อนุพนั ธ์ถูกจํากัดเนื.องจากคู่สัญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงินที.มีความน่าเชื.อถือ ซึ. งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามี
ความเสี. ยงด้านเครดิตตํ.า
( .2) ความเสี1ยงด้ านส า ค อง
กลุ่มบริ ษทั กํากับดูแลความเสี. ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที.ผูบ้ ริ หาร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื.อใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และลดผลกระทบจากความผันผวนใน
กระแสเงินสด
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-

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ตารางต่อไปนี-แสดงระยะเวลาการครบกําหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี- สินทางการเงิน ณ วันที.รายงาน โดยจํานวน
เงินเป็ นจํานวนขั-นต้นซึ.งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี-ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

รวม

(ล้ านบาท)

หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนีBการค้า
เจ้าหนีBค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เจ้าหนีBอืEน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้

หนี-สินทางการเงินทีเ' ป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลีEยนอัตราดอกเบีBยใช้ในการ
ป้องกันความเสีE ยง
สัญญาซืBอขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าใช้ในการป้องกันความเสีE ยง

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

3,080
8,155
601
151,951
755
71,783

(3,080)
(8,155)
(144)
(15,578)
(102)
(8,650)

(387)
(66,336)
(245)
(46,399)

(70)
(87,673)
(706)
(25,382)

(3,080)
(8,155)
(601)
(169,587)
(1,053)
(80,431)

236,325

(35,709)

(113,367)

(113,831)

(262,907)

8,147

(2,434)

(9,314)

(12,763)

(24,511)

868

(537)

(456)

-

(993)

9,015

(2,971)

(9,770)

(12,763)

(25,504)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563

มูลค่า
ตามบัญชี

ภายใน 1 ปี
หรื อน้อยกว่า

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดตามสัญญา
มากกว่า 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

รวม

(ล้ านบาท)

หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เจ้าหนีBการค้า
เจ้าหนีBค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เจ้าหนีBอืEน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้

หนี-สินทางการเงินทีเ' ป็ นอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลีEยนอัตราดอกเบีBยใช้ในการ
ป้องกันความเสีE ยง
สัญญาซืBอขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าใช้ในการป้องกันความเสีE ยง

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564

1,353
7,177
570
97,610
853
43,990

(1,353)
(6,671)
(157)
(17,068)
(77)
(5,913)

(506)
(230)
(22,668)
(151)
(26,492)

(183)
(77,811)
(661)
(16,635)

(1,353)
(7,177)
(570)
(117,547)
(889)
(49,040)

151,553

(31,239)

(50,047)

(95,290)

(176,576)

13,158

(2,672)

(12,009)

(19,146)

(33,827)

196

-

(238)

-

(238)

13,354

(2,672)

(12,247)

(19,146)

(34,065)

งบการเงินเ า กิ การ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

มูลค่า
ตามบัญชี

รวม

(ล้ านบาท)

หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้

104

48,482
146
47,881

(10,903)
(60)
(3,248)

(39,167)
(92)
(33,158)

(17,859)

(50,070)
(152)
(54,265)

96,509

(14,211)

(72,417)

(17,859)

(104,487)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเ า กิ การ
กระแสเงินสดตามสัญญา
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
หรื อน้อยกว่า
แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

มูลค่า
ตามบัญชี

รวม

(ล้ านบาท)

หนี-สินทางการเงินทีไ' ม่ ใช่ อนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสัBนจากสถาบันการเงิน
หนีBสินตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้

11,507
55
17,705

(11,507)
(30)
(545)

(27)
(12,990)

(6,388)

(11,507)
(57)
(19,923)

29,267

(12,082)

(13,017)

(6,388)

(31,487)

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนี- สินอนุ พนั ธ์จากสัญญาแลกเปลี.ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี-ยซึ. งมีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 686
ล้านบาท ซึ. งกระแสเงินสดของสัญญาดังกล่าวขึ-นอยูก่ บั กระแสเงินสดของสัญญาเงินกูย้ ืมที.ได้ป้องกันความเสี. ยงไว้และมี
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี
กระแสเงินสดซึ.งเปิ ดเผยไว้ในตารางด้านบนเป็ นกระแสเงินสดตามสัญญาที.ไม่มีการคิดลดซึ. งเกี.ยวข้องกับหนี-สินทางการเงิน
ที.เป็ นอนุ พนั ธ์ที.ถือไว้เพื.อวัตถุประสงค์ในการบริ หารความเสี. ยง ซึ. งโดยปกติจะไม่มีการปิ ดสัญญาดังกล่าวก่อนการครบ
กําหนดของสัญญา
( .3) ความเสี1ยงด้ าน าด
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงจากธุ รกิ จปกติซ. ึ งมาจากการเปลี.ยนแปลงของอัตราดอกเบี-ยในตลาดและอัตรา
แลกเปลี.ยนและจากภาระผูกพันตามสัญญาที.ไม่สามารถป ิบตั ิได้ของคู่สัญญา กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อออกอนุ พนั ธ์
เพื.อการเก็งกําไรหรื อเพื.อการค้า
(ข.3.1) ความเสี. ยงด้านอัตราแลกเปลี.ยน
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงด้านอัตราแลกเปลี.ยนที.เกี.ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างและสัญญาซ่ อมบํารุ งที.
เป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญาซื- อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นหลักเพื.อป้ องกัน
ความเสี. ยงในหนี-สินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

งบการเงินรวม
2564
ความเสี' ง ากเงิน รา ่ างปร เท
ณ วันที' 31 ธันวาคม
สิ นทรั ยทางการเงิน
หนีBสินทางการเงิน
บ นงบ ง าน การเงิน
ม วามเ ง
ภาระ กู นั จากสัญญา
รวม วามเ ง ง ิ น
สัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซืBอเงินตราต่างประเทศ
วามเ ง งเ

ิ

เงินเหรี ยญ
สหรั อเมริ กา

2563

เงินยูโร

เงินเหรี ยญ
สหรั อเมริ กา

อืEน

เงินยูโร

(ล้ านบาท)
63
464
(71)
(26,014)

356
(29,540)

1,324
(37)

(29,184)
(2,650)

1,287
(804)

(8)
(12,767)

(31,834)

483

2,650
(29,184)

อืEน

1,342
(148)

60
(1,962)

(25,550)
(2,382)

1,194
(1,006)

(1,902)
(14,491)

(12,775)

(27,932)

188

(16,393)

(9,083)
804

12,767

2,382

(9,219)
1,117

16,387

(7,796)

(8)

(25,550)

(7,914)

(6)

งบการเงินเ า กิ การ
2564
ความเสี' ง ากเงิน รา ่ างปร เท
ณ วันที' 31 ธันวาคม
สิ นทรั ยทางการเงิน
หนีBสินทางการเงิน
บ นงบ ง าน การเงิน
ม วามเ ง
สัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศ
วามเ ง งเ
ิ

กา

าห า

เงินเหรี ยญ
สหรั อเมริ กา

2563
เงินเหรี ยญ
สหรั อเมริ กา

อืEน

อืEน

(ล้ านบาท)
21,889
(32)

97
(249)

22,285
(23)

110
-

21,857
(9,083)

(152)
-

22,262
(9,219)

110

12,774

(152)

13,043

345
(235)

นห

การแข็งค่าและอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที. 31 ธันวาคม 2564 ที.ส่งผลกระทบต่อ
การวัดมูลค่าของยอดความเสี. ยงคงเหลือสุ ทธิ ของเครื. องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่ งผล
กระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนเป็ นจํานวนเงินตามที.แสดงไว้ดา้ นล่าง การวิเคราะห์ขา้ งต้นตั-งอยูบ่ นข้อสมมติที.วา่
ตัวแปรอื. นโดยเ พาะอัตราดอกเบี- ยเป็ นอัตราคงที. และไม่คาํ นึ งถึ งผลกระทบที. มีต่อยอดขายและยอดซื- อที.
คาดการณ์ไว้
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564
อัตราการ
เปลี.ยนแปลง
(้ ล )

ง การเงินรวม
กําไรหรื อขาดทุน
การแข็งค่า การอ่อนค่า
(ล้ านบาท)

วันที1 31 ันวาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

10

(2,918)

2,918

วันที1 31 ันวาคม 2563
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

10

(2,555)

2,555

อัตราการ
เปลี.ยนแปลง
(้ ล )

ง การเงินเ าะกิ การ
กําไรหรื อขาดทุน
การแข็งค่า การอ่อนค่า
(ล้ านบาท)

วันที1 31 ันวาคม 2564
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

10

11

(11)

วันที1 31 ันวาคม 2563
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

10

(15)

15

(ข.3.2) ความเสี. ยงด้านอัตราดอกเบี-ย
ความเสี. ยงด้านอัตราดอกเบี-ยเป็ นความเสี. ยงที.เกิดจากการเปลี.ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี-ยตลาดซึ. งส่ ง
ผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั เนื. องจากเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี-ย
ลอยตัว กลุ่มบริ ษทั มี ฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงด้านอัตราดอกเบี- ยโดยหลักมาจากเงิ นกูย้ ืม (ดู หมายเหตุขอ้ 14)
กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี. ยงดังกล่าวด้วยการทําให้มนั. ใจว่าเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี-ยคงที.โดยมีการใช้
สั ญ ญาแลกเปลี. ย นอัต ราดอกเบี- ย เพื. อ จัด การฐานะเปิ ดต่ อ ความผัน ผวนในอัต ราดอกเบี- ย สํา หรั บ เงิ น กู้ยืม
บางรายการ
กลุ่มบริ ษทั นํานโยบายป้ องกันความเสี. ยงมาถือป ิบตั ิเพื.อให้มนั. ใจว่าฐานะเปิ ดต่อความเสี. ยงด้านอัตราดอกเบี-ย
ร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 90 เป็ นอัตราดอกเบี-ยคงที. ซึ. งบางส่ วนเป็ นการทําสัญญาอัตราดอกเบี-ยคงที.และการกูย้ ืม
เงิ น บางส่ ว นมี อ ตั ราดอกเบี- ย ลอยตัว และใช้สัญ ญาแลกเปลี. ย นอัต ราดอกเบี- ย เพื. อ ป้ อ งกัน ความเสี. ย งในการ
เปลี.ยนแปลงของกระแสเงิ นสดที. เกิ ดจากการเคลื.อนไหวของอัตราดอกเบี- ย กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราการป้ องกัน
ความเสี. ยงที. 1:1
108
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เ ระก บงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

กลุ่มบริ ษทั พิจารณาความสัมพันธ์ที.มีอยูร่ ะหว่างเครื. องมือที.ใช้ในการป้ องกันความเสี. ยงและรายการที.ป้องกัน
ความเสี. ยงโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี-ยที.อา้ งอิง แนวโน้ม วันที.กาํ หนดราคาใหม่และวันที.ครบกําหนด และ
จํานวนเงินตามสัญญาหรื อราคาตามมูลค่าที.ตราไว้
กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าอนุพนั ธ์ที.กาํ หนดในความสัมพันธ์ของการป้ องกันความเสี. ยงคาดว่าจะมีประสิ ทธิ ผลใน
การหักกลบการเปลี. ยนแปลงในกระแสเงิ นของรายการที. ตอ้ งการป้ องกันความเสี. ยงหรื อไม่ โดยใช้วิธีการ
critical-terms-match approach
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี. ยงดังกล่าว ความไม่มีประสิ ทธิผลส่ วนใหญ่เกิดจาก
- ผลกระทบจากความเสี. ย งด้า นเครดิ ต ของคู่สัญ ญาและของกลุ่ ม บริ ษ ทั ที. มี ต่ อ มู ล ค่ายุติ ธ รรมของสัญ ญา
แลกเปลี.ยนอัตราดอกเบี-ยซึ. งไม่สะท้อนในการเปลี.ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของกระแสเงินสดที.ป้องกันความ
เสี. ยงซึ. งเกิดจากการเปลี.ยนแปลงในอัตราดอกเบี-ย และ
- ความแตกต่างของวันที.กาํ หนดราคาใหม่ระหว่างสัญญาแลกเปลี.ยนและการกูย้ มื
ความเสี(ยงด้ านอัตราดอกเบี4ย
ณ วันที( 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ล้ านบาท)

เครื( องมือทางการเงินทีม( ีอัตราดอกเบี4ย
ผันแปร
หนี$สินทางการเงิน
วงเงินกูท้ ี0ยงั ไม่ได้เบิกใช้
ยอดบัญชีทมี7 คี วามเสี7 ยง
สัญญาแลกเปลี0ยนอัตราดอกเบี$ย
ยอดความเสี7 ยงคงเหลือสุ ทธิ

ั

(114,505)
(6,119)
(120,624)
89,246
(31,378)

(83,626)
(2,346)
(85,972)
80,212
(5,760)

(11,976)
(11,976)
(11,976)

-

า ลก ล น ั า ก บ

กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาแลกเปลี.ยนอัตราดอกเบี-ยหลายสัญญาที.มีเงื.อนไขที.สาํ คัญเหมือนกับรายการป้ องกันความ
เสี. ยง เช่น อัตราดอกเบี-ยอ้างอิง วันที.อา้ งอิง วันจ่ายชําระ วันสิ- นสุ ดสัญญาและจํานวนเงินตามสัญญา กลุ่มบริ ษทั
ไม่ ได้ป้องกัน ความเสี. ยงทั-งหมดร้ อยละ 100 ของเงิ นกู้ยืม ดังนั-น รายการป้ องกันความเสี. ยงจะกําหนดเป็ น
สัด ส่ ว นตามเงิ น กู้ยืม ส่ ว นที. ย งั คงเหลื อ อยู่แ ละจํา นวนเงิ น ตามสัญ ญาของสัญ ญาแลกเปลี. ย นอัต ราดอกเบี- ย
เหล่ า นั-น โดยที. เ งื. อ นไขของสัญ ญาทั-ง หมดที. สํา คัญ มี ค วามสอดคล้อ งกัน อย่า งมาก (critical terms matching)
จึงถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจต่อกันตลอดทั-งปี

108

109

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ณ วันที. 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาแลกเปลี.ยนอัตราดอกเบี-ยคงเหลือตามที.เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 24
(ข.4)
กา

าห า

น ห นก

น

ท ั า ก บ นั

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเครื. องมือที.มีอตั ราดอกเบี-ยผันแปรจากความเสี. ยงสุ ทธิ ของกลุ่ม
บริ ษทั โดยการเปลี.ยนแปลงของอัตราดอกเบี-ยที. 1% ซึ. งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที.รายงาน ทําให้เกิด
การเพิ.มขึ-นหรื อลดลงในกําไรหรื อขาดทุนด้วยจํานวนเงินที.แสดงในตารางดังต่อไปนี- การวิเคราะห์ต- งั อยูบ่ นข้อ
สมมติที.วา่ ตัวแปรอื.นโดยเ พาะอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที.

กร ทบ อกา รหรอ าดทน

ง การเงินรวม
อัตรา
ดอกเบี-ย
อัตราดอกเบี-ย
ลดลง 1%
เพิ.มขึ-น 1%

ง การเงินเ าะกิ การ
อัตราดอกเบี-ย
เพิ.มขึ-น 1%

อัตราดอกเบี-ย
ลดลง 1%

(ล้ านบาท)
วันที1 31 ันวาคม 2564
เครื. องมือทางการเงินที.มีอตั ราดอกเบี-ย
ผันแปร

(314)

314

(119)

119

วันที1 31 ันวาคม 2563
เครื. องมือทางการเงินที.มีอตั ราดอกเบี-ย
ผันแปร

(58)

58

-

-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

110
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

( .4) การ ้ องกันความเสี1ยง นกร สเงินสด
ณ วันที. 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ถือเครื. องมือทางการเงินเหล่านี-เพื.อป้องกันความเสี. ยงในฐานะเปิ ดต่อการเปลี.ยนแปลง
ในอัตราแลกเปลี.ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี-ย

น้อยกว่า 1 ปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564
ความเสี' ง านอั รา กเป ี' น
าล ลน น า า
ท ล น้ า
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินยูโรต่อเงิน
เหรี ยญสหรั อเมริ กา
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
184
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินเยนต่อเงิน
0.01
เหรี ยญสหรั อเมริ กา
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
1,711
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินเยนต่อเงินบาท
0.31 - 0.32
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
1,080
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินเหรี ยญ
สหรั อเมริ กาต่อเงินบาท
31.31 - 31.41
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
115
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินยูโรต่อเงินบาท 39.22 - 39.56
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
451
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินโครนต่อเงินบาท 3.44 - 3.48
ความเสี' ง านอั รา อกเ ีาล ลน า บ
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบีBยคงทีE ( ้ ล )

110

2,754
1.38 - 3.74

111

งบการเงินรวม
การครบกาหนด
1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

503

-

1.15 - 1.18
6,080

-

0.01
1,704
0.30
1,411

-

29.56 - 29.73
168
35.75 - 35.95
-

-

20,120
1.38 - 3.74

86,851
1.38 - 3.74

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

น้อยกว่า 1 ปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563
ความเสี' ง านอั รา กเป ี' น
าล ลน น า า
ท ล น้ า
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
335
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินยูโรต่อเงิน
1.22 - 1.24
เหรี ยญสหรั อเมริ กา
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
5,686
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินเยนต่อเงิน
เหรี ยญสหรั อเมริ กา
0.01
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
1,711
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินเยนต่อเงินบาท
0.31 - 0.32
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
971
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินเหรี ยญ
สหรั อเมริ กาต่อเงินบาท
31.31 - 31.41
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
112
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินยูโรต่อเงินบาท
39.56
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
447
อัตราสัญญาแลกเปลีEยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของเงินโครนต่อเงินบาท 3.65 - 3.67
ความเสี' ง านอั รา อกเ ีาล ลน า บ
านะเปิ ดสุ ท ิ (ล้ านบาท)
อัตราดอกเบีBยคงทีE ( ้ ล )

2,552
1.74 - 3.74

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

งบการเงินรวม
การครบกาหนด
1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

503

-

1.15 - 1.18
6,263

-

0.01
1,704
0.30
1,411

-

29.56 - 29.73
168
35.95
575
3.44 - 3.48

-

16,005
1.52 - 3.74

88,245
1.52 - 3.74

ร� �นท� ก�รเ ิน ป
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบกัปี ลสิAนฟ์สุเอ็ดวันนเนอร์
วลลอปเมนท์
สํ าหรั
ทีB 31จธัี ดีนเวาคม
2564 จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

จํานวนเงิน ณ วันที.รายงานซึ.งเกี.ยวข้องกับรายการที.กาํ หนดให้เป็ นรายการที.ตอ้ งการป้องกันความเสี. ยง
ง การเงินรวม
สํารองสําหรับการ
ต้นทุนในการได้มา
ป้องกันความเสี. ยง
ซึ.งการป้องกัน
ในกระแสเงินสด
ความเสี. ยง
(ล้ านบาท)
วันที1 31 ันวาคม 2564
ความเสี1ยงด้ านอั รา กเ ยี1 น
เครื. องมือที.มีอตั ราแลกเปลี.ยนผันแปร
ความเสี1ยงด้ านอั ราดอกเบีย
เครื. องมือที.มีอตั ราดอกเบี-ยผันแปร
รวม
วันที1 31 ันวาคม 2563
ความเสี1ยงด้ านอั รา กเ ยี1 น
เครื. องมือที.มีอตั ราแลกเปลี.ยนผันแปร
ความเสี1ยงด้ านอั ราดอกเบีย
เครื. องมือที.มีอตั ราดอกเบี-ยผันแปร
รวม

112

(442)

-

(3,731)
(4,173)

-

(78)

-

(6,778)
(6,856)

-

บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก บงบการเงิ
น
หมายเหตุ
น
บริ
ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนเนอร์
เวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรั
ทีB 31 ธัจนี ดีวาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

ตารางด้านล่างแสดงการกระทบยอดส่ วนประกอบของผูถ้ ือหุน้ ตามประเภทความเสี. ยงและวิเคราะห์รายการกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื.นสุ ทธิจากภาษีจากการบัญชีป้องกันความเสี. ยงในกระแสเงินสด

ยอดคงเ ลือ วันที% 1 มกราคม 2564
การป้ องกันความเ ี% ยง นกระ เงิน ด
การเปลี.ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงินที.จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
จํานวนเงินที.รวมเป็ นต้นทุนของรายการที.ไม่ใช่รายการทางการเงิน
การเปลี.ยนแปลงของภาษีในสํารองระหว่างปี
ยอดคงเ ลือ วันที% 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเ ลือ วันที% 1 มกราคม 2563
การป้ องกันความเ ี% ยง นกระ เงิน ด
การเปลี.ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงินที.จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุน
จํานวนเงินที.รวมเป็ นต้นทุนของรายการที.ไม่ใช่รายการทางการเงิน
การเปลี.ยนแปลงของภาษีในสํารองระหว่างปี
ยอดคงเ ลือ วันที% 31 ธันวาคม 2563

25

ง การเงินรวม
(ล้ านบาท)
(6,856)
1,963
960
576
(816)
(4,173)
(5,241)
(1,488)
(671)
(105)
649
(6,856)

การ ริ าร ดั การทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือการรักษาระดับเงินทุนให้มน.ั คงเพื.อรักษาความเชื.อมัน. ของนักลงทุน เจ้าหนี- และตลาด
และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ. งกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ. งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที.ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม อีกทั-งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

114
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเ ระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

26

ภาระ ูก นั กั ุคคล รื อกิ การที% ม่ เกีย% ว ้ องกัน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการที.ไม่เกี.ยวข้องกัน ณ วันที. 31 ธันวาคม มีดงั นีง การเงินรวม
2564
2563
า ก ัน า า า ทน า ั าท ั
้ ับ ้
การออก
ดั าเครื% อง กั รอุปกร ละการก่ อ ร้ าง รง
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ล้านยูโร
ล้านเยน
การออก
ละก่ อ ร้ าง ครง ร้ าง ืน าน
ล้านบาท
า ก ัน น
นัง ื อคาประกัน
ล้านบาท
ล้านเยน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตนด ายเลตเตอรออ เครดิต
ล้านยูโร
ั

ง การเงินเ าะกิ การ
2564
2563

้า
1,617
246
21
42,376

7,171
469
27
55,420

-

-

9,832

8,143

-

-

38,875
7,138
206

14,298
-

31,086
7,138
206

6,525
17

54

54

54

54

ั

าที% าคั
า

ล ทน

กา ั นาทา

าหก

าบ า

ท3

กลุ่ ม บริ ษ ทั เข้า ทํา สัญ ญาร่ ว มลงทุ น ระหว่า งภาครั ฐ และเอกชนสํา หรั บ โครงการพัฒ นาท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุด
ระยะที. 3 ซึ. งมี อายุสัญญา 30 ปี แบ่งเป็ นงานออกแบบและก่อสร้ างโครงสร้ างพื-นฐาน (Infrastructure) และสิ ทธิ ในการ
ก่อสร้างท่าเทียบเรื อกาซและสถานีรับ-จ่ายกาซธรรมชาติเหลว (Superstructure) เพื.อรองรับการขนถ่ายกาซธรรมชาติเหลว
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รายได้ค่าก่อสร้ างตามสัญญาสัมปทาน จํานวน 163 ล้านบาท และต้นทุนค่าก่อสร้ างตามสัญญาสัมปทาน
จํานวน 146 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมสําหรั บปี สิ- นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2564 (2563: 158 ล้ านบาท ล 146 ล้ านบาท
า ลา ับ) และรับรู ้ลูกหนี- ภายใต้สัญญาสัมปทาน เป็ นจํานวน 334 ล้านบาท ณ วันที. 31 ธันวาคม 2564 (31 ัน า 2563:
159 ล้ านบาท)
ั

า

า

้า

กลุ่ ม บริ ษ ทั มี สัญ ญาซื- อ ขายไ ้ าหลาย บับ กับ การไ ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย การไ ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค การไ ้ า
เวียดนามและบริ ษทั เอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเป็ นระยะเวลา 5 - 25 ปี โดยกลุ่มบริ ษทั จะจําหน่ายกระแสไ ้า
และพลังงานอื.นให้แก่คู่สญ
ั ญาในปริ มาณและราคาที.ตกลงกัน และกลุ่มบริ ษทั จะต้องป ิบตั ิตามเงื.อนไขและข้อกําหนดต่าง
ตามที.กาํ หนดไว้ในสัญญา
ั

า ้ า า นน าน ล บา ั ก า

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันจากสัญญาจ้างดําเนินงานและบํารุ งรักษาโรงไ ้าหลาย บับกับบริ ษทั หลายแห่ ง โดยค่าบริ การจะ
เป็ นไปตามที.กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญญาเหล่านี-มีระยะเวลาตั-งแต่ 20 ถึง 25 ปี

27

คดีความ
ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้มีมติให้คณะกรรมการ
กํากับกิ จการพลังงาน (กกพ.) ดําเนิ นการตรวจสอบการประมู ลโครงการรั บซื- อไ ้ าจากผูผ้ ลิ ตไ ้ าเอกชนรายใหญ่
(Independent Power Producers (IPP)) ปี 2555 เนื. องจากมีการกล่าวอ้างว่าการประมูลดังกล่าวไม่ได้เป็ นไปตามแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไ ้ าของประเทศไทย และระเบียบของ กกพ. ที.เกี.ยวข้อง กกพ. จึงได้แต่งตั-งคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ
เพื.อตรวจสอบการประมูลและส่ งผลการตรวจสอบให้ คตร. และต่อมา คตร.ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดําเนิ นการ
ตรวจสอบเพิ.มเติม ซึ. งกระทรวงพลังงานได้แต่งตั-งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งและเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหากรณี การดําเนิ นการประมูลโครงการรับซื- อไ ้าจาก IPP เพื.อตรวจสอบ (คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง) เพื.อ
ดําเนินการตรวจสอบในเรื. องนี- ซึ. งในภายหลังกระทรวงพลังงานได้ส่งหนังสื อเชิญกลุ่มบริ ษทั เพื.อขอเจรจายกเลิก โครงการ
โรงไ ้าที.ชนะการประมูล 1 โครงการที.ได้มีการลงนามในสัญญาซื- อขายไ ้ากับการไ ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว
และต่ อ มาได้มี ห นังสื อ แจ้งไปยังคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้ช ะลอการสนับ สนุ น การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของ
โครงการโรงไ ้าของกลุ่มบริ ษทั ที.ชนะการประมูลทั-ง 2 โครงการ
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อย่างไรก็ตาม เมื. อ วัน ที. 23 กรก าคม 2558 บริ ษทั อิ นดิ เพนเดนท์ เพาเวอร์ ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (IPD) บริ ษทั กัล ์
เอสอาร์ ซี จํา กัด (GSRC) และ บริ ษ ทั กัล ์ พี ดี จํา กัด (GPD) (รวมเรี ย ก ผู ้ ้ อ งคดี ) ได้ยื.น ้ อ ง 1) กกพ. 2) สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 3) กระทรวงพลังงาน และ 4) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง (รวมเรี ยก ผู ้
ถูก ้องคดี) ต่อศาลปกครองกลางโดยมีมูลคดีในการ ้องว่าการตรวจสอบการประมูลคัดเลือกผูผ้ ลิตไ ้าเอกชนรายใหญ่
ไม่เป็ นไปตามก หมาย บุคคลที.มีอาํ นาจหน้าที.ในการตรวจสอบเป็ นบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ย และข้อมูลที.นาํ มาใช้ประกอบการ
ตรวจสอบพิจารณานั-น เป็ นข้อมูลที.ถูกบิดเบือนจากความจริ ง และการตรวจสอบดังกล่าวทําให้ผู ้ ้ องคดีตอ้ งได้รับความ
เสี ยหายจากการที.มีอุปสรรคไม่สามารถดําเนิ นโครงการโรงไ ้ าต่อไปได้ ซึ. งผู ้ ้ องคดี ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ สั.ง
ห้ามจําเลยดําเนินการตรวจสอบหรื อนําผลการตรวจสอบการประมูลโครงการดังกล่าวที.ไม่ชอบด้วยก หมายนั-นไปใช้หรื อ
อ้างอิง ไม่วา่ จะเป็ นการภายในหรื อต่อหน่วยงานอื.น
เมื. อวันที. 8 ธันวาคม 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษาว่าการดําเนิ นการตรวจสอบของผูถ้ ูก ้ องคดี น- ันชอบด้วย
ก หมาย แต่หา้ มทําการตรวจสอบ ใช้ หรื ออ้างอิงผลจากการตรวจสอบดังกล่าวหรื อกระทําการด้วยวิธีใดอันก่อให้เกิดความ
เสี ย หายแก่ ผู ้ ้ อ งคดี ดัง นั-น ศาลปกครองกลางจึ ง ตัด สิ น ให้ก ระทรวงพลัง งานแจ้ง ยกเลิ ก หนัง สื อ ที. ส่ ง ไปถึ ง สํา นัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนเกี.ยวกับการชะลอการพิจารณาอนุมตั ิการส่ งเสริ มการลงทุน และเมื.อวันที. 24 มีนาคม 2560
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้อนุมตั ิการส่ งเสริ มการลงทุนแก่ GSRC และ GPD เป็ นที.เรี ยบร้อย
ต่อมาเมื.อวันที. 4 มกราคม 2560 กระทรวงพลังงานได้ยนื. อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลปกครองสู งสุ ด โดยผู ้ ้องคดีจะต้องยืน.
คําแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดภายในวันที. 5 มิถุนายน 2560
เมื.อวันที. 5 มิถุนายน 2560 ผู ้ ้องคดียนื. คําขอขยายระยะเวลาแก้อุทธรณ์ออกไป 15 วัน ซึ. งครบกําหนดในวันที. 20 มิถุนายน
2560 และเมื.อวันที. 20 มิถุนายน 2560 ผู ้ ้องคดีได้ยนื. คําแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นที.เรี ยบร้อยแล้ว
เมื.อวันที. 14 ธันวาคม 2564 ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ พิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําของกระทรวงพลังงานทั-งใน
ส่ วนของการส่ งหนังสื อถึงคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อการเรี ยกผู ้ ้องคดีเข้าไปเพื.อเจรจาไกล่เกลี.ยยกเลิกสัญญา
ซื- อขายไ ้ านั-นเป็ นการกระทําที. ละเมิ ดต่ อผู ้ ้ องคดี ทําให้ผู ้ ้ องคดี ได้รับความเสี ยหาย ดังนั-นศาลปกครองสู งสุ ดจึ ง
พิพากษาให้กระทรวงพลังงานยกเลิกหนังสื อของกระทรวงพลังงานที.มีถึงสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ใน
การให้ชะลอการสนับสนุ นการส่ งเสริ มการลงทุนของโครงการของผู ้ ้ องคดี และให้กระทรวงพลัง งานแจ้งสํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที. มีคาํ พิพากษา รวมถึงห้ามกระทรวงพลังงานนําผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งการประมูลการรับซื- อไ ้ าของโครงการดังกล่าวไปใช้เจรจากับผู ้ ้ องคดีเพื.อยกเลิกสัญญาซื- อขาย
ไ ้าอีกต่อไป ซึ. งคําพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดดังกล่าวถือเป็ นที.สุด
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ษัทบปีกัสิลAนฟ์สุ ดเอ็วันนทีเนอร์
ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํบริาหรั
B 31 ธัจนี วาคม
2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

28

เ ตุการ ภาย ลังรอ ระยะเวลารายงาน
นล ทน นบ ทั
(ล้ านบาท)

การเ มิ% ทุน ละ าระค่ า ้ ุนเ มิ% เติม
บริ ษทั กัล ์ รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จํากัด
นล ทน นบ ทั

ล กา

300

้า
(ล้ านบาท)

ื อเงินลงทุน นการร่ วมค้ า
บริ ษทั หิ นกองเพาเวอร์ จํากัด
กา

445

า า า น ัน ล

วันที. 18 กุมภาพันธ์ 2565 ในที.ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็ นชอบให้เสนอต่อที.ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2565 เพื.อ พิจ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ในอัต ราหุ ้น ละ 0.44 บาท ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เ พาะผูท้ ี. มี สิ ท ธิ รั บ
เงินปันผล โดยบริ ษทั จะนําเสนอเพื.อการอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในที.ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป
นล ทน น

กา

้า

น

วันที. 24 มกราคม 2565 บริ ษทั กัล ์ รี นิวเอเบิล เอ็นเนอร์ จี จํากัด ซึ. งเป็ นบริ ษทั ย่อยที.บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ได้ลงนาม
สัญญาซื- อขายหุ น้ กับนักธุรกิจท้องถิ.น เพื.อเข้าซื- อหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของบริ ษทั ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์ จี จํากัด ซึ. ง
ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั เชี ยงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์ จี จํากัด ซึ. งได้สิทธิ จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
เชี ยงใหม่ ในการบริ หารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอย โดยมีแผนที.จะเริ. มก่อสร้างโรงไ ้ าหลังจากได้ลงนามซื- อขาย
ไ ้ากับ ก ภ. โดยคาด ว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการก่อสร้าง
นล ทน น ก ลั าน

าท

วันที. 14 มกราคม 2565 กลุ่มบริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั กัล ์ เอ็มพี1 จํากัด โดยถือหุน้ ร้อยละ 70 บริ ษทั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื.อทําธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
วัน ที. 14 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ล งทุ น ในบริ ษัท เอจี โคราช จํา กัด โดยถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 50 บริ ษัท ดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื.อทําธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและบนดิน
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า ปเระกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

29

การ ดั ประเภทรายการ ม่
รายการบางรายการในงบการเงิน 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื.อให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินสําหรับปี
สิ- นสุ ดวันที. 31 ธันวาคม 2564 การจัดประเภทรายการเหล่านี- เนื. องจากผูบ้ ริ หารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุ รกิ จของกลุ่ม
บริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
ง การเงินรวม
ก่อนจัด
ประเภท
ใหม่

118

จัดประเภท
ใหม่

ง การเงินเ าะกิ การ
หลังจัด
ก่อนจัด
ประเภท
ประเภท
ใหม่
ใหม่
(ล้ านบาท)

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

งบ สดง าน การเงิน
ลูกหนี-การค้า
ลูกหนี-อื.น
ภาษีมูลค่าเพิ.มรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื.น
ลูกหนี-การค้าไม่หมุนเวียน
ลูกหนี-ไม่หมุนเวียนอื.น
ภาษีมูลค่าเพิ.มรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื.น
หนี-สินหมุนเวียนอื.น
เจ้าหนี-อื.น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี-ค่าก่อสร้างโรงไ ้า

676
1,597
356
554
303
1,020
1,425
7,177

410
1,187
(1,597)
75
366
(441)
(303)
1,735
(1,425)
(7)
-

1,086
1,187
431
366
113
2,755
7,170

75
86
1,156
93
671
-

36
50
(86)
411
(411)
671
(671)
-

36
125
411
745
764
-

งบกา ร าดทน
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

372
(2,080)

36
(36)
-

408
(2,116)

-

-

-
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บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
า เประกอบงบการเงิ
ระก นบงบการเงิน
หมายเหตุ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน) ล บริษัท อ
สํ าหรับปี สิAนสุ ดวันทีB 31 ธันวาคม 2564
สําหรับป็ีสิ�นสุดวันที� 31 ธิันวาคม 2564

30

มาตร านการรายงานทางการเงินทีย% งั ม่ ด้ ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที.ปรับปรุ งใหม่หลาย บับจากการป ิรูปอัตราดอกเบี-ยอ้างอิงระยะที. 2 ซึ. งเกี. ยวกับการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบที.มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเ พาะกิจการ เมื.อนํามา
ถือป ิบตั ิเป็ นครั-งแรก และจะมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที.เริ. มในหรื อหลังวันที. 1 มกราคม
2565 มีดงั ต่อไปนีมาตร านการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับที. 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับที. 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน บับที. 16

เรื% อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื. องมือทางการเงิน
เครื. องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี- จะนํามาถือป ิบตั ิเมื.อมีการเปลี.ยนอัตราดอกเบี-ยอ้างอิงที.ใช้อยูไ่ ปเป็ น
อัตราดอกเบี-ยอ้างอิงอื.น การแก้ไขดังกล่าวให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางป ิบตั ิสาํ หรับการเปลี.ยนแปลงเงื.อนไขของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี- สินที.เป็ นผลกระทบโดยตรงจากการป ิรูปอัตราดอกเบี-ยอ้างอิงและเกณ ใ์ หม่ที.ใช้ในการกําหนดกระแสเงินสดตาม
สัญญาเทียบเท่ากับเกณ เ์ ดิมในเชิงเศรษฐกิจ (กล่าวคือเกณ ใ์ หม่ใช้ทดแทนเกณ เ์ ดิมทันที) ซึ. งสามารถรับรู ้รายการเป็ น
เพียงการปรับปรุ งอัตราดอกเบี-ยที.แท้จริ ง
นอกจากนี- การบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี. ย งจะไม่ ถู ก ยกเลิ ก เพราะการนํา อัต ราดอกเบี- ยอ้า งอิ ง อื. น มาเปลี. ย นแทน โดย
ความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี. ยง (และเอกสารที.เกี.ยวข้อง) จะต้องถูกปรับปรุ งแทนเพื.อให้สะท้อนการเปลี.ยนแปลง
ของรายการที.มีการป้องกันความเสี. ยง เครื. องมือที.ใช้ป้องกันความเสี. ยงและความเสี. ยงที.ป้องกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที.ปรับปรุ งใหม่เหล่านี-มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที.เริ. มในหรื อ
หลังวันที. 1 มกราคม 2565 ขณะนี-ผบู ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที.อาจเกิดขึ-นต่องบการเงินในงวดแรกที.ถือป ิบตั ิตาม
การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น
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บร�ษัท กัลฟ เอ็นเนอรจ� ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11
ถนนว�ทยุ แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท: +662-080-4499 | โทรสาร: +662-080-4455
อีเมล: contact@gulf.co.th

