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เปนแกนนำธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. กับภารกิจสำคัญเพ�อ่สรางมูลคาเพ�ม่
ในการบร�หารจัดการโรงไฟฟาท่ีหลากหลายท้ังโรงไฟฟาท่ีใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิงในรูปแบบ IPP และ SPP มีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และ
โรงไฟฟาพลังน้ำ เปนตน
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เขาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนครั ้งแรกเพ� ่อยกระดับและสรางฐาน
การดำเนินธุรกิจใหมีความแข็งแกรงมากยิ�งข�้น
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มุงเนนการดำเนินการจัดการตนทุนการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด  ควบคุม
จัดการโครงการที ่ลงทุนใหเกิดประสิทธิภาพ พรอมไปกับการแสวงหา 
ศึกษาและว�จัยพัฒนานวัตกรรมใหมๆดานพลังงานไฟฟาอยางตอเนื่อง



2 5 6 0
มุงมั่นสูการเปนผูนำดานการบร�หารจัดการพลังงานและใหความสำคัญ
กับระบบกักเก็บพลังงานที ่จะสามารถเก็บไฟฟาสวนเกินมาใช ในอีก
ชวงเวลาหน่ึงไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในตนทุนท่ีแขงขันไดมีคุณภาพและ
เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 0



บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )

นวัตกรรม
การบริหารจดัการ
ด้านการผลิต

สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ประสทิธิภาพในการ
ผลิต และเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรม
จ�าลอง มุ่งม่ันสู่การผลิตไฟฟ้าได้อย่างม่ันคงและ 
มีประสทิธิภาพอย่างย่ังยืน
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นวัตกรรม
การบริหารจดัการ

สินทรัพย์

ก้าวล�้าด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ พร้อมรายงานผลแบบ Real Time สูก่าร
แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที



บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )
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บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )

นวัตกรรม
การบริหารจดัการ
การตอบสนองต่อ
ธุรกิจลูกค้า

มุ ่ง ม่ันสู ่การสร ้างพลังงานแห ่งอนาคตด้วย
นวตักรรมพลงังานใหม่ๆ วจิยัและต่อยอดเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนให้ก้าวทันอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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จุดเด่นในการด�าเนินงาน

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

2558 2559 2560

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท/ หุ้น) 1.40 1.80 2.12

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท) 0.95 1.15 1.25*

Dividend Yield (%)** N/A 2.55 1.60

25
60

25
59

25
58

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม ส�วนของผู�ถือหุ�น รายได�รวม EBITDA

55,983
18,855

37,128
22,444

2,772

1,906

58,028
19,274

38,754
20,675

3,809

2,700

59,968
19,594

40,374

19,917
4,187

3,175

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

อัตรา EBITDA ต�อรายได�จากการขาย (%)

อัตราส�วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท�า)

อัตราส�วนหนี้สินสุทธิต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (%)

2558

12.35

4.29

0.10

6.22

3.82

18.42

6.09

0.22

7.38

5.04

21.02

7.85

0.29

8.39

5.66

2559 2560

(ล้ำนบำท)

*  เงนิปันผลประจ�ำปี 2560 ในอัตรำ 1.25 บำทต่อหุน้ ประกอบด้วยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอตัรำ 0.45 บำทต่อหุน้ และเงินปันผลส�ำหรบังวดหกเดอืนในอตัรำ 0.80 บำทต่อหุน้  
 ซึง่จะมกีำรน�ำเสนอเพือ่ให้ทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลและอนมุติัเงนิปันผลส�ำหรบังวดหกเดอืนหลงัในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันท่ี 3 เมษำยน 2561  
**   ค�ำนวณจำกรำคำหุ้น ณ วันสิ้นงวด



7บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )

ค่ำควำมพร้อมตำมชั่วโมงกำรเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์

มูลค่ำกำรขำยผลิตภัณฑ์

ชั่วโมงสะสมท�ำงำนไม่เกิดอุบัติเหตุ
ขั้นหยุดงำน

Plant Incidents 
(และทีมี่ผลกระทบต่อลูกค้ำ)

2558 2559 2560

ไฟฟำ้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 5,582 4,603 4,365

ไอน�้ำ (พันตัน) 4,893 6,694 6,429

น�้ำเย็น (พันตันควำมเย็น) 25,746 28,558 25,740

น�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม (ลำ้นลูกบำศก์เมตร) 4 5 4

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง โรงไฟฟ�าศร�ราชา

2558 2559 2560 2558 2559 2560

99.99% 99.99% 100% 98.65% 99.76% 100%

2558 2559 2560 2558 2559 2560

3.59 4.91 6.26 36 (3) 28 (2) 13 (0)

1% 1%
1%

1%

2558

40%

25% 22%

41%38%

27%
35%

35%

1% 1% 0.01%

31%

2559 2560

22,444 20,675 19,917

ไฟฟ�า (IPP) ไฟฟ�า (SPP/
ลูกค�ากลุ�มอุตสาหกรรม)

ไฟฟ�า (VSPP) ไฟฟ�าต�างประเทศ ไอน้ำ น้ำอุตสาหกรรม น้ำเย็น บร�การ

(ล้ำนชม.)*

(ล้ำนบำท)

*เริ่มนับตั้งแต่ปี 2556

(จ�ำนวนครั้ง)



นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ

นายเติมชัย บุนนาค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สารประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

8 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 0



	 เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

แกนน�าธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ได้พิสูจน์ความส�าเร็จในการ

พัฒนาธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีความหลากหลายของการใช้ชนิดของ 

เชื้อเพลิง ทั้งในและต่างประเทศ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพในการ

บรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด ส่งผลให้การด�าเนนิ

งานของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี 

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในปี 2560 ท่ีเกดิจากความร่วมมอื

ร่วมใจของผูบ้รหิารและพนักงานตลอดปี คอื บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิ 

3,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 475 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 และ

ไม่เฉพาะในส่วนผลประกอบการ บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการต่างๆ ท่ียกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชน อาทิ โครงการหมอไฟฟ้า และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร  

เพ่ือความย่ังยืน ซึง่เหน็ได้จากการยอมรบัจากสงัคมและหน่วยงาน

ภายนอกในการได้รบัรางวัลต่างๆ อาท ิรางวัลหุน้ย่ังยืน (Thailand 

Sustainability Investment : THSI) ได้รบัเลอืกเป็นบรษิทัทีม่คีวาม

โดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environment, Social and Governance : ESG)  รางวัลมาตรฐาน

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-factory) ทั้ง 4 แห่ง ประกอบ

ไปด้วย โรงผลติสาธารณูปการแห่งท่ี 1, 2, 3 และโรงไฟฟ้าศรรีาชา 

รางวัลด้านการจดัการก๊าซเรอืนกระจก จากโรงผลติสาธารณูปการ

แห่งที ่1, 2, 3 และโรงไฟฟ้าศรีราชาในโครงการ Thailand Voluntary 

Emission Reduction Program (T-VER)  

ในส่วนของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน บริษัทฯ  

ประสบความส�าเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 5,000 ล้านบาท 

ให้กับผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนรายใหญ่เป็นครัง้แรก ได้รบัรางวัล 

จากนิตยสารคอเปอร์เรต กอฟเวอแนนซ์ เอเชีย 3 รางวัล ได้แก่ 

ผูน้�าองค์กรยอดเยีย่มในเอเชยีแห่งปี นกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม 

และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมยอดเย่ียม รวมถึงการ 

ประเมินผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

ไทย ประจ�าปี 2560 (Corporate Governance Report : CGR) 

อยู่ในระดบั “ดเีลศิ” โดยได้รบัคะแนนเพ่ิมขึน้จากปี 2559 นอกจากนี้  

ยังได้รับการจัดอันดับเป็น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาด หรือ Market Capitalization สูงกว่า 

10,000 ล้านบาทข้ึนไป โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ปี 2561 เป็นก้าวที่ส�าคัญต่อไปในการต่อยอดความส�าเร็จของ 

ปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมพลังงาน  

เตรยีมพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต 

ที่จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและระดับโลก บริษัทฯ มีเป้าหมาย

เป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบครบ

วงจร คิดค้นระบบกักเก็บพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานให้มากท่ีสุด รวมไปถึงการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า 

ที่มีท�าเลท่ีตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย  

รวมถึงสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EEC) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคตะวันออก (EECi) เพ่ือสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 

ระยะยาวอย่างมั่นคง และเป็นท่ีไว้วางใจท้ังจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู ้ถือหุ้น นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ  

และประชาชน บนพืน้ฐานการด�าเนนิธุรกิจท่ียึดหลกัธรรมาภิบาล

ที่ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัฯ ขอขอบคณุ

ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และ

ขอให้ความมัน่ใจว่า พวกเราทุกคนในบรษิทัฯ จะร่วมแรงร่วมใจ

เพ่ือด�าเนนิการและพัฒนาบริษัทฯ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่จะเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนต่อไป

9บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )
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พันธกิจวิสัยทัศน์

•	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู ้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลก�าไร 

อย่างมั่นคง

•	 ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ

•	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

•	 แสวงหานวตักรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภค	เพือ่การบรหิารจดัการ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน

1.	 มีเป้าหมายเพิม่ก�าลงัการผลิตไฟฟ้าจากปัจจบัุนอกี	500-1000	เมกะวตัต์

2.	 มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้ ได้สูงสุดของ 

ก�าลังผลิตรวม

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นน�าด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืนในระดับสากล

3.	 บรรลุเป้าหมายอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน	 (Return	On	 

Invested	Capital	:	ROIC)	สู่ระดับ	Top	Quartile

4.	 สร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานและท�าเป็นธุรกิจ 

เชิงพาณิชย	์ภายในปี	2562

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนน�าในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ให้ความส�าคัญกับ 

การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพ่ือรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุน

โครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน เพ่ือก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นน�า 

ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) และก�าหนดพันธกิจ (Mission) ดังนี้

“
”
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จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก�าหนด

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ 3 กลยุทธ์หลักเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุ

เป้าหมายองค์กรในระยะยาว ดังนี้

1) การสร้างมลูค่าเพ่ิมจากการด�าเนนิธุรกิจหลกั ได้แก่ โรงไฟฟ้า

ศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power 

Producer : IPP) และโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 ซึ่ง

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP 

ประเภท Non-firm) ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการตามแนวโน้มของปรมิาณความต้องการของลกูค้าทีม่ี

การเปลีย่นแปลงตามความต้องการใช้ผลติภัณฑ์ และบรหิาร

จัดการเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดการต้นทุนการ

ผลติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ อกีทัง้ตดิตามปัจจยัทีม่ผีลกระทบ

ต่อราคาขายผลิตภัณฑ์  และข้อก�าหนดด้านกฎระเบียบ 

สญัญา ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม เพ่ือก�าหนดแนวทาง

การเดินเครื่องผลิต ให้สามารถสร้างผลก�าไรได้สูงสุด ควบคู่

กับการพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคงของระบบให้มี

เสถียรภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

2) การบรหิารจดัการบรษิทัทีเ่ข้าลงทุน และในโครงการของบรษิทั

ย่อยและบริษัทร่วมน้ัน จะเป็นส่วนเสริมสร้างรายได้ และ 

ผลก�าไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เข้าก�ากับดูแล

โครงการทีด่�าเนินการเชงิพาณชิย์แล้วให้มผีลการด�าเนนิงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย  อกีท้ังผลักดนัให้นโยบายและมาตรฐาน

การด�าเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางท่ีบริษัทฯ 

ก�าหนด รวมถึง เน้นให้ความส�าคญักับงานบรหิารและควบคมุ

โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 

3) การพัฒนาโครงการใหม่ แบ่งเป็น 3  แนวทางหลัก  ดังนี้ 

3.1 เตบิโตไปพร้อมกับการลงทุนของกลุม่ ปตท. และ มุง่เน้นการ

ขยายธุรกจิในประเทศไทย

3.2 การเข้าพัฒนาโครงการในประเทศเป้าหมาย อาทิ สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรฐัแห่งสหภาพ

เมยีนมา

3.3 ด�าเนนิธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับระบบเก็บกักพลงังานไฟฟ้าและ

แบตเตอรี่ 

จากกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแผนการด�าเนินงาน

ระยะสั้น ดังนี้

1) ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

กลุ่ม ปตท. รวมทั้ง พัฒนาโครงการทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่ม ปตท. 

2) พัฒนาโครงการสาธารณูปการเพ่ือสนับสนุนระเบียงเขต

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ เขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ในฐานะ power flagship 

ของ กลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุนให้พื้นที่นี้เป็นเสมือน ศูนย์

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ

3) พัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยท่ีมีต้นทุนการ

ผลติต�า่ คณุภาพมาตราฐานและเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือ

ให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้

4) พัฒนาโครงการน�าร่องการใช้ระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้า เพ่ือ

ศึกษาเก็บข้อมูลส�าหรับการท�า Solar Rooftop และ Energy 

Storage System และน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปวิเคราะห์และปรบัปรงุ

พัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป 

5) พัฒนาธุรกิจโซล่าร์รูฟท็อป

6) พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

ลาว และ นิคมอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพของสาธารณรฐัแห่ง

สหภาพเมียนมา

	 การบริหารจัดการความยั่งยืน

ภาพรวมนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บรษิทัฯ มุง่มัน่เพ่ือเป็นบรษิทัหลกัด้านธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณปูการ

ของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจมีความย่ังยืน 

ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดแนวปฏิบัติ

งานท่ีเป็นเลิศ มคีวามโปร่งใสในการท�าธุรกิจ มพัีฒนาการในด้าน

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ดูแลและรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

โดยมกีรอบการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามแนวการบรหิารจดัการความ

ย่ังยืนของบริษัทและตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงก�าหนด

กรอบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. ในการท�าธุรกจิ บรษิทัฯ ค�านึงถึงความรบัผดิชอบด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ในการด�าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ด้วย

การบรหิารงานทีม่คีวามมุง่มัน่ทีช่ดัเจนด้านภาวะผู้น�า มแีนวทาง

การก�ากับดูแลที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชน และปกป้องสิทธิแรงงานของพนักงานและ 

ผู้ร่วมธุรกิจอย่างเป็นธรรม

3. มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ ต่อ

สังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4. ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ 

ตรวจสอบและชี้แจงเหตุและผลได้ทุกขั้นตอน

5. ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการ

ด�าเนินงานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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6. ด�าเนินการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายและมาตรฐานด้านสทิธิมนุษยชนและแรงงาน รวมถึง 

การบริหารจัดการด้านข้อมูลและการเก็บอย่างมีประสิทธิผล  

7. มีความมุ่งมั่นท่ีจะด�าเนินงานตามมาตรฐานด้านความ 

รบัผดิชอบต่อผลติภัณฑ์ ไม่จ�ากัดเพียงการปฏิบัตติามกฎหมาย

เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อ

ความต้องการท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

8. เปิดเผยผลการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

แนวทางบรหิารจดัการ รวมถึงผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดล้อม ที่ต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง เชื่อมโยง 

โปร่งใส และมีความสอดคล้องกับแนวทางการรายงาน 

ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ Global Reporting Initiatives 

(GRI)1

9. ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นหลักส�าคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน ตลอดจน

การปรับปรุงการออกแบบและบริหารการจัดการประเด็น 

ด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้ได้รบัการยอมรบั

จากผู้มีส่วนได้เสีย

10. การบรหิารจดัการความย่ังยืนทีม่คีวามเชือ่มโยงถึงกัน จะต้อง

น�าไปบูรณาการซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างให้องค์กรสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจที่มีความ 

รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและสังคม 

ซึง่ความรบัผดิชอบนีร้วมถึงการรบัผดิชอบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม

อย่างย่ังยืน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคม 

ได้อย่างเป็นปกติสุข พร้อมๆ กับสร้างเสริมกระบวนการการม ี

ส่วนร่วมท่ีเหมาะสมให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ 

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

โดยมุง่เน้นการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคูไ่ปกับการพัฒนา

คณุภาพชวิีตของพนักงาน ชมุชน สังคมและสิง่แวดล้อม ดแูล

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ที่บริษัทฯ ก�าหนด

2. ตระหนกัถงึการใชท้รัพยากรธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์สูงสุด 

ให้มผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสีย สังคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม

น้อยที่สุด 

3. มุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือสร้างสรรค์ความย่ังยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกัน

4. ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี มส่ีวนร่วมในโครงการ

หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีด�าเนินการโดยใช้

ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. สื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมกับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 

  

1Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจัดท�ารายงานประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนส�าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย GRI เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และ 
ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ



14 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 0

	 พัฒนาการและเหตุการณ์ที่ส�าคัญในปี	2560

พฤษภาคม

• บรษิทัฯ ได้เข้าซือ้หุ้นบรุมิสทิธิกลุม่ C ของ 24M Technologies, 

Inc. (24M)  โดย 24M จะน�าทุนท่ีได้ในคร้ังน้ีไปใช้เป็นทุนวิจยั

และด�าเนนิการให้ 24M สามารถด�าเนนิการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และสายการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนได้อย่าง 

ต่อเน่ือง เพ่ือให้น�าผลติภัณฑ์เข้าสูส่ายการผลติในเชงิพาณิชย์

ได้ตามแผนด�าเนินการ โดยมีเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์

เป็นแบตเตอรีเ่พ่ือการประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส�ารอง

ส�าหรับ ภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคง 

ในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง

มิถุนายน

• บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 

ในสดัส่วนร้อยละ 25 ซึง่เป็นผูด้�าเนินการโรงไฟฟ้า BIC โครงการ

ที่ 2 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า 117 เมกะวัตต์และก�าลังการผลิต

ไอน�า้ 20 ตนัต่อชัว่โมง  ได้เร่ิมจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และ

ลกูค้าอตุสาหกรรม วันท่ี 29 มถุินายน 2560 มอีายุสญัญา 25 ปี 

สิงหาคม	

• บรษิทัฯ ร่วมลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) การเป็นพันธมติร

ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจ Power Digital Solution กับบริษัท 

Marubeni โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาความร่วมมอื

ในการเริ่มต้น และขยายธุรกิจ Power Digital Solution ใน

ภูมิภาคนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

กันยายน

• บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 

กับบรษิทั ปตท. บรหิารธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด (PTTRM) ผูด้�าเนนิ

การดูแลและบริหารสถานีบริการน�้ามัน ปตท. และร้านค้า

สะดวกซื้อจิฟฟี่ ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ภายในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ของบรษิทั ปตท. บรหิารธุรกิจค้าปลกี จ�ากัด  ซึง่เป็นพ้ืนทีข่อง 

PTTRM

• บริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท สานพลัง 

วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ�ากัด (PTTSE) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 

ร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อ

สังคม หรอื  Social Enterprise ของ ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ปตท.

• บรษิทัฯ ร่วมลงนามกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) 

เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย เสนอขายหุ้นกู้

มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้นี้มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ 

A+ จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

• บริษทัฯ ได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ ระบบ

ท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ บริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ  PTT Cambodia (PTTCL) ใน

เรื่อง Natural Gas Market and Total Energy Solution 

Project

ตุลาคม

• เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ลงนามต่อสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า ไอน�า้ กับ บรษิทั อดติยา เบอร์ล่า เคมคีลัส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (ABCT) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ภายใต้ Birla Group  

ประเทศอนิเดยี เพ่ือจ�าหน่ายไฟฟ้าจ�านวน 27 เมกะวตัต์ (MW) 

และไอน�้า 7 ตัน/ชม. เป็นระยะเวลา 10 ปี ในพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยจะเริ่มจ่ายไฟฟ้า

และไอน�้าตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 

24 ธันวาคม 2570
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พฤศจิกายน

• บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 

ในสดัส่วนร้อยละ 51 ซึง่เป็นผูด้�าเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

แบบโคเจนเนอเรชัน่ ประเภท SPP Firm มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า

รวม 240 เมกะวัตต์และก�าลังการผลิตไอน�้า 180-300 ตันต่อ

ชัว่โมง ได้เริม่เดนิเครือ่งผลติกระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ในระยะ

ที่ 2 เพื่อจ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 อายุสัญญา 25 ปี ด้วยก�าลัง

การผลิตไฟฟ้า 180 เมกะวัตต์ 

ธันวาคม

• เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึก 

ความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท นวนคร จ�ากัด (NNCL) ใน

การด�าเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart GRID) 

ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

• บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 99  ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 

แสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 20.8 เมกะวัตต์ ได้เริ่มผลิต

กระแสไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ Tohoku Electric 

Power Company ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีอายุสัญญา 

20 ปี
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	 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายสาธารณูปโภค ทั้งในส่วนที่เข้าไปด�าเนินการเองและเข้าไปลงทุนในกิจการ โดย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ลงทุนใน 13 บริษัท และด�าเนินกิจการใน 4 ประเทศ

ประเทศไทย

พระนครศร�อยุธยา
บร�ษัท บางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(BIC-1, BIC-2)

จันทบุร�
บร�ษัท ผลิตไฟฟา
และพลังงานรวม จำกัด
(Solar-1)

สปป. ลาว

ญี่ปุ�น

กาญจนบุร�
บร�ษัท ไทย โซลาร 
ร�นิวเอเบิล จำกัด (TSR)
/ บร�ษัท สยาม โซลาร
เอ็นเนอรยี่ 1 จำกัด
(SSE 1)

กรุงเทพมหานคร
บร�ษัท ผลิตไฟฟา
และพลังงานรวม จำกัด
(CHPP)

ธุรกิจโรงไฟฟาที่ใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟาพลังน้ำ

ดำเนินการเชิงพาณิชยแลว

อยูในระหวางกอสราง

ธุรกิจโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย

ธุรกิจเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงาน

ปทุมธานี
บร�ษัท ผลิตไฟฟา 
นวนคร จำกัด
(NNEG)

ระยอง
บร�ษัท ไออารพ�ซี 
คลีน พาวเวอร จำกัด
(IRPC-CP)
โรงผลิตสาธารณูปการ
ระยอง 
(Cup 1, 2, 3)

ชลบุร�
โรงไฟฟาศร�ราชา

โรงผลิตสาธารณูปการ
ระยอง
(Cup 4)
โรงงานผลิตเชื้อเพลิง
จากขยะ
(RDF)

สปป. ลาว
บร�ษัท นที ซินเนอรย่ี จำกัด (NSC)
/ บร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร จำกัด
(XPCL)

สปป. ลาว
บร�ษัท ไฟฟา น้ำลิก 1 จำกัด
(Namlik 1)

ราชบุร�
บร�ษัท ราชบุร�เพาเวอร จำกัด
(RPCL)

สหรัฐอเมร�กา

สหรัฐอเมร�กา
24M Technologies, Inc.
(24M)

สุพรรณบุร�
บร�ษัท ไทย โซลาร 
ร�นิวเอเบิล จำกัด (TSR)
/ บร�ษัท สยาม โซลาร
เอ็นเนอรยี่ 1 จำกัด
(SSE 1)

ญี่ปุน
บร�ษัท อิจิโนเซกิ โซลา
พาวเวอร 1 จีเค
(ISP 1)
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บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น 

เชื้อเพลิง ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และอยู่ในระหว่าง 

การก่อสร้าง ดังนี้ 

•	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	(Combined	Cycle	

	 Power	Plant) 

- จ�านวน 1 แห่ง ณ อ�าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี(700 เมกะวัตต์) 

•	 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน	 (Cogeneration	 Power	 Plant)	

และหน่วยผลิตไอน�้า	ภายใต้ชื่อ 

- โรงผลติสาธารณูปการระยอง 1-3  (Central Utility Plant : CUP 

1-3) จ�านวน 3 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช 

ตะวันออก (มาบตาพุด) จงัหวดัระยอง (339 เมกะวัตต์)

- โรงผลติสาธารณูปการระยอง 4  (Central Utility Plant :  

CUP 4) ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 1 แห่ง ณ  

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง (45 เมกะวตัต์)

บรษิทัฯ มกีารลงทุนในธุรกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งกับโรงไฟฟ้าในพ้ืนทีใ่กล้เคยีง 

ดังนี้

•	 โครงการเปลีย่นขยะในชมุชนเป็นพลงังานในรปูความร้อน

	 (Refuse-derived	fuel	from	waste)

บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ 

ดังนี้

• บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

ประเภทต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ รวม 9 บรษิทั ประกอบด้วย

โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ	ได้แก่  

- บรษิทั ราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากดั (1400 เมกะวัตต์) 

- บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ�ากัด (5 เมกะวตัต์)

- บรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากัด (234 เมกะวัตต์ : 

โครงการที ่1 117 เมกะวัตต์ และ โครงการท่ี 2 117 เมกะวัตต์)

- บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ�ากดั (125 เมกะวัตต์)

- บรษิทั ไออาร์พีซ ีคลนี พาวเวอร์ จ�ากัด (240 เมกะวัตต์)

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์	ได้แก่ 

- บรษิทั ไทย โซล่าร์ รนีวิเอเบลิ จ�ากดั ถือหุน้ใน 

 บรษิทั สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จ�ากดั (80 เมกะวัตต์)

- บรษิทั อจิโินเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จเีค (20.8 เมกะวัตต์)

- บรษิทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ�ากดั (5 เมกะวตัต์)

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ได้แก่

- บรษิทั ไฟฟ้า น�า้ลิก 1 จ�ากดั (64.7 เมกะวตัต์)

- บรษิทั นท ีซนิเนอร์ยี ่จ�ากัด ถือหุน้ใน 

 บรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากดั  (1,285 เมกะวัตต์)

• บริษัทท่ีประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวม  

4 บริษัท ประกอบด้วย

- GPSC International Holdings Limited  ในเขตบรหิารพิเศษ

ฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐัประชาชนจนีเพือ่รองรบัแผนการ 

ขยายการลงทนุต่างประเทศของบรษิทัฯ ในอนาคต

- 24M Technologies, Inc. ซึง่เป็นบรษิทัท่ีด�าเนินงานวิจยัและ

พัฒนาแบตเตอรี ่ เพ่ือเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส�ารองส�าหรบั

ภาคอตุสาหกรรมและการเสรมิสร้างความมัน่คงในระบบ

จ่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า

- บรษิทั บซิเินส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ�ากดั ท�าธุรกิจ 

ในด้านการบรหิารจดัการหาและให้บรกิารด้านทรพัยากร

บคุคลในลกัษณะงานทีเ่ป็นการจดัจ้างบคุลาการภายนอก

ของกลุม่ปตท. เป็นต้น

- บรษิทั สานพลงั วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากดั (PTTSE) กิจการ  

ผลติ ขายสนิค้า และ/หรอื ให้บรกิาร อนัก่อให้เกิดผลดแีละ

ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม อนัเป็นการด�าเนิน

ธุรกิจเพ่ือสงัคม
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 13 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัทย่อย 5 บริษัท  บริษัทร่วมค้า 3 บริษัท 

บริษัทร่วม 1 บริษัท และบริษัทที่เข้าไปลงทุน 4 บริษัท ดังนี้

SSA

25%

RPCL

IRPC-CP

NNEG

15%

51%

30%

25%

100%

BIC

CHPP

โรงไฟฟาที่ใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

GPSCIH

BSA

100%

25%

15.3%

10%

24M

PTT SE

ธุรกิจอื่นๆ

CHPP

ISP1

TSR

100%

99%

40%

100%

XPCL

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

NSC

NL1PC

100%

40%

25%

โรงไฟฟาพลังน้ำ

SSE1
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 โครงสร้างรายได้

รายได้หลักของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน�้า  

น�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม และรายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน ทั้งนี้ ผลประกอบการการบริหารจัดการบริษัทท่ีเข้าลงทุนจะอยู่ใน 

เงินปันผลรับ ซึ่งผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งได้แก่ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ดำาเนินการโดย
%

การถือหุ้น
ของบริษัท

รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 2559 2560

รายได้ 
(ล้านบาท) % รายได้ 

(ล้านบาท) % รายได้ 
(ล้านบาท) %

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ	 	 	 	 	 	 	 	
ไฟฟ้า GPSC-ระยอง - 6,841 30% 6,875 32% 7,004 34%

GPSC-ศรีราชา - 8,308 36% 4,506 21% 3,828 18%

IRPC-CP 51% 145 1% 983 5% 1,131 5%

CHPP 100% 0 0% 0 0% 40 0%

ISP1 99% 0 0% 0 0% 2 0%

รวม 15,294 66% 12,364 58% 12,004 58%
ไอน�า้ GPSC-ระยอง - 5,882 26% 6,142 29% 5,911 28%

IRPC-CP 51% 119 1% 1,072 5% 962 5%

รวม 6,001 26% 7,214 34% 6,875 33%
น�า้เพื่อการอุตสาหกรรม/ 

น�้าเย็น
GPSC-ระยอง - 233 1% 247 1% 268 1%

GPSC-ศรีราชา - 38 0% 17 0% 0 0%

CHPP 100% 192 1% 195 1% 175 1%

รวม 463 2% 459 2% 442 2%
บริการ CHPP 100% 0 0% 0 0% 4 0%

รวม 0 0% 0 0% 4 0%

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 21,758 95% 20,037 93% 19,325 93%

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

สญัญาเช่าการเงนิในโรงไฟฟ้า GPSC-ศรีราชา - 686 3% 638 3% 592 3%

รวมรายได้จากสญัญาเช่าการเงนิ 686 3% 638 3% 592 3%

รายได้อื่น

ไนโตรเจน GPSC - 99 0% 96 0% 108 1%

เงินปันผลรับ GPSC - 288 0% 420 2% 270 1%

รายได้อื่น GPSC - 190 1% 244 1% 478 2%

รวมรายได้อ่ืน 577 3% 760 3% 856 4%

รวมรายได้ 23,021 100% 21,435 100% 20,773 100%
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุนที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้ 

	 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ�า (ในประเทศ) ไฟฟ�า (ต�างประเทศ) ไอน้ำ อยูระหวางการกอสรางน้ำเย็น น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม

1,509 เมกะวัตต

1,512 ตัน/ชั่วโมง

12,000 ตันความเย็น

2,080 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง

20.8 เมกะวัตต

45 เมกะวัตต

347 เมกะวัตต

70 ตัน/ชั่วโมง

ไฟฟ�า

ไอน้ำ

น้ำเย็น

น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม

ไนโตรเจน

ประกอบดวย Boiler feed water และน้ำปราศจากแรธาตุ 
ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑเปนสวนหนึ่งในกระบวนการผลิตไฟฟา
และสงขายใหลูกคาเพ�่อใชในระบบการผลิต

คือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งถูกแปรรูปเพ�่อใชประโยชนในการ
สรางพลังงานอื่น เชน พลังงานความรอน, พลังงานกล 
จัดสงไปยังท่ีตางๆ โดยใชสายสงไฟฟา (transmission line)
เปนตัวนำไป โดยไฟฟาที่สงใหกับลูกคามีหลายแรงดัน
ทั้ง 230 kV, 115 kV และ 22 kV 

คือรูปแบบการใชพลังงานความรอนรูปแบบหนึ ่งโดยใช
ความรอนท ี ่ เหล ือจากการผล ิตไฟฟามาผล ิตไอน ้ำ 
หร�อบางครั ้งก็จะใชการเผาไหมของเชื ้อเพลิงโดยตรง
ในการผลิต ทั้งนี้ ไอน้ำที่สงใหกับลูกคามีหลายระดับแรงดัน
ตามความตองการของลูกคา เปนกาซเฉื่อย (Inert gas) มีสูตรทางเคมี N2 และในสภาวะ

ของเหลวที่มีอุณหภูมิติดลบ 196 องศาเซลเซียส บร�ษัทฯ
ทำหนาที่เปนผูจัดหาเพ�่อสงผลิตภัณฑใหกับลูกคาในกลุม
อุตสาหกรรม โดยทำการสงผลิตภัณฑใหกับลูกคาผานทาง
ทอสงเปนตัวกลางในการแลกเปลี ่ยนพลังงานที ่ ไว ใชสำหรับ

ระบบปรับอากาศ โดย บร�ษัทฯ ทำการผลิต ณ ท่ีศูนยราชการ
แจงวัฒนะ 

หมายเหตุ :  บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้ 

  1) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ น�า้เพื่ออุตสาหกรรม 80 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.

  2) โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ไฟฟ้า 339 เมกะวัตต์ ไอน�้า 1,340 ตันต่อชม. และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชม.
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	 จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ

1)	 เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า

ของกลุ่ม	ปตท.	

 จากวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ท่ีจะเป็นบริษัทพลังงานไทย 

ข้ามชาติระดับแนวหน้า กลุ่ม ปตท. จึงมีการด�าเนินกลยุทธ์

ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยธุรกิจผลติไฟฟ้าเป็นหนึง่ในธุรกจิหลกั 

ทีก่ลุม่ ปตท. ให้ความส�าคัญนอกเหนือจากธุรกิจน�า้มนั ธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคม ีด้วยเหตน้ีุ บรษิทัฯ ในฐานะ

ผูด้�าเนนิธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. จงึมุง่เน้นการพัฒนา

ธุรกจิให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ควบคู่ไปกับการขยาย

ธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

2)	 การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากท�าเลที่ตั้ง	กลุ่มลูกค้า	

 และชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย รวมถึงความสมดุลของ

สถานะการด�าเนินการของโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ เข้าลงทุน 

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวในมิติต่างๆ 

ทั้งในด้านท�าเลท่ีตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิง 

ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

•	 ท�าเลท่ีตั้ง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเข้าลงทุน 

มีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของประเทศไทย และ

บางส่วนตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง

จากการพ่ึงพาการเติบโตของความต้องการการใช้ไฟฟ้า

ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง

•	 กลุม่ลกูค้า บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่ข้าลงทนุจ�าหน่ายไฟฟ้า

ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ 

ได้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้แก่

ลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะไม่เป็น 

การพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว

•	 ชนิดของเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัท 

ที่เข้าลงทุนมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล 

(Conventional Power Plant) โรงไฟฟ้าพลังน�้า  

(Hydro Power Plant) และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 

(Renewable Power Plant) ท�าให้บริษัทฯ มีรูปแบบ 

ทางธุรกิจท่ีกระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงเชื้อเพลิง 

ในการผลิตไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

IPP
59.5%

1,530
SPP
36.5%

VSPP 
4%

กำลังผลิตตามสัดส�วนการถือหุ�น
แบ�งตามการจำหน�าย
(หน�วย : เมกะวัตต�)

ลูกค�าในกลุ�ม
ปตท.
58%

ลูกค�าอื่นๆ
9%

กฟผ.
33%

ต�างประเทศ
0.01%

รายได�หลักตามกลุ�มลูกค�า
(หน�วย : ล�านบาท)

19,917



23บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการด�าเนินการของ 

โรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ เข้าลงทนุ บรษิทัฯ มโีรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการ

เชงิพาณิชย์แล้วจ�านวนหนึง่ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าทีส่ามารถสร้างรายได้ 

ให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที และยังมีโรงไฟฟ้าบางส่วนท่ีอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างซึ่งจะเป็นส่วนที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้ 

ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

3)	 โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ

 นอกเหนือจากการด�าเนนิธุรกจิผลติไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบาย

ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบ 

กักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และจากการท่ีบริษัทฯ 

ได้เข้าลงทุนใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเป็น 

บริษัทที่ท�าการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภท 

ลิเธียมไอออน เพ่ือน�ามาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบ 

กักเก็บไฟฟ้าส�ารองส�าหรับภาคอุตสาหกรรม และ 

การเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ 

เชือ่มโยง ซึง่หากการวิจยัพัฒนาของ 24M ประสบความส�าเรจ็ 

และสามารถด�าเนินการผลิตเพ่ือใช้งานและจ�าหน่าย 

ในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนั้น จะท�าให้บริษัทฯ มีช่องทาง 

ในการเข้าถงึเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ที่ก้าวหน้า แต่มตีน้ทนุ

ที่ต�่ากว่าแบตเตอรี่ที่มีการท�าตลาดในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน 

โดยให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�าเนิน

ธุรกิจท่ีต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกับธุรกิจปัจจุบัน 

ของบริษัทฯ ได้ 

	 การจัดจ�าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจัดจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า (Generator)  

โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า

ให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระแสไฟฟ้าจะถกูส่งไปสถานีไฟฟ้าย่อย 

(Substation) เพื่อส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซื้อขาย เพื่อ

จ�าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และ

ลูกค้าอุตสาหกรรมต่อไป 

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ มีการผลิต คือ ไฟฟ้า ไอน�้า และน�้า 

เพ่ืออตุสาหกรรม ซึง่เป็นพลงังานท่ีปัจจบุนัยังมคีวามยากล�าบาก

ในการจดัเก็บไว้ใช้ในภายหลงั ดงันัน้ระบบการจดัจ�าหน่ายสนิค้า

ไปยังลูกค้าจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความ

พร้อมในการจัดจ�าหน่ายที่มีเสถียรภาพสูงรองรับ บริษัทฯ เห็น

ความส�าคัญในจุดนี้จึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้า

แต่ละราย อีกทั้งยังสามารถควบคุมปริมาณการใช้ และระบบ

ป้องกันความปลอดภัยของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันได้ 

นอกจากนี้ ต�าแหน่งท่ีตั้งของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จึงมีความ

ส�าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 

มปีระสทิธิภาพ โดยจะต้องตัง้อยู่ในพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรม ซึง่มคีวาม

ต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเย็น และน�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม  

ในกระบวนการผลิต และจะต้องมีท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของ

โรงไฟฟ้า ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รบัการออกแบบ

ให้หุ้มฉนวนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อลดการสูญเสียพลังงานให้กับ

สิ่งแวดล้อมภายนอก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะ

การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.	 จ�าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
เพือ่น�าไปจ�าหน่ายต่อ

 ตามลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ.  

จะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิต จัดหา และจัดส่ง

ให้กับ กฟภ. และ กฟน. เป็นผูจ้�าหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอตุสาหกรรม

และประชาชนทัว่ไป ท�าให้มคีวามจ�าเป็นท่ีหน่วยงานท้ัง 3 แห่ง 

จะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 

ซึ่งการผลิตไฟฟ้าโดย กฟผ. แห่งเดียวน้ันยังไม่เพียงพอ  

หน่วยงานดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าจาก 

ผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนเพ่ิมเติม ผ่านการท�าสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ 

• ผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent Power Producer : IPP)

• ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 

• ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer 

: VSPP)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 

กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการท�าสัญญาทั้ง 3 ประเภท  

ซึ่งในการจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. น้ันยังมีผลท�าให้

บริษัทฯ มีไฟฟ้าส�ารองผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�ารอง ซึ่งเป็น 
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การเสรมิสร้างความมัน่คงของระบบการผลิตไฟฟ้าให้กบัโรงไฟฟ้า

อีกด้วย

•	 การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นไป

ตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจ�าแนกตามประเภทของผู้ผลิต

ไฟฟ้าดังต่อไปนี้

1)	 การก�าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	 (Independent	

Power	Producer	:	IPP)	

 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยทั่วไป

จะมีการก�าหนดโครงสร้างราคาหลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนแรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment)  

ซึง่เป็นค่าตอบแทนที ่กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือน

ในการรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 

ที่ไม่ค�านึงถึงจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อขายตามจริง 

จากโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ค่า AP ประกอบด้วย

- APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส�าหรับ

ค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทน 

ของบริษัทฯ (Capacity Cost)

- APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส�าหรับ

ค่าใช้จ่ายคงท่ีในการเดินเคร่ืองและบ�ารุงรักษา (Fixed 

O&M)

 ส่วนท่ีสอง คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment)  

ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะก�าหนดราคาโดยค�านึงถึง

ต้นทุนการผลิตผันแปร

2)	 การก�าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(Small	Power	

Producer	:	SPP)

 การก�าหนดราคาไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  

ขึน้อยูกั่บประเภทของเช้ือเพลงิ และประเภทของสญัญา ซึง่ม ี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) การก�าหนดราคาของสัญญา Firm  

 สัญญา Firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการก�าหนด

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าท่ีจะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสญัญา 

ซึง่สญัญาจะมรีะยะเวลาต้ังแต่ 5 ปีขึน้ไป โดยการก�าหนด

ราคาของสญัญาประเภทนี ้ประกอบด้วย ค่าพลงัไฟฟ้า 

(Capacity Payment : CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุน

ของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 

(Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับ

ซื้อพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment : 

EP) ซึ่งก�าหนดจากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long 

Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยัดการใช้

เชื้อเพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะได้รับรายได้ส่วนนี้ เมื่อ

สามารถใช้เชื้อเพลิงได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ กฟผ. 

ก�าหนด นอกจากนี้ กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าตามปริมาณ

ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก 

SPP ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ก�าหนดไว้

2.2) การก�าหนดราคาของสัญญา Non-firm

 สัญญา Non-firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มี 

การก�าหนดพลังไฟฟ้าท่ีจะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุ

สัญญาท่ีมีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 5 ปี โดยสัญญา

ประเภทนีจ้ะไม่ได้รบัเงนิค่าพลงัไฟฟ้า (CP) ได้รบัเพียงแต่ 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ซึ่งก�าหนดจากค่าเชื้อเพลิง 

ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าด�าเนินการ และค่าบ�ารุง

รักษาของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได ้

ในระยะสัน้ (Short Run Avoided Energy Cost) จากการ

 รบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติรายเลก็ ท�าให้ราคาซือ้ขายไฟฟ้า

เฉลี่ยของสัญญา Non-firm ต�า่กว่าสญัญา Firm ทัง้นี้ 

หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน

ทดแทนจะมีส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder)  

หรอืรบัซือ้ไฟฟ้าในอตัราพิเศษ (Feed in Tariff)  

3)	 การก�าหนดราคาของผู ้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 

(Very	Small	Power	Producer	:	VSPP)	

 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าที่มี

การจ�าหน่ายให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต ์

ต่อสัญญา โดยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเท่ากับค่าไฟฟ้าตาม

โครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันท่ี VSPP  

ท�าการเช่ือมโยงกับระบบไฟฟ้ารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตร 

ค่าเอฟทีขายส่งเฉลี่ย ทั้งน้ี หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าระบบพลงังานทดแทนจะมส่ีวนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า 

(Adder) หรือรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff)  

เป็นไปตามประกาศของ กฟภ. หรือ กฟน.

2.	 จ�าหน่ายตรงให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม
 นอกจากการจ�าหน่ายให้กับ กฟผ. แล้ว บรษิทัฯ มกีารจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้กับลกูค้าอตุสาหกรรม ในฐานะผูผ้ลติสาธารณูปโภค

พื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเย็น และน�า้เพื่ออุตสาหกรรม 

โดยลกูค้าอตุสาหกรรมของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุม่ธุรกิจ

ปิโตรเคมี นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการจ�าหน่ายไนโตรเจน 
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ให้กับบริษัทฯในกลุ่ม ปตท. เป็นการให้บริการแบบครบวงจร

อีกด้วย

•	 การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์

1)	 อัตราการรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 บรษิทัฯ มกีารตกลงท�าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกับลกูค้า

แต่ละรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยอ้างอิง

ราคาซื้อขายจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และจะมีการปรับ

เปลี่ยนค่าเอฟทีตามต้นทุนเชื้อเพลิง 

2)	 การก�าหนดราคาค่าไอน�้า	และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม	

 ราคาขายไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรม ก�าหนดจากวัตถุดิบพลังงานที่ใช้ในการผลิต 

รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ของการผลิตของบริษัทฯ และมีการบวก

ก�าไรส่วนเพ่ิม (Cost plus) เพ่ือจัดท�าเป็นสูตรราคาที่จะใช้

ตวัแปรของต้นทนุท่ีเปลีย่นไปมาใช้ปรบัราคาให้สะท้อนต้นทนุ

การผลิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถงึการลงทุน ต้นทุนผันแปรและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องและการซ่อมบ�ารุง (Operation 

and Maintenance) ส�าหรับการลงทุนในระบบจ�าหน่าย 

(Distribution System) ท่ีจัดเตรียมให้ลูกค้าแต่ละราย 

เป็นการเฉพาะ (Dedicated) พลงังานสญูเสยีในระบบจ�าหน่าย 

(Energy Loss) จะมีการค�านวณแยกต่างหากเนื่องจาก 

มีความแตกต่างกันของท้ังปริมาณที่จะจัดส่ง และท่ีต้ังของ

ลูกค้าแต่ละรายซึ่งจะมีผลแตกต่างกันของเงินลงทุนในการ

ก่อสร้างระบบ 

เงื่อนไขการก�าหนดราคาทั่วไป
ในการก�าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ และหลักการก�าหนดมาตรฐานราคาขาย

ผลติภณัฑ์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใสในการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับทั้งลูกค้าที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลูกค้าอื่นๆ 

จะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
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	 ตลาดและภาวะการแข่งขัน

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย 
ประจ�าปี 2560
ประเทศไทยมกี�าลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ในระบบ 51,215 เมกะวัตต์ 

โดยมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical power  

demand) ในปี 2559 อยู่ที่ 182,847 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และ 

ในปี 2560 ที่ 185,370 กิกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการเติบโต

ต่อปีท่ีร้อยละ 1.4 เปรยีบเทยีบกับอตัราการเตบิโตของผลติภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ร้อยละ 

3.9 ต่อปี การทีอ่ตัราการเตบิโตของการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยกว่า

อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศค่อนข้างมาก  

รวมถึง ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้า  

อยู่ที่ 30,303 เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งต�่า

กว่าความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุในปี 2559 ซึง่อยู่ท่ีระดับ 30,973 

เมกะวัตต์ และต�า่ว่าคาดการณ์ที่ 32,059 เมกะวัตต์ ในส่วนหนึ่ง

ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานนอกระบบที่เกิดจากการผลิต

ไฟฟ้าเพื่อใช้เอง จากเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่เป็นพืชพลังงาน ทั้งชีว

มวล จากเศษวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตร ชวีภาพจากน�า้เสยีใน

ฟาร์มปศุสตัว์ รวมถึงพลังงานจากแสงแดด ลม เป็นต้น ซึ่งการ

เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานที่มีสัดส่วนอยู่นอกระบบมากขึ้น 

จะเริม่มผีลต่อตลาดการผลติ ซือ้และขายไฟฟ้า และจะเปลีย่นแปลง

รปูแบบการแข่งขนัของธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้

แหล่งข้อมูล : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

12

10

8

6

4

2

0

-2 2550

5.4

4.1 1.8

-0.3

10.4

7.5

-0.3

0.8

8.7

7.2

2.7

1.6

2.6
3.6

2.8

4.6

3.2

3.9

1.4
0.8

-0.7

1.7

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

อัตราการเติบโตการใช�พลังงานไฟฟ�า
(% Electrical power demand growth)

อัต
รา

กา
รเ

ติบ
โต

ต�อ
ป� 

(ร
�อย

ละ
)

การใช�พลังงานไฟฟ�าเทียบกับ
อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ป� 2550-2560

อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ
(% GDP growth)



27บ ริ ษั ท  โ ก ล บ อ ล  เ พ า เ ว อ ร์  ซิ น เ น อ ร์ ยี่  จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )

แหล่งข้อมูล : ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

แนวโน้มการปรับปรุง แผนพัฒนาก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (Thailand 
Power Development Plan : PDP 2017)
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP) จะมี 

การทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 2-3 ปี เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ  

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมุติฐาน และปรับปรุงค่า 

พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

Peak

Peak ประเทศ
34,101 MW

1.9%
รวม Peak ของ VSPP และ Caption power

ณ วันที่ 4 พ.ค. เวลา 14.20 น.

Peak ระบบ 3 การไฟฟ�า
30,303 MW

2.2%
รวม Peak ของ VSPP

Peak ระบบ กฟผ.
28,578 MW

3.5%
รวม Peak ของ VSPP

1.4%

EGAT VSPP Captive power
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การใช�ไฟฟ�า และความต�องการพลังไฟฟ�าสูงสุดของระบบป� 2560

Peak ประเทศ
34,101 MW

Peak 3 การไฟฟา
30,303 MW

Peak ระบบ กฟผ.
28,578 MW

ธุรกิจ
25%

ไฟฟ�าไม�ติด
มูลค�า
2%

2560การใชไฟฟา รวมทั้งสิ้น 185,370 ลานหนวย
ตามเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนโยบายท่ีเปลี่ยนไปของรัฐบาล ซึ่งใน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง

ชาติ (กพช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน และ ส�านักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน ท�าการศึกษา โดยมีปัจจัยเพื่อน�ามา

พิจารณาการจดัท�าแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ ฉบบั

ใหม่ เป็นดังนี้
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1.	 การเพิม่ก�าลงัผลติไฟฟ้า	
 จากสมมตุฐิานการประมาณการอตัราการเตบิโตของเศรษฐกิจ 

การเติบโตของประชากรของประเทศไทยในอนาคตที่เติบโต

ไม่สงูมาก รวมทัง้ก�าลงัการผลติใหม่จากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ของภาคเอกชนที่จะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเพ่ือทดแทน

ก�าลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่ีหมดอายุลง ท�าให้ 

ภาครฐัคาดการณ์ว่าในแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าฉบบัใหม่ 

จะยงัไม่มคีวามจ�าเป็นทีต้่องสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพิม่เตมิ 

นอกจากน้ีความต้องการไฟฟ้าสงูสดุของประเทศทีเ่กิดขึน้จรงิในปี 

2560 ยังน้อยกว่าที่แผนคาดการณ์ไว้ รวมทั้งก�าลังผลิต 

ไฟฟ้าส�ารองทีอ่ยู่ในระดับสงูถึงร้อยละ 30 จากท่ีต้ังท่ีร้อยละ 15 

สะท้อนให้เห็นถึง ความจ�าเป็นของภาครัฐในการปรับลดการ

เพ่ิมก�าลงัผลติไฟฟ้าในแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า ฉบบัใหม่

2.	 การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
2.1 ปรับเป้าหมายเพ่ิมก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 - 40 เมือ่เทียบกับแผนเดมิ 

อยู่ท่ีร้อยละ 20 เทียบเป็นก�าลังการผลิตติดตั้งจาก 

พลงังานทดแทน จากเดมิทีก่�าหนดไว้ท่ี 19,634 เมกะวตัต์  

คาดว่าจะปรับเพ่ิมขึน้เป็น 30,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2579 

2.2 เพ่ิมการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  

ใน ปี  2560-2561

2.3 ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมจากนโยบายการพัฒนา

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC)

นโยบาย การพัฒนา ECC จะส่งเสรมิให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่

ในพ้ืนที่ คาดว่าจะท�าเกิดความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมเติมประมาณ 

404 เมกะวัตต์ อีกทั้ง การพัฒนาลงขนส่งโดยการลงทุนก่อสร้าง

รถไฟความเร็วสูง คาดว่าจะท�าเกิดความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมเติม

ประมาณ 163 เมกะวัตต์ รวมกับการคาดการณ์การเพ่ิมขึ้น 

ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอีกประมาณ 1.2 ล้านคัน  

จะท�าเกิดความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมเตมิอกีประมาณ 2,466 เมกะวัตต์ 

ทั้งนี้ ปัจจัยข้างต้นจะส่งเสริมท�าให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพ่ิม

ขึ้นรวมประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นความต้องการ

ปริมาณไฟฟ้าเพิ่มเติมกว่า 9,800 ล้านหน่วย 

การพัฒนาโครงสรางพ�้นฐาน
เพ�่อใหเศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว

โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา 
และเมืองการบินภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาทาเร�ออุตสาหกรรม
มาบตาพ�ด ระยะที่ 3

โครงการพัฒนาทาเร�อ 
แหลมฉบัง ระยะที่ 3

โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม 3 สนามบินแบบไรรอยตอ
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การเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560
ภาพรวมการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ณ เดอืนตลุาคม 2560 ตามแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก (AEDP2015) 

มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 10,130 เมกะวัตต์ 

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ตามเป้าหมาย	AEDP	2015	ณ	เดือนตุลาคม	2560

พลังงานหมุนเวียน
ปี 2559 ตามเป้าหมายในปี 2579

กำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง
(เมกะวัตต์) สัดส่วน กำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง

(เมกะวัตต์) สัดส่วน

1. แสงอาทิตย์ 2,692 27% 6,000 31%

2. ชีวมวล 3,074 30% 5,570 28%

3. พลังงานน�้า 3,088 30% 3,282 17%

4. พลังงานลม 628 6% 3,002 15%

5. พืชพลังงาน - 0% 680 3%

6. ก๊าซชีวภาพ 467 5% 600 3%

7. พลังงานจากขยะ 180 2% 500 3%

รวมทั้งหมด 10,130 100% 19,634 100%

พฤษภาคม	:
- รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

ในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ประเภทก๊าซชีวภาพ ส�าหรับ

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อ�าเภอในจังหวัดสงขลา 

เพิ่มเติม รวม 10 เมกะวัตต์

- รบัซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์

ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 รวม 171.52 เมกะวัตต์ (เป้าหมาย 

219 เมกะวัตต์)

ธันวาคม	:	
- รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงาน

ทดแทนในรูปแบบ SPP Hybrid รวม 300 เมกะวัตต์ 

- รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ตดิตัง้บนหลงัคาแบบเสร ีรวม 300 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่าง 

ทบทวนรายละเอียดการเปิดรับซื้อ

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน รวม 78 เมกะวัตต์ คาดว่า

กกพ. จะสามารถประกาศรบัซือ้ไฟฟ้าได้ภายใน เดอืนกันยายน 

2561

เนื่องจากอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนยังมีระดับสูงเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ประกอบกับต้นทุนการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ถูกลง ท�าให้ภาครัฐมุ่งลดอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การรับซื้อไฟฟ้าจาก FiT เป็นวิธีประกวดราคาอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Bidding-FiT)  เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคต
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แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของตลาดและภาวะการแข่งขนั 
ภายใต้ทิศทางการด�าเนินนโยบายทางด้าน
พลังงานของประเทศไทย Energy 4.0
ในปี 2560 ภาครัฐขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนว

นโยบาย Energy 4.0 เน้นผลักดันให้เกิดนวัตกรรม ควบคู่ไปกับ

การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับด้านพลังงาน เพ่ือต่อยอด

ธุรกิจเก่ียวกับพลงังานของประเทศให้เตบิโต และก้าวหน้า รองรบั

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการใช้พลงังานของผูบ้รโิภคในอนาคต 

มุ่งเน้นท้ังด้านสังคมเมือง และ เกษตรกรรม ทั้งนี้ Energy 4.0  

ในเชิงนโยบาย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ นวัตกรรมด้าน

พลังงาน ด้วยการน�าระบบ ICT มาประกอบโยงกับเรื่องพลังงาน 

ทั้งในเรื่องนวัตกรรมการประดิษฐ์ เช่น ระบบโซล่าร์เซลล์ ระบบ

เก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage) รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า 

(Electric Vehicle:EV) ผสมผสานกันจนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) บนรากฐานของการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า

อัจฉริยะ (Smart Grid) และส่วนทีส่องคอืรปูแบบการผลติไฟฟ้าท่ี

ผสมผสานระหว่างพลังงานธรรมชาติ และพลังงานชีวภาพ ซึ่งได้

กล่าวไปบ้างแล้วในหวัข้อ “การส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

ทดแทน” และ “การเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนในปี 2560”

ตวัอย่างการเปลีย่นแปลงในระดบัผูบ้รโิภคในส่วนของนวตักรรม

ด้านพลงังาน คอืการใช้ไฟฟ้าในแต่ละครวัเรอืน ท่ีสมาชกิในบ้าน

สามารถควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบปฏิบัติการ

ในมอืถือได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตาม เช่น การควบคมุการเปิดหรอื

ปิดไฟฟ้า ทีว ีและเครือ่งปรบัอากาศ เป็นต้น พร้อมกันน้ียังสามารถ

ทราบข้อมลูยอดการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านระบบ

มอืถือได้อกีด้วย ซึง่นอกจากจะช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้

ไฟฟ้าในบ้านเรอืนด้วยตวัเองแล้ว ยังท�าให้ผูใ้ช้เกิดความตระหนกั

ถึงการประหยัดพลังงาน เพราะระบบปฏิบัติการในมือถือ 

ยังสามารถช่วยค�านวณวิธีการลดใช้ไฟฟ้าเพ่ือประหยัดค่าไฟ 

ในแต่ละเดือนลงอกีด้วย   อีกท้ัง ในส่วนผู้บรโิภคภาคอุตสาหกรรม 

นวัตกรรมทางด้านพลังงานจะมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่ระบบ

การจัดการพลังงานจากแหล่งพลังงาน (Energy Management 

System) ท้ังในส่วนของอาคารและโรงงาน มุง่เน้นการใช้เทคโนโลยี 

ICT เพ่ือต่อยอดการเพ่ิมมูลค่าโดยการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ Energy 4.0 ยังเก่ียวข้องกับการผลิตไฟฟ้าท่ีแต่ละ 

ครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าบน

หลงัคา (โซล่าร์รฟูทอ็ป) เสร ีในอนาคตถ้าระบบแบตเตอรีม่คีวาม

พร้อมก็สามารถเก็บไฟฟ้าช่วงกลางวันไว้ใช้กลางคืนได้อีกด้วย 

ซึง่ในทกุภาคส่วนก�าลงัร่วมกันพัฒนาระบบท้ังมเิตอร์ไฟฟ้าอจัฉรยิะ 

สายส่งอัจฉริยะ ท่ีสามารถค�านวณ และรับส่งไฟฟ้าที่ผลิตจาก

บ้านเรือน ซึ่งจะเปิดโอกาสการขายระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้  

รวมถึงการขายเข้าระบบไฟฟ้าภาครัฐ ซึ่งผลที่ได้จากการน�าร่อง

ทดลองระบบจะมาปรับใช้ และท�าให้อุตสาหกรรมการให้บริการ

พลงังานไฟฟ้ามรีปูแบบท่ีแตกต่างออกไปเมือ่เทยีบกับในปัจจบุนั

ส�าหรับในภาคผลิตไฟฟ้า ซึ่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ค่อนข้างชัดเจน โดยการผลิตไฟฟ้าจะมุ่งไปสู่พลังงานสะอาด 

มากขึน้ โดยเป็นการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิธรรมชาต ิทีเ่ป็นพืชพลงังาน 

ทัง้ชวีมวล จากเศษวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร และขยะในโรงงาน

อตุสาหกรรม รวมถึงพลงังานจากแสงแดด ลม เป็นต้น โดยล่าสดุ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวันท่ี 

17 กุมภาพันธ์ 2560 ให้มีการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบ

ผสมผสาน (Hybrid) คอื น�าเชือ้เพลงิพลงังานทดแทนชนดิใดก็ได้

มาผสมกันเพ่ือผลติไฟฟ้าให้ได้ระยะยาวตามสญัญา (firm) ส�าหรับ

ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) เป็นโครงการน�าร่อง 300 เมกะวัตต์ 

ก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า หรอื Scheduled Commercial Operation Date (SCOD) 

ภายในปี 2564 กลไกราคารับซื้อใช้อัตรา FiTเดียวแข่งกัน 

ทุกประเภทเชื้อเพลิงผ่านกลไก Bidding ส่วนผู้ผลิตรายเล็ก 

มาก (VSPP) น�าร่องรบัซือ้ 269 เมกะวัตต์ แบบสญัญาผลติไฟฟ้า

เสถียรในช่วงเดือนความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด จ�านวน 6 เดือน 

หรอืท่ีเรยีกว่า Semi Firm ก�าหนดวัน SCOD ภายในปี 2562- 2563 

ใช้อตัรา FiT ตามประเภทเชื้อเพลิง ผ่านกลไก Bidding โดย FiT 

Premium ในเฉพาะช่วง Firm พร้อมกันนี้เตรียมผลักดันให้เกิด

การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานได้นานและมากขึ้น ซึ่งจะเป็น

ส่วนส�าคัญในการผลิตและใช้ไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  

เป็นกลไกส�าคญัเพ่ือผลักดันเป้าหมายแผน AEDP2015 เพ่ิมสดัส่วน

การใช้พลังงานทดแทนเป็น 30% ในปี 2579
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แนวโน้มนวัตกรรมพลังงาน
นวัตกรรมด้านพลังงาน หรือพลังงานฐานนวัตกรรม มีจุดมุ่งหมายการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ประเทศในภาพรวมก้าวขึ้นไปเหนือ

จากการเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลาง ซึ่งโครงการด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage System : ESS) และ 

ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้นโยบาย Energy 4.0 จะเป็นกุญแจส�าคญัท่ีผลกัดนัการพัฒนาพลงังานไทยในอนาคตก้าวสูค่วามมัน่คงอย่าง

แท้จรงิ เพราะจะเพ่ิมความน่าเชือ่ถือได้ (Reliability) และประสทิธิภาพ (Efficiency) ของระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า มผีลท�าให้การพัฒนา

พลังงานทดแทนมีความเสถยีรและมัน่คง และการเข้ามุง่เข้าสู ่EV จะเป็นการเพิม่ทางเลอืกในการใช้พลังงาน ทั้งนี้ นวัตกรรมด้านพลังงาน

เพื่อการพัฒนา มีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ EV, ESS, SPP Hybrid, และ Smart City + Smart Grid ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบจะช่วยสนับสนุน 

ซึ่งกันและกัน

3 เทคโนโลยีสําหรับ
ยานยนต� ไฟฟ�า
(งบประมาณ 324 ล�านบาท)

1 เทคโนโลยีสําหรับ
ความปลอดภัย และ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(งบประมาณ 650 ล�านบาท)

2 เทคโนโลยีสําหรับ
นิคมอุตสาหกรรม / 
พลงังานทดแทน / พ้ืนทีห่�างไกล
(งบประมาณ 1,892 ล�านบาท)

6 ประเทศไทย 20 ป� กับกลยุทธ�
การพฒันาเทคโนโลยี ESS
(งบประมาณ 36 ล�านบาท)

4 วิจัยและพัฒนา 
วัสดุใช�กักเก็บพลังงาน 
ระบบ และการใช�เซลล�เชื้อเพลิง
(งบประมาณ 433 ล�านบาท)

การผลิตพลังงานไฟฟาทดแทนแบบผสมผสานคือ ไฟฟาพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย, ลม, น้ำ)
และพลังงานชีวภาพ (ชีวมวล, กาซธรรมชาติ, ขยะ) โดยทำสัญญาระยะยาว firm

5 วิจัยและพัฒนา การควบคุม
การดําเนินงานของระบบ
แบบบูรณาการ
(งบประมาณ 90 ล�านบาท)

ระบบการจัดเก็บพลังงาน SPP Hybrid

Thailand Smart Nation

องค�ประกอบ Energy 4.0

2559-2560 เตร�ยมความพร�อม

2561-2563 ว�จัย

2564 ผลลัพธ�ที่คาดจะได�รับ

• การตอบสนอง
 ความต�องการ

• ระบบการจัดการ
 บร�หารพลังงาน

• ศูนย�พยากรณ�
 การใช�พลังงาน
 ทดแทน

• โครงข�ายไฟฟ�า
 ขนาดเล็ก

• ระบบกักเก็บ
 พลังงาน

3 เสาหลักของระบบ
โครงข�ายไฟฟ�าอัจฉร�ยะ

7 คอนเซ็ปต�กับเมืองอัจฉร�ยะ

การนำไปประยุกต�ใช� ว�จัยและพัฒนา

• ขสมก. รถโดยสารไฟฟา 220 คัน
• กฟน. 4 สถานีอัดประจ�ไฟฟา
• กฟผ. รถโดยสารไฟฟาขนาดเล็ก 1 คัน, 
  สถานีอัดประจ�ไฟฟา, โครงขายไฟฟาอัจฉร�ยะ
• กฟภ. รถโดยสารไฟฟา และ 4 สถานีอัดประจ�ไฟฟา
• ปตท. รถโดยสารไฟฟา
• อัตราคาไฟ มีเง�นอุดหนุน (ต่ำกวา NGV)

• ยานพาหนะ และสถานีชารตแบบธรรมดา
• ผลกระทบกับระบบชารต
• มาตรการสนับสนุน
• โครงสรางอัตราคาไฟฟาระยะยาว

• จํานวนยานยนตไฟฟา 1.2 ลานคัน
• 690 สถานีอัดประจุไฟฟา
• ระบบชารตสําหรับยานยนตไฟฟาอัจฉริยะ

ยานยนต� ไฟฟ�า

คล�องตัว

ชุมชน

อาคาร สิ�งแวดล�อม

เศรษฐกิจ

พลังงาน

การกำกับดูแล
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ในส่วนทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับอตุสาหกรรมไฟฟ้าคอื ระบบ Smart 

Grid ที่มีเทคโนโลยีพ้ืนฐานคือสามารถตรวจวัด รับส่ง สัญญา

ข้อมูล และท�างานร่วมกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ได้โดยมี

เทคโนโลยีในกลุ่ม Hardware, Software และ Peopleware โดย

สามารถจ�าแนกออกเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ได้ เช่น เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้า การส่งจ่ายไฟฟ้า เทคโนโลยีการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า

อัตโนมัติ เทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) และการปรับ 

ความต้องการไฟฟ้า (Demand Response) รวมถึง เทคโนโลยี

การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (EMS) ซึ่งแผนพัฒนาระบบ 

โครงข่าย Smart Grid ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย

ไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย ปี 2558-2579 เน้นการยกระดับ 

3  ส่วนคือ ความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System), การ

ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และการ

ส่งเสริมสังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต�่า และแบ่งออกเป็น  

4 ช่วง คือ ระยะเตรียมการ (ปี 2558-2559) ระยะสั้น (ปี 2560-

2564) ระยะกลาง (ปี 2565-2574) และระยะยาว (ปี 2575-2579) 

สรปุสาระส�าคญัของแผนขบัเคลือ่นฯ ในระยะสัน้ คอื เพ่ือสนับสนนุ

การด�าเนินการแผนแม่บทฯ ให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและ 

เหน็ผลชดัเจน ครอบคลมุกรอบเวลา 4 ปี (ปี 2560-2564) ประกอบ

ด้วย สนับสนุนการศกึษาวจิยัโครงการน�าร่อง และก�าหนดนโยบาย

ให้การไฟฟ้าลงทุนโครงการน�าร่อง ในการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานทีเ่หมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนท่ี 

ตัวอย่างเช่น โครงการน�าร่องการพัฒนาระบบโครงข่าย Smart 

Grid จงัหวัดแม่ฮ่องสอน และในพ้ืนทีเ่มอืงพัทยา จงัหวดัชลบรุ ีเป็นต้น

ดังน้ัน ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถท่ีจะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงการ 

ให้บรกิาร จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของในส่วนของภาครัฐ 

และ เอกชน และจากที่ทางรัฐบาลมีการปรับนโยบายและ 

กฎระเบยีบให้เอือ้ต่อการพัฒนาระบบ ซึง่จะเกิดจากตวัเร่งปฏิกิรยิา

ร่วมกันจากการเคลื่อนไหวเพ่ือลงทุนในส่วนของผู ้ผลิต  

ความก้าวหน้าและมัน่คงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้ไฟ
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ทีเ่ปลีย่นไปในยุคท่ีสงัคมก้าวสูค่วามเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ ท้ังน้ี 

ในอุตสาหกรรมจะมีการน�าร่องโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้

ระบบไฟฟ้ามั่นคง (Reliability) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

เพ่ิมเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการและใช้พลังงาน 

ในอนาคต เช่น EV, Demand Response, Smart Billing, เครือ่งใช้

ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Appliances) รวมถึงพัฒนาระบบ Micro 

Grid เพื่อพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในชุมชน   

บริษัทฯ ภายใต้ตลาดและภาวะการแข่งขัน
การที่บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไอน�้า 

ที่มีอายุสัญญาระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นดี สามารถ

ให้การรับประกันความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า

ให้กับลูกค้าได้ ด้วยการด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า 

ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซึง่มต้ีนทุนทีต่�า่กว่าการผลติไฟฟ้า และ

ไอน�้าด้วยระบบอื่น รวมถึง มีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและท่อส่ง

ไอน�้าไปยังโรงงานของลูกค้าแต่ละรายโดยตรง ท�าให้บริษัทฯ  

มีความสามารถในการแข่งขัน และมีต้นทุนต�า่กว่าเมื่อเทียบกับ

การทีล่กูค้าในนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละราย แยกลงทนุท�าการผลติ

สาธารณูปการด้วยตนเอง  

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยผลการด�าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา 

ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ

หลากหลายประเภท รวมไปถึงสถานะทางการเงินและความ

สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงนโยบาย

การเติบโตอย่างย่ังยืนโดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ  

มีศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการดา้นกจิการพลงังาน 

รายอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง 

เป็นอย่างมาก ด้วยตระหนักดีว่าการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิภาพ

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความสูญเสียท่ีอาจ 

เกิดขึน้แก่องค์กรในอนาคต และเป็นการช่วยสร้างความมัน่ใจแก่

ผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อีกประการหนึ่ง

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วท้ัง

องค์กร และมกีารประเมนิและวิเคราะห์ความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอ 

ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ตลอดจนส�าหรับโครงการ 

ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทนุต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการ

ด�าเนนิธุรกิจระยะยาวของบรษิทัฯ และอยู่ภายใต้ระดบัความเสีย่ง

ที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Level) ที่องค์กร

ก�าหนดไว้

นอกจากนีแ้ล้ว บรษิทัฯ ยังเพ่ิมความรดักุมในการก�ากับดูแลและ

ติดตามความเสี่ยงทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงระดับ

องค์กรหรือความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโครงการลงทุนท่ีจะต้อง 

ได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดจากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ก�าหนดหาแนวทางในการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมและทนัเวลา

ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยความเสี่ยงส�าคัญภายในปี 2560 ที่

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็นความเสี่ยงที่มาจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

	 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน

ความเสี่ยงด้านขีดความสามารถขององค์กร
บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจซึง่มโีรงไฟฟ้าหลายประเภทและอยู่ระหว่าง

การขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ จงึจ�าเป็นต้องพึง่พิงบคุลากร

ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริษัทฯ 

สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มี

ประสทิธิภาพจงึมคีวามส�าคญัต่อองค์กรในระยะยาวเป็นอย่างย่ิง

ในปี 2560 บรษิทัฯ ด�าเนินการพัฒนากระบวนการบรหิารทรพัยากร

บุคคลโดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนและมี

ความคล่องตวัมากข้ึน และเพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบการด�าเนนิ

ธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การด�าเนนิธุรกิจหลกั 

(Maximize) การบรหิารจดัการบรษิทัทีเ่ข้าลงทนุ (Manage) และ

การพัฒนาโครงการใหม่ (Move) นอกจากน้ียังด�าเนนิการทบทวน

กระบวนการสรรหา ดูแลรักษา และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ให้ได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการของธุรกิจ และด�าเนิน

การตามแผนพัฒนาศกัยภาพเพ่ือเตรยีมความพร้อมให้กับผูบ้รหิาร

ในการด�ารงต�าแหน่งในอนาคต (Leadership Development 

Program) โดยเริ่มกับกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพก่อน เพื่อสร้าง

บรรยากาศให้พนักงานมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน น�ามาซึ่ง

ความรู้สึกผูกพันและมีความมั่นใจในความก้าวหน้าของตนตาม

แต่ละสายงานภายในองค์กร

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยบริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) ซึ่งเป็น

ธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยด�าเนินการมาก่อนในกลุ่ม ปตท. จึงมีความ

เป็นไปได้ทีบ่รษิทัฯ จะต้องจดัหาบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและ

ประสบการณ์เฉพาะด้านเทคนคิทีจ่�าเป็นต่อธุรกิจ รวมถึงให้ความ

ส�าคญัต่อการพัฒนาทกัษะความรูค้วามสามารถของกลุม่บคุลากร

ที่มีอยู่ก่อนในเวลานี้ให้รองรับต่อแผนการเจริญเติบโต ตลอดจน

เร่งด�าเนินการก�าหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถของ

พนักงานท่ัวทั้งองค์กรผ่านการพัฒนาแผนระยะยาวในการฝึก

อบรมและพัฒนาบุคลากร

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
และคงประสิทธิภาพความมั่นคงของโรงไฟฟ้า
ในส่วนของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

ทัง้หมดใหแ้ก่ กฟผ. ซึ่งตามข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใน

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ บริษัทฯ ต้องมีความพร้อม

จ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนรับซื้อไฟฟ้าของ 

กฟผ. จากโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัทฯ จึงยังคงเผชิญความเสี่ยงใน

การเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตลอดเวลา เพื่อให้

สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อ กฟผ. มีค�าสั่งให้โรงไฟฟ้าศรีราชา

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ บริษัทฯ จึงจะได้รับรายได้ในส่วนค่าความ

พร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขของ

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ตกลงร่วมกัน
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ในส่วนของโรงไฟฟ้าระยองซึง่มลีกูค้าอตุสาหกรรมท่ีต้องการความ

มั่นคงของระบบไฟฟ้าและไอน�้าสูงมาก บริษัทฯ มีการบริหาร

ความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมและติดตามท่ีมีมาตรฐาน 

เพ่ือลดความเสีย่งจากการท�างานผดิพลาดของบคุลากรและระบบ

อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการตรวจสอบระบบอย่างสม�่าเสมอ และ

ประสานงานกับลกูค้าล่วงหน้าก่อนด�าเนินการปรบัปรงุเครือ่งจกัร 

เพ่ือลดผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากการหยุดซ่อมบ�ารงุตามแผนการ

ซ่อมบ�ารุง ตลอดจนด�าเนินการเคลื่อนย้ายสายส่งของบางสถานี

ไปยงัจดุเชือ่มต่อใหม่ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิการหยดุฉกุเฉินของ

โรงไฟฟ้า (Unplanned Shutdown) ซึง่เป็นผลสบืเนือ่งจากความ

ผิดปกติของสายส่งที่น�ามาเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ

นอกจากนี ้การรักษาประสทิธิภาพ (Efficiency) และความมั่นคง 

(Reliability) ของโรงไฟฟ้าระยองนั้นมีความส�าคัญต่อบริษัทฯ 

เป็นอย่างมาก เพราะหากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของ 

เครื่องจักรลดลงก็จะท�าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และหาก

การเดินเครื่องจักรขาดความมั่นคงก็จะท�าให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

ของบรษิทัฯ ได้รบัความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขดัข้อง บรษิทัฯ 

จึงปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้

มัน่ใจว่าจะสามารถผลติไฟฟ้าได้อย่างมัน่คงและมปีระสทิธิภาพ 

โดยการน�าระบบบริหารคุณภาพต่างๆ มาใช้ อาทิ ระบบบริหาร

คุณภาพ ISO9001 ISO14001 และ OHSAS/TIS18001 อีกทั้ง 

รับรางวัล TPM Excellence Award ประจ�าปี 2560 ด้วยการผ่าน

เกณฑ์การตรวจประเมนิของ Japan Institute of Plant Maintenance 

(JIPM) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรม 

จากประเทศญี่ปุ่น โดย บริษัทฯ นับเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายแรกใน

ประเทศไทยท่ีได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นรางวัลส�าคัญที่มอบให้กับ

องค์กรท่ีสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ ลดต้นทนุ

การผลติ ตลอดจนเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

ความเสี่ยงด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจมีความเส่ียงในด้านความมั่นคง 

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม อนัเนือ่งมาจากประสทิธิภาพ

ในการผลิต ความพร้อมของเคร่ืองจักร และมาตรการจัดการ 

ทีไ่ม่เพียงพอ ซึง่ท�าให้เกิดความเสยีหายต่อชวิีตและทรพัย์สนิของ

พนักงานหรือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมถึงการท่ี

บรษิทัฯ อาจถูกด�าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม ดังน้ัน บริษทัฯ จงึตระหนัก

และให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 

ในด้านความปลอดภัย สงัคม และสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด และ

ใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจาก

เครือ่งจกัร พ้ืนท่ีปฏิบตังิาน หรอืขัน้ตอนการท�างานด้วยมาตรการ

ต่างๆ ดังนี้

- ก�าหนดให้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ความมั่นคง

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตาม

ตรวจสอบและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

- ก�าหนดให้การจัดท�าแผนงานต้องค�านึงถึงเรื่องคุณภาพ  

ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็น

ประการแรก อกีท้ังจดัให้มรีะบบการตรวจสอบอย่างสม�า่เสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานดังกล่าวตอบสนองต่อประสิทธิภาพ

และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างแท้จริง

- ส�ารวจและวเิคราะห์พฤตกิรรมการท�างานทีไ่ม่ปลอดภัย และ

ส�ารวจจุดเส่ียงต่อความมั่นคงและปลอดภัย ก�าหนดพ้ืนท่ี

อนัตราย และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึง

วิธีการท�างานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังานและ

ผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและก�าหนด

มาตรการป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

- พัฒนากระบวนการท�างานโดยเน้นการป้องกันและลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนออกแบบ

กระบวนการผลิตและการคัดเลือกอุปกรณ์โดยค�านึงถึง

มาตรฐานด้าน QSHE และ Eco-efficiency

- พัฒนาคู่มอืความปลอดภัยในการท�างาน เพ่ือส่งเสรมิความรู้

และความเข้าใจท่ีถูกต้องในเรื่องคุณภาพ ความมั่นคง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน คู่ค้า

ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

จากการด�าเนินงานทีเ่ข้มแขง็และต่อเนือ่ง ท�าให้บริษทัฯ สามารถ 

รกัษาสถิตอิตัราการเกิดอบุตัเิหตจุากการท�างาน และสถิติอบุตัเิหตุ

ทีม่กีารบาดเจบ็ถึงขัน้หยดุงานให้คงไว้ทีศ่นูย์ และสามารถด�าเนนิ

งานเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน โดยม ี

ชั่วโมงการท�างานสะสมมาแล้ว 6.26 ล้านชั่วโมง นอกจากน้ี  

ทางบริษัทฯ ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพและระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเวอร์ชั่นล่าสุด ได้แก่ ISO 9001 : 2015 

และ ISO 14001 : 2015 อีกทั้งยังคงรักษามาตรฐานการรับรอง

ระบบการจัดการความปลอดภัยสากล ได้แก่ OHSAS 18001 : 

2007 และ TIS 18001 : 2554 และได้รับการรับรองระบบจัดการ

แบบบูรณาการ R-100IMS (Rev.3) รวมถึงได้รับรางวัลและการ

รับรองจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง ท้ังในด้านการด�าเนนิ

การติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA Monitoring 

Award การจดัการของเสยีในโรงงาน โครงการลดก๊าซเรอืนกระจก
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ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โครงการ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Factory) การน�าของเสยีจากระบบการผลติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

อย่างคุ้มค่า และการป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง
ปัจจบุนับรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าทีม่สีถานะเป็นโครงการทีอ่ยู่

ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ อาจเผชิญ

ความเสี่ยงในการด�าเนินโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผน โดยมา

จากความล่าช้าในการติดตามการก่อสร้างและติดต้ังเคร่ืองจักร

อุปกรณ์ของผู้รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินทุนในการด�าเนินการ

ตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) ปัญหาเชิงเทคนิค

วิศวกรรม หรืออาจมีข้อจ�ากัดบางประการที่ส่งผลให้บริษัทฯ  

ไม่สามารถรบัรูร้ายได้ตามแผนการและไม่ได้รบัผลตอบแทนตาม

ทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่อาจส่งผลให้บริษทัฯ จ�าเป็นต้องจดัหาเงนิลงทนุ

เพ่ิมเติมจากท่ีก�าหนดไว้เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 

ให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ 

ได้แก่

(1) โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า 

โคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ใน 

เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของกลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZI) 

ในนิคมอตุสาหกรรมเอเชยี (AIE) ภายใต้การบรหิารของ บรษิทัฯ

(2) XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า ภายใต้การบริหารของ

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)

(3) NL1PC เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ภายใต้การบรหิารของ

บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC)

(4) RDF เป็นโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ตั้งอยู่ในศูนย ์

ก�าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ภายใต้

การบริหารของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการคดัเลอืกบรษิทัรบัเหมา

ก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและความช�านาญ มีการท�าสัญญา

รับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อย่างรัดกุม  

จดัให้มคีณะทีป่รกึษาทางเทคนคิและบรหิารงานโครงการในการ

ควบคุมและตรวจสอบ ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าของ

โครงการอย่างสม�า่เสมอและต่อเนื่อง ทั้งในระดับคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผูบ้รหิาร

ท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือให้มั่นใจว่าการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการ 

ที่ก�าหนดและได้รับคุณภาพตามที่คาดหวัง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงหลัก
ประมาณร้อยละ 98 ของก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าในประเทศ 

ของบริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า 

ทัง้น้ี ระบบท่อส่งและจดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตใินประเทศมคีวาม

มัน่คงและเสถียรภาพสงูมาก ซึง่เป็นผลมาจากการทีป่ระเทศไทย

มีการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากหลายๆ แหล่งท้ังภายในและ 

ต่างประเทศในรูปแบบรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตโดยตรง

หรือน�าเข้ามาในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied 

Natural Gas - LNG) อย่างไรก็ตาม หากเกิดปัญหาที่นอกเหนือ

การควบคุมกับระบบส่งมอบก๊าซธรรมชาติก็อาจส่งผลให้บรษิทัฯ 

ขาดเชื้อเพลิงท่ีใช้ในกระบวนการผลิตบางส่วนถึงท้ังหมดได้  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการพ่ึงการใช้ก๊าซธรรมชาติ

มากเกินไป บริษัทฯ จึงเข้าร่วมทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทางเลอืกหรอืโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิชนดิอืน่ๆ เพ่ิมเตมิทัง้ภายใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะชว่ยให้สัดส่วนของก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าท่ีพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาตขิองบรษิทัฯ ในอนาคตลดลงตามไปด้วย 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจ�านวน
หลายรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน
ในปี 2560 รายได้รวมของบรษิทัฯ ประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้ 

ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งประมาณร้อยละ 60 ของรายได้ที่

มาจากลูกค้าอุตสาหกรรมนั้นมาจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ท�า

ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและตัง้อยู่ในเขตพ้ืนท่ีใกล้เคยีงกัน ดงันัน้ หาก

มีการเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน 

นิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลว

หรอืการหยุดชะงกัของระบบสาธารณูปโภคในเขตนคิมอตุสาหกรรม 

อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและต่อเน่ืองถึงผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ ได้ นอกจากนี ้การทีล่กูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ ประกอบ

ธุรกิจด้านปิโตรเคม ีซึง่มคีวามผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกิจ (Business 

Cyclicality) และอาจจะซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักรในช่วงเวลาที่

สอดคล้องกัน อาจจะส่งผลท�าให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงในช่วง

เวลาหน่ึงๆได้ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึต้องประสานงานวางแผนการผลติ

และการซ่อมบ�ารงุกับลูกค้าอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้สามารถวางแผน

การผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการก�าหนดให้มี

ปริมาณการรับซื้อขั้นต�่า (Minimum Take or Pay) ในสัญญา 

ซือ้ขายผลติภัณฑ์ (ระยะยาว) กับลกูค้าเพ่ือลดความเสีย่งดังกล่าว 

และหากบรษิทัฯ ไม่สามารถต่ออายุสญัญากับลกูค้ารายเดิมเหล่านี ้

ได้เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาของสญัญา หรอืไม่สามารถหาลกูค้า

รายใหม่มาทดแทน จะส่งผลให้ปรมิาณการขายไฟฟ้าและรายได้

ของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น
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บริษัท ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ เสมอมา 

จงึมคีวามเป็นไปได้สงูท่ีลกูค้าเหล่านีจ้ะต่ออายุสญัญาซือ้ขายกับ

บริษัทฯ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าหรือไอน�้า 

จะมีต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ค่อนข้างสูง จึงไม่คุ้มค่ากับ

การเปลี่ยนแปลงผู้จ�าหน่ายหากไม่มีเหตุผลที่เป็นนัยส�าคัญ

	 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก

ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ
บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายการลงทุนธุรกิจผลติไฟฟ้าทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยสภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้า

ในเวลานี้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง 

จึงเป็นไปได้ที่การขยายธุรกิจและการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2560 

บรษิทัฯ จงึได้ท�างานร่วมกับบรษิทัท่ีปรกึษาชัน้น�าของโลกในการ

พัฒนากระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุน เพ่ือให้ได้

เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ (Sensitivity 

Analysis) อย่างครอบคลุมเพ่ือเตรียมหาแนวทางป้องกันความ

เสี่ยงของการลงทุนไว้ล่วงหน้า รวมถึงพิจารณาศึกษาโอกาส 

ในการลงทุนเพ่ิมเติมท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้าง

โอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งน้ี บริษัทฯ ให้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน โดยพิจารณา

จากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคง

และฐานะทางการเงนิ รวมท้ังผลการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาในอดตี 

เพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจว่าจะสามารถด�าเนนิธุรกิจร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ในระยะยาว

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมคีวามเสีย่งจากการเข้าไปลงทนุกับระบบ

กักเก็บพลงังาน โดยปัจจบุนับรษิทัฯ เข้าลงทนุใน 24M Technologies, 

Inc. (24M) ซึง่เป็นบรษิทัท่ีท�าการวจิยัและพัฒนาการผลติแบตเตอรี่

ประเภทลเิธียมไอออนด้วยเทคโนโลยีใหม่ การด�าเนินการดงักล่าว

ยังอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการเพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย์  

จงึมคีวามเสีย่งทีก่ารพัฒนากระบวนการผลติดงักล่าวอาจไม่ประสบ 

ความส�าเร็จหรือไม่ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย หรืออาจเกิด

ความล่าช้าในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเชิงพาณิชย์ 

หรอือาจต้องท�าการปรบัปรงุพัฒนาเพ่ิมเตมิ ท�าให้ต้องใช้เงนิลงทนุ

เพ่ิมข้ึน ซึง่บรษิทัฯ ได้เตรยีมการบรหิารจดัการทางการเงนิ รวมถึง

บริหารผลกระทบต่างๆ หากมีการลงทุนเพิ่มเติมบนพื้นฐานของ

การพิจารณาอย่างรอบคอบในส่วนของเงนิลงทนุท่ีอาจจะเพ่ิมข้ึน

นั้นๆ ไว้แล้ว และเพ่ือให้เป็นที่มั่นใจว่าโครงการลงทุน 24M  

จะมีการบริหารจัดการเพ่ือจ�ากัดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

เท่าทีจ่ะสามารถท�าได้ บรษิทัฯ จงึก�าหนดให้มกีารตดิตามและรายงาน 

ความเสีย่งของโครงการและพจิารณาแนวทางแกไ้ขในแตล่ะ 

ขัน้ตอนอย่างใกล้ชดิจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
บรษิทัฯ มกีารลงทุนบางส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังน�้าซึ่งอาจ

ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ

ปี อาทิ ความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงท�าให้ระยะเวลา

ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันสั้นกว่าท่ีประมาณการไว้ หรือ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจาก

ปรมิาณน�า้ฝนทีไ่ม่ตกต้องตามฤดกูาล เป็นต้น จงึส่งผลให้ปรมิาณ

ไฟฟ้าทีผ่ลติได้จากโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ 

เหตุการณ์เหล่าน้ีสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขาย

ไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้

ดงันัน้ในการเข้าลงทนุหรอืพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนบรษิทัฯ 

จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ ก่อนท่ีจะพิจารณาเข้า

ลงทุน เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของ

พ้ืนทีท่ีจ่ะลงทนุเพ่ือหาความน่าจะเป็นในอนาคต หรอืข้อมลูสถิติ

ปริมาณน�้าไหลผ่านในอดีตของแม่น�้าที่จะพิจารณาลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าและมีมาตรการติดตามเฝ้าระวังภาวะ

ขาดแคลนน�้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทุกปี เพื่อเตรียมการตอบ

สนองต่อภาวะขาดน�า้ได้อย่างทนัท่วงที รวมถึงมแีผนท่ีจะกระจาย

การลงทุนไปในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรือกระจายแหล่งท่ีต้ัง

ของโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่าน้ีลง

อย่างมีนัยส�าคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงใน
การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ราคาก๊าซธรรมชาติท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า 

จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติ

ส่วนหนึง่จะถูกส่งผ่านไปยังลกูค้าตามสตูรราคาทีร่ะบไุว้ในสญัญา

ที่ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

หรอืค่าเอฟที (Ft) ซึง่เป็นราคาทีบ่รษิทัฯ ใช้อ้างองิในการจ�าหน่าย

ไฟฟ้า จะถูกปรับโดยคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) 

ทุกๆ 4 เดือน จึงมีความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาหนึ่งๆ  

มไิด้สอดคล้องตามการขึน้ลงของราคาก๊าซธรรมชาตแิต่ละเดอืน 

ท�าให้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอัตราก�าไรของบริษัทฯ  

ให้ลดลงได้บ้างในช่วงทีร่าคาก๊าซธรรมชาตเิพ่ิมสงูขึน้อย่างรวดเรว็
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ในปี 2560 เป็นช่วงเวลาท่ีราคาก๊าซธรรมชาติและค่าเอฟที 

มีทิศทางปรับตัวสูงข้ึนตั้งแต่ต้นปี มีผลให้โดยภาพรวม บริษัทฯ 

ไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นด้านความผันผวนของราคา 

ก๊าซธรรมชาติแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากกฎระเบียบใหม่และการปฏิบัติผิด 
กฎระเบียบข้อบังคับ
การท่ีบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจากต้องปฏิบัตติามกฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว บริษัทฯ  

ยังต้องด�าเนนิธุรกิจโดยเป็นไปตามกฎระเบยีบของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเคร่งครัด โดยมีกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

บรษิทัฯ ต้องปฏิบตัติาม อาทิ คณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังาน 

(กกพ.) กรมสรรพากร กรมโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ การไม่ปฏิบตัิ

ตามระเบียบต่างๆ เหล่านี้แม้ว่าโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม อาจท�าให้

ได้รับบทลงโทษหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ บริษัทฯ จึงต้องมี

กระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ามผีูร้บัผดิชอบ

ในการด�าเนินงานต่างๆ ตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่างครบถ้วน

และตรงต่อเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการขอและการต่อใบอนญุาต

ต่างๆ รวมทั้งติดตามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด 

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญ

ต่อการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ 

อย่างเคร่งครดั เพือ่ป้องกันการเกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับ

บรษิทัฯ โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้หน่วยงานก�ากับกฎหมาย 

ปฏิบัติงานภายใต้ส�านักกฎหมายและก�ากับกฎหมาย สังกัด 

ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพ่ือท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลการปฏิบัติ

งานของหน่วยงานต่างๆ ให้ด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐและกฎระเบียบใหม ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าภายใต้การก�ากับดูแลของ 

หน่วยงานภาครฐัต่างๆ อาท ิกกพ. กฟผ. จงึมคีวามเสีย่งท่ีนโยบาย

ของภาครัฐที่ออกมาใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อ

ความสามารถในการแข่งขันและการลงทนุของบริษทัฯ ทัง้ในด้าน

บวกและด้านลบได้ อาทิ นโยบายพลังงาน 4.0 นโยบายการต่อ

อายุให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเก่าซึ่งใกล้จะหมดอายุสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ซึ่งจะเป็นการส่งผลกระทบต่อต้นทุนและ
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ราคาขายไฟฟ้าของกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รายอืน่ๆ 

ในอตุสาหกรรมเดียวกันได้ บรษิทัฯ จงึต้องตดิตามการเปลีย่นแปลง

นโยบายต่างๆ เหล่าน้ีอย่างใกล้ชิด และร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้า 

รายอื่นๆ ในการให้ความเหน็ต่อหน่วยงานภาครฐั เพือ่ผลักดนัให้

เกิดการออกนโยบายการแข่งขนัท่ีเป็นไปอย่างยุติธรรมแก่ทกุฝ่าย

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมบริษัทฯ และ 

บริษัทย่อย ให้มีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตรา

ดอกเบีย้เงินฝาก และอตัราดอกเบีย้คงทีใ่นสดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกัน 

โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ทั้งหมด 2 ชุด มีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

ซึง่เป็นการจดัการความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมท่ีอ้างอิงอัตรา

ดอกเบ้ียเงนิฝาก จะมคีวามผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีมรีะดบัต�า่ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ 
ปัจจบุนั บรษิทัฯ มรีายได้จากการผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าภายใน

ประเทศเป็นสกุลเงินบาทท้ังหมด ถึงแม้ว่าสูตรรายได้ค่าไฟฟ้า

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าศรีราชา ที่เป็น

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  

ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ท่ีมีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของ 

โรงไฟฟ้าที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Natural Hedge) ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา 

แลกเปลี่ยนมากนัก และในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายได้จาก 

เงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นในสกุลเยน หรือสกุล

เงินตราต่างประเทศอื่น บริษัทฯ จึงได้มีการติดตามวิเคราะห ์

ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้พิจารณาทางเลือกในการจัดหา

เงินทุนท่ีเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ รวมถึง มีการใช้เครื่องมือ

ทางการเงนิประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี	่จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	 :	 GPSC

วันก่อตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด	 :	 10	มกราคม	2556

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 :	 27	พฤศจิกายน	2557

วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 :	 18	พฤษภาคม	2558

เลขทะเบียนนิติบุคคล		 :	 0107557000411

ทุนจดทะเบียน	 :	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน14,983,008,000	บาท	

	 	 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น	1,498,300,800	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	

	 	 จ�านวนทุนที่ช�าระแล้ว	14,983,008,000	บาท

ประเภทธุรกิจ		 :	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าไอน�า้และสาธารณูปโภคต่างๆ	

นอกจากนี	้บริษัทฯ	ยังด�าเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า	ไอน�า้	และสาธารณูปโภคต่างๆ	รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	

ทั้งในและต่างประเทศ

หมวดธุรกิจ	 :	 พลังงานและสาธารณูปโภค

กลุ่มอุตสาหกรรม	 :	 ทรัพยากร

จ�านวนพนักงาน	 :	 292	คน	(ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560)

เว็บไซต์		 :	 www.gpscgroup.com

 ข้อมูลทั่วไป
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• ที่ตั้งสาขา 4 โรงไฟฟ้าศรีราชา
	 42/3	หมู่ที	่1	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลทุ่งสุขลา	อ�าเภอศรีราชา	

จังหวัดชลบุรี	20230

	 โทรศัพท์:	0-3840-7407	 โทรสาร:	0	-3840-7400

• ที่ตั้งสาขา 5 ศูนย์ซ่อมบ�ารุง
	 98/19	ถนนทางหลวงระยอง-สาย	3191	ต�าบลมาบตาพุด	

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์:	0-3897-4560

	 บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ข้างสถานทูตจีน)	

93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	

10400

โทรศัพท์:	0-2009-9999	 โทรสาร:	0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	50	-	51	ถนนสาทรใต	้

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

โทรศัพท์:	0-2677-2000	 โทรสาร:	0-2677-2222

	 ข้อมูลติดต่อ

ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:	0-2140-4628,	0-2140-4691,	02-140-4715,	

02-140-5318	 โทรสาร	:	0-2140-4601

อีเมล:	ir@gpscgroup.com

ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์	:	0-2140-4600	 โทรสาร:	0-2140-4601

อีเมล:	company-secretary@gpscgroup.com

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และสาขา
• ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
	 555/2	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	อาคารบ	ีชั้น	5		

ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร	10900	โทรศัพท์:	0-2140-4600	

โทรสาร:	0-2140-4601

• ที่ตั้งสาขา 1 โรงผลิตสาธารณูปการ 1
	 24	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	ต�าบลห้วยโป่ง		

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์:	0-3897-4333	 โทรสาร:	0-3897-4500

• ที่ตั้งสาขา 2 โรงผลิตสาธารณูปการ 2
	 92/9	ถนนทางหลวงระยอง-สาย	3191	ต�าบลมาบตาพุด	

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์:	0-3897-4333	 โทรสาร:	0-3897-4500

• ที่ตั้งสาขา 3 โรงผลิตสาธารณูปการ 3
	 5/11	ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์	ต�าบลมาบตาพุด	

อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21150

	 โทรศัพท์:	0-3897-4333	 โทรสาร:	0-3897-4500
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว มูลค่�

หุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม	
จ�ากัด	
555/2	 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	
อาคารบี	 ชั้น	 5	 ถนนวิภาวดีรังสิต	
แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร	10900
โทรศัพท์	:	02-143-9644			
โทรสาร	:	02-143-9645

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	
(VSPP)	แบบ	พลังงานความ
ร้อนร่วม	เพื่อผลิตไฟฟ้าให้	
กฟผ.	และจ�าหน่ายน�า้เย็นให	้
ศนูย์ราชการฯ	กรงุเทพมหานคร

	 10 MW

 12,000 RT

500,000,000
บาท

สามัญ 371,730,000
บาท

10
บาท/หุ้น

100%

บริษัท	นที	ซินเนอร์ยี	่จ�ากัด	
555/2	 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	
อาคารบี	 ชั้น	 5	 ถนนวิภาวดีรังสิต	
แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร	10900
โทรศัพท์	:	02-140-4658

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการผลิต
ไฟฟ้า	

6,715,250,000
บาท

สามัญ 5,627,457,000
บาท

100
บาท/หุ้น

100%

•	บริษัทร่วมทางอ้อม
บริษัท	ไซยะบุรี	พาวเวอร	์จ�ากัด	
215	Lanexang	Avenue,	
Ban	Siang	Yuen,	
Chantaburi	District,	Vientiane,	
Lao	PDR
โทรศัพท์	 :	 +856	 (21)	 223215,	
252060
โทรสาร	:	+856	(21)	215500

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า	และ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	
และ	รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	
(ELECTRICITE	DU	LAOS	:	
EDL)

	 1,285 MW

26,861,000,000
บาท

สามัญ 22,064,828,000
บาท

10
บาท/หุ้น

25%
(ถือหุ้นผ่าน	NSC)

บริษทั	อจิโินเซกิ	โซล่า	พาวเวอร์	1	จีเค	
6F,	Shinjuku	Hanazono	MJ	
Building,	5-16-15	Shinjuku-ku,	
Shinjuku,	Tokyo,	Japan	
160-0022
โทรศัพท์	:	+81	3	5362	7035		
โทรสาร	:	+81	3	5362	7036		

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์	เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้
กับบรษิทัสาธารณูปโภคญ่ีปุ่น

	 20.8 MW

10,000	
เยน

สามัญ 10,000	
เยน

- 99%

บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์	
จ�ากัด	
299	หมู่	5	ถนนสุขุมวิท	
ต�าบลเชิงเนิน	อ�าเภอเมืองระยอง	
จังหวัดระยอง	21000
โทรศัพท์	:	(038)	611-333,	
613-571-80		โทรสาร	:	(038)	
612812-3

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	
แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น	
เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้	กฟผ.	
ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน�้าที่
ผลิตได้	จ�าหน่ายให้ลูกค้า
อุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมไออาร์พีซี

	 240 MW

	 300 T/H	

3,362,000,000
บาท

สามัญ 3,083,000,000
บาท

10
บาท/หุ้น

51%

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ GPSC เข้าลงทุน
ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุ	:	MW	:	เมกะวัตต์	 T/H	:	ตันต่อชม.	 RT	:	ตันความเย็น	 cu.m./h	:	ลูกบาศก์เมตรต่อชม.	

ไฟฟ้า	 ไอน�้า	 น�้าเย็น	 น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว มูลค่�

หุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น

GPSC	 International	 Holdings	
Limited	
Level	54,	Hopewell	Centre,	183	
Queen’s	Road	East,	Hong	Kong
+(852)	2980-1888
+(852)	2956-2192

เพื่อรองรับแผนการขยายการ
ลงทุนต่างประเทศของ	
บริษัทฯ	ในอนาคต

100,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 98,000
เหรียญสหรัฐ

100%

กิจการร่วมค้า

บริษัท	ไทย	โซล่าร์	รีนิวเอเบิล	จ�ากัด	
	3199	อาคารมาลีนนท์	ชั้น	16	
ถนนพระรามที	่4	แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	
10110
โทรศัพท์	:	02-661-2701

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการผลิต
ไฟฟ้า	

583,333,400
บาท

สามัญ 583,333,400
บาท

10
บาท/หุ้น

40%

•	กิจการร่วมค้าทางอ้อม
บริษัท	สยาม	โซล่าร	์เอ็นเนอร์ยี่	1	
จ�ากัด
3199	อาคารมาลีนนท์	ชั้น	16	
ถนนพระรามที่	 4	 แขวงคลองตัน	
เขตคลองเตย	 	 กรุงเทพมหานคร	
10110
โทรศัพท์	:	02-661-2701

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	
(VSPP)	จากพลังงานแสง
อาทิตย์	

	 80 MW

1,800,000,000
บาท

สามัญ 1,800,000,000
บาท

100
บาท/หุ้น

40%
(ถือหุ้นผ่าน	TSR)

บริษัท	ไฟฟ้า	น�้าลิก	1	จ�ากัด	
402B	of	4th	Floor,	Vieng	Vang	
Tower,	Boulichan	Road,	Unit	
15,	Dongpalan	Thong	Village,	
Sisttanak,	Vientiane	Capital,	
Lao	PDR	100	,	23	Singha	
Road,	Ban	Nongbone,	
Saysettha	District,	Vientiane,	
Lao	PDR

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน�้าชนิดฝาย
น�้าล้น	(Run-of-River)	
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว
(ELECTRICITE	DU	LAOS	:	
EDL)

	 64.7 MW

37,200,000	
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 25,400,000	
เหรียญสหรัฐ

10	
เหรียญ
สหรัฐ/
หุ้น

40%

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	นวนคร	จ�ากัด	
111	หมู่ที	่20	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหน่ึง	อ�าเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี	12120
โทรศัพท์	:	02-978-5283,	
02-978-5291

ผุ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	
แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น	
เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้	กฟผ.	
ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน�้าที่
ผลิตได้	จ�าหน่ายให้ลูกค้า
อุตสาหกรรมในเขต	
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

	 125 MW

	 30 T/H

1,550,000,000
บาท

สามัญ 1,525,000,000
บาท

10
บาท/หุ้น

30%
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนชำ�ระแล้ว มูลค่�

หุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น

บริษัทร่วม

บริษัท	บางปะอิน	โคเจนเนอเรชั่น	
จ�ากัด	
587	อาคารวิริยะถาวร	ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	
10400
โทรศัพท์	:	02-691-9720
โทรสาร		:02-691-9723

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	(SPP)	
แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน	
เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้	กฟผ.	
ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ	และไอน�าที่
ผลิตได้จ�าหน่ายให้ลูกค้า
อุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน

	 234 MW

	 40 T/H

2,705,000,000
บาท

สามัญ 2,705,000,000
บาท

10
บาท/หุ้น

25%

เงินลงทุนระยะยาว

บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไล
แอนซ์	จ�ากัด	
555	อาคารส�านักงาน	ปตท.		
คลังน�้ามันพระโขนง	ถนน
อาจณรงค์	แขวงคลองเตย	เขต
คลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10260
โทรศัพท์	:	02-239-7328	
โทรสาร	:	02-239-7326

บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลแบบครบวงจร	ของ
กลุ่ม	ปตท.

2,000,000
บาท

บุริมสิทธิ 2,000,000
บาท

10
บาท/หุ้น

25%

•	เงินลงทุนระยาวทางอ้อม
บริษัท	สปอร์ต	เซอร์วิสเซส	อัลไล
แอนซ	์จ�ากัด	
199/7	 หมู ่ที่ 	 1	 ต�าบลเชิงเนิน	
อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	
21000
โทรศัพท	์:	038-948-138
โทรสาร	:	038-948-139	

บริหารกิจการฟุตบอลของ
กลุ่ม	ปตท.

5,000,000
บาท

สามัญ 5,000,000
บาท

10
บาท/หุ้น

25%
(ถือหุ้นผ่าน	BSA)

24M	Technologies,	Inc.	
ส�านักงาน	เมืองเคมบริดจ์	
รัฐแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท	์:	(001)	617-553-1012

วิจัยและพัฒนาการผลิต
แบตเตอรี่ประเภท
ลิเทียมไอออน	เพื่อพัฒนา
ประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บ
ไฟฟ้าส�ารองส�าหรับภาค
อุตสาหกรรม	และการเสริม
สร้างความมั่นคงในระบบ
จ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง

39,554.73
เหรียญสหรัฐ

บุริมสิทธิ 33,486.55	
เหรียญสหรัฐ

0.001	
เหรียญ
สหรัฐ

15.3%	

	บริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	จ�ากัด	
1828	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	
เขตพระโขนง	กรุงเทพมหานคร	
10260
โทรศัพท	์:	02-311-5111-9
โทรสาร	:	02-332-3882

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ	(IPP)	
แบบ	Combine	Cycle	
Power	Plant	เพื่อผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	

	 1,400 MW

7,325,000,000
บาท

สามัญ 7,325,000,000
บาท

100
บาท/หุ้น

15%

บริษัท	สานพลัง	วิสาหกิจเพ่ือสังคม	
จ�ากัด	(PTTSE)
555/1	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	
อาคารเอ	ชั้น	10	ถนนวิภาวดีรังสิต	
แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร	10900

ประกอบกิจการ	ผลิต	ขาย
สินค้า	และ/หรือ	ให้บริการ	
อันก่อให้เกิดผลดีและ
ประโยชน์ต่อสังคม	ชุมชน	
และ	สิ่งแวดล้อม	อันเป็น
การด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม

10,000,000	บาท สามัญ 2,500,000	บาท 10
บาท/หุ้น

10%	

หมายเหตุ	:	MW	:	เมกะวัตต์	 T/H	:	ตันต่อชม.	 RT	:	ตันความเย็น	 cu.m./h	:	ลูกบาศก์เมตรต่อชม.	

ไฟฟ้า	 ไอน�้า	 น�้าเย็น	 น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
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 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

	 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีทุน 

จดทะเบียนที่ช�าระแล้ว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,498,300,800 หุ้น 

โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจ�าปี 2560 (วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

	 ข้อจ�ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจ�ากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ จำ�นวนหุ้น ร้อยละของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 340,565,223 22.73

2 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 338,266,861 22.58

3 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด 311,425,457 20.79

4 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 133,468,059 8.91

5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 26,220,100 1.75

6 ส�านักงานประกันสังคม 24,899,300 1.66

7 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 21,569,600 1.44

8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 18,075,235 1.21

9 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 10,557,500 0.71

10 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,148,900 0.54
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	 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

1.	 นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลข้ันต�่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี ทุนส�ารอง 

ตามที่กฎหมายก�าหนดและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา

เงนิกู้ ท้ังนี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับแผนการลงทนุ 

ความจ�าเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอ่ืนๆ  

ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่าย

เงนิปันผลประจ�าปีแล้ว จะต้องน�าเสนอเพ่ือขออนมุตัต่ิอท่ีประชมุ

ผูถื้อหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงาน 

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�รจ่�ยเงินปันผล (บ�ท/หุ้น)
เงินปันผลรวมต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

ปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง เต็มปี

2558 0.35 0.60 0.95 75

2559 0.45 0.70 1.15 64

2560 0.45 0.80 1.25 59

*  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 
ส�าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
ปี 2560 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน คร่ึงแรกของปี 2560 (ม.ค. - ม.ิย. 2560) ในอัตราหุน้ละ 0.45 บาท ซึง่จ่ายเมือ่วันท่ี 11 กันยายน 
2560 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2560 (ก.ค. - ธ.ค. 2560) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

2.	 นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทน้ันๆ อนุมัติในแต่ละปี 

เช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงนิปันผลจากแผนการลงทุนตาม

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของ

กระแสเงนิสดของบรษิทัย่อย หลงัจากหักส�ารองเงนิตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนดแล้ว
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โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย  

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

บร�หารสินทรัพย

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญพัฒนา

ธุรกิจและกลยุทธองคกร

รองกรรมการ
ผูจัดการใหญ

ปฏิบัติการ

ฝายบร�หาร
ความยั่งยืนองคกร

ฝายบร�หารการลงทุน
และบร�ษัทในเคร�อ

ฝายกลยุทธ
และแผนงานองคกร

โครงการโรงไฟฟา
พลังน้ำ น้ำลิก 1

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ประเทศไทยและ สปป. ลาว

ฝายนวัตกรรม
พลังงาน

ฝายปฏิบัติการผลิต

ฝายว�ศวกรรม
และบำรุงรักษา

ฝายบร�หาร
โครงการกอสราง

ฝายตรวจสอบ
ภายในองคกร

ฝายกิจการองคกร
และกฎหมาย

ฝายการเง�น
และบัญชีองคกร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

ผูจัดการฝาย

ฝายทรัพยาการบุคคล
และศักยภาพองคกร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
การตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บร�หารและกรรมการผูจัดการใหญ
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	 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ

จ�านวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน 

โดยในจ�านวนน้ีประกอบด้วยกรรมการอสิระ 4 คน และกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต ่

ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามหลากหลาย 

ของทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการ

ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

อนุมัติการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของ

คณะกรรมการ (Skill Matrix) รวมถึงก�าหนดนิยามของทกัษะและ

ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 

12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1)  Core Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนานโยบาย 

(Policy Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business 

Judgment) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (HR and 

Organization Development) การบญัชแีละการเงนิ (Finance 

and Accounting) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

กฎหมาย (Law) การบรหิารจดัการความเสีย่งและการควบคุม

ภายใน (Risk Management and Internal Control) และการ

ก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 

Governance and CSR)

2)  Specific Skills/Experience คือ ทักษะพ้ืนฐานที่จ�าเป็น 

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และ 

การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการจ�านวน 12 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง วันที่ได้รับก�รแต่งตั้ง

1. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ / ประธานกรรมการ 4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ (1) กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2560 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

27 เมษายน 2560

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (2) กรรมการอิสระ 2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2560

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 17 มิถุนายน 2558

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน ์(3) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 27 เมษายน 2560

5. พลตรเีชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ (4) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 27 เมษายน 2560

6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (5) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

18 ตุลาคม 2560

7. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (6) กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 17 มิถุนายน 2558

8. นายอธิคม เติบศิริ (7) กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 17 มิถุนายน 2558

9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการ 2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 17 มิถุนายน 2558

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (8) กรรมการ 15 สิงหาคม 2560

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ (9) กรรมการ 3 เมษายน 2560

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 27 เมษายน 2560

12. นายเติมชัย บุนนาค กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ: 
(1)  นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระแทนนายณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่  

3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(2)  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผล
ตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2560 และสิน้สดุการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตัง้แต่วันท่ี 27 เมษายน 2560
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(3)  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(4)  พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(5)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พันธ์ทอง กรรมการ 
ที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

(6)  นายสพัุฒนพงษ์ พันธ์มเีชาว์ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2560 เมือ่วันที ่3 เมษายน 2560 โดยมผีล
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

(7)  นายอธิคม เติบศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 3 เมษายน 2560

(8)  นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

(9)  นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 เมื่อวันท่ี  
3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2560  
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2560

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง เหตุผลที่ออก

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ครบวาระ ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

2. นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ครบวาระ ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

3. นายชวลิต พันธ์ทอง กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ลาออก โดยมีผลวันที่ 

1 ตุลาคม 2560

4. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ลาออก โดยมีผลวันที่ 

31 กรกฎาคม 2560

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรอง 

บรษิทัฯ คอื “นายเตมิชยั บนุนาค ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ ลงลายมอืชือ่และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ 

นายสุรงค์ บูลกุล หรือ นายสพัุฒนพงษ์ พันธ์มเีชาว์ หรอื นายอธิคม 

เตบิศริ ิหรอื  นายสมชยั วงศ์วัฒนศานต์ หรอื นายชาญศิลป์ ตรนีชุกร 

หรือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน 

และประทับตราส�าคัญของบริษัท”

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมบีทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการก�ากับ

ดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับคณะกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เพ่ือประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยอ�านาจหน้าทีแ่ละความ

รับผิดชอบที่ส�าคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
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1. ทุ่มเทเวลา และให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดง

ความคดิเหน็อย่างเตม็ท่ี และมกีารแสวงหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการก�าหนดทิศทางของบริษัทฯ

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ 

รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงนิของ 

บรษิทัฯ พร้อมทัง้ก�ากบัดแูลและติดตามให้ฝ่ายบรหิารมกีาร

ปฏิบตัติามแผนงานทีก่�าหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน�า

วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่าง

สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ

3. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจท่ีประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับ

กรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุง่

สร้างส�านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างความ

เข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับ 

ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 

การด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก

สถาบนัการเงนิ การให้กู้ยืมเงนิ ตลอดจนการเข้าเป็นผูค้�า้ประกัน 

เพ่ือการท�าธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน 

ภายใต้ข้อบงัคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

5. พิจารณาถึงปัจจยัเสีย่งส�าคญัทีอ่าจเกิดขึน้และก�าหนดแนวทาง

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 

และดแูลให้ผูบ้รหิารมรีะบบและกระบวนการทีม่ปีระสทิธิภาพ

ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

6. จดัให้มกีารควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมปีระสทิธิผล รวมทัง้

จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  

โดยให้ความส�าคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความ

ส�าคัญทีมุ่ง่เน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้น และผูม้ส่ีวน

ได้เสียโดยรวม

8. พิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบติั และไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ�ากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบงัคบั 

และ/หรอืระเบยีบอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากการ

ออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ 

ทีอ่อกตามวาระ และในกรณีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถึง

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือน�าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมี

อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อย

อื่นใดและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 

ดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ

11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ 

ในต�าแหน่งบริหารท่ีส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ 

มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

12. แต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทนุ และเลขานกุารบริษทั รวมท้ังพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว

13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ระดบัสงูของบรษิทัฯ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนนิงาน 

เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง

สม�า่เสมอ

15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ

บญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถือ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

16. จดัให้มกีารท�างบการเงนิ ณ วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ 

และลงลายมอืชือ่ เพ่ือรบัรองงบการเงนิดงักล่าว เพ่ือน�าเสนอ

ต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ
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17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

18. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีดขีึน้อย่างย่ังยืน

ของสังคมไทย

19. จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบติัตามนโยบายการก�ากบัดูแล

กิจการท่ีด ีและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่าง

เหมาะสมและก�ากับดูแลการเปดิเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามี

ความถูกต้องชดัเจน โปร่งใส น่าเชือ่ถือ และมมีาตรฐานสงูสดุ

21. ส่งเสรมิให้กรรมการและผูบ้รหิารของบริษทัฯ เข้าร่วมหลกัสตูร

สมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการและผู้บริหารนั้น

22. จดัให้มกีารประชมุระหว่างกันเองของคณะกรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจ�าเป็นหรือตามท่ี

พิจารณาเห็นสมควรเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการ

จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและ

แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทราบถึงผลการประชุม

23. ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดูแลให้บรษิทัฯ มรีะบบท่ีสนบัสนุน

การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า

ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษ

เมื่อไม่ปฏิบัติตาม

 คณะกรรมการสามารถมอบอ�านาจ และ/หรือ มอบหมายให้

บคุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจ

หรือการมอบอ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่ง

การมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้

เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ 

และ/หรอืบรษิทัฯ ก�าหนดไว้ ท้ังนีก้ารมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให ้

คณะกรรมการบริษทัฯ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมีความ 

ขดัแย้ง (ตามทีนิ่ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ 

หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัฯ หรอื

บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมติัรายการทีเ่ป็น

ไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้น หรอืคณะ

กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

 นอกจากนี้ การด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้อง

ได้รบัอนมุติัจากท่ีประชมุผูถื้อหุ้นก่อนด�าเนินการในเรือ่งต่างๆ 

มีดังต่อไปนี้

• การเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย และ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 

• การขายหรอืโอนกิจการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วน

ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

• การท�า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการ

ของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมาย

ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ 

ควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

แบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

• การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ

• การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

• การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับ 

บริษัทอื่น

• การออกหุ้นกู้ของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1. การก�ากับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

2. มีบทบาทในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่โดยก�ากับดูแลให้เร่ืองส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็น

วาระการประชุม
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3. ประธานกรรมการหรอืผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมาย มหีน้าท่ี

เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการ 

มีเวลาเพียงพอส�าหรับการพิจารณาข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจ 

4. ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ โดยควบคมุ

การประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ

ส�าหรับการน�าเสนอและการอภิปรายประเด็นส�าคัญในทุก

ระเบยีบวาระ และส่งเสรมิให้กรรมการทกุคนพิจารณาโดยใช้

ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึง

การน�าที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม

5. ท�าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุม 

การประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ

บริษัทฯ ระเบียบวาระท่ีก�าหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่าง

เพียงพอส�าหรับการน�าเสนอและตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น 

อย่างทั่วถึง

6. การก�ากับดูแล ส่งเสรมิให้กรรมการทุกคนปฏบิตัติามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการก�าหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ 

เป็นประจ�าทกุปี ตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้กรรมการ

สามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่าง

สม�่าเสมอ และอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณา

เรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน ทั้งน้ี กรรมการท่ีติดภารกิจส�าคัญ

เร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุม 

ต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุม 

แต่ละครัง้ บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบ

การประชมุให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชมุ 

เว้นแต่ในกรณีมเีหตจุ�าเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้กรรมการมเีวลาเพียงพอ

ในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถ

สอบถามข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องเพ่ิมเตมิผ่านทางเลขานกุารบรษิทัเพ่ือ

ประสานงานต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความ

ส�าคญัเรือ่งการจดัการเก่ียวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบครอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่ง 

มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะ

ต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจในเรือ่งน้ัน เมือ่สิน้สดุการประชมุ 

บรษิทัฯ จะจดัท�ารายงานการประชมุเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

บริษัทฯ รับรองในที่ประชุมคร้ังถัดไป และให้ประธานกรรมการ

ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการ

รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการ

สืบค้นอ้างอิง

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ครั้ง  

แบ่งออกเป็นนัดปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง อีกทั้ง ได้จัด

ให้มกีารประชมุกรรมการโดยไม่มผีูบ้รหิาร 1 ครัง้ และการประชมุ

กรรมการอิสระ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าแนวปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือก�าหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้การ

ประชุมด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหาร 

จัดการประชุม
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	 คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของ 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์จ�านวน 19 คน 

ดงันี้

1) นายเติมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ

  กรรมการผู้จัดการใหญ่

2) นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่

 บริหารสินทรัพย์

3) นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ปฏิบัติการ

4) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  พฒันาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

5) นายกล้าหาญ โตช�านาญวิทย์ ผู้จัดการฝ่าย สังกัดประธาน 

 เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ 

 ผู้จัดการใหญ่

6) นายกุลพัฒน์ เพ่ิมภูศรี ผู ้จัดการฝ่ายการบริหาร 

 การลงทนุและบริษทัในเครอื 

7) นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

  ประเทศไทย และ สปป. ลาว

8) นางดุจดาว พุทธสุอัตตา รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายกิจการ

  องค์กรและกฎหมาย

9) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ รักษาการผู้จัดการฝ่าย

  กลยุทธ์และแผนงานองค์กร 

10) นายพยนต์ อัมพรอารีกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

  ความยั่งยืนองค์กร

11) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ด ี ผูจ้ดัการฝ่าย ประจ�าโครงการ

  โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้าลิก 1 

12) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด รักษาการผู้จัดการฝ่าย

  นวัตกรรมพลังงาน

13) นางวนิดา บุญภิรักษ ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  การเงิน

14) นางศศิธร สตฐิิต ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล

  และศักยภาพองค์กร

15) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและ

  บ�ารุงรักษา 

16) นายสุรจิตร บัวเทิง รักษาการผู้จัดการฝ่าย

  ปฏิบัติการผลิต 

17) นายเสาร์ชัย สุขเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารโครงการ

  ก่อสร้าง 

18) นายองค์การ ศรีวิจิตร ผูจ้ดัการฝ่าย สงักัดรองกรรมการ

  ผูจ้ดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์

19) นางสาวอรรถยา สุโขธนัง รักษาการผู ้จัดการฝ่าย 

 ตรวจสอบภายในองค์กร 

อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอี�านาจและ

หน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตาม

แผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่าง

เคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์

ของบรษิทัฯ และผูถื้อหุน้อย่างดท่ีีสดุ โดยอ�านาจหน้าท่ีของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือ

กิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ด�าเนินกิจการประจ�าวันของบริษัทฯ

2) ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

3) จัดท�ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการทุกไตรมาส

4) จดัท�านโยบายการค้าของบรษิทัฯ และเข้าท�าหรอืยกเลิกสญัญา

หรอืข้อผกูพันใดๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการซือ้ขายวตัถดุบิและผลติภัณฑ์

ในนามบรษิทัฯ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตซึง่มรีะยะเวลาไม่เกิน 

3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

5) เข้าท�าหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจาก

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ

ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรอืเลกิจ้างพนักงานในนามของบรษิทัฯ 

รวมถึงท�าการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีอืน่ใดในคณะผูบ้รหิาร ตลอดจน

มอบอ�านาจและหน้าท่ีที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอ�านาจในการบริหาร 

จดัการบรษิทัฯ ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยมีหลักการและขอบเขตอ�านาจ ดังต่อไปนี้

• เป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารกิจการของบรษิทัฯ ตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง ตลอดจนมต ิ

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 

บริษัทฯทุกประการ

• เป็นผูม้อี�านาจในการบงัคับบญัชา ตดิต่อ สัง่การ และด�าเนนิการ 

ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารค�าสั่ง หนังสือ

แจ้งหรอืหนังสอืใดๆ ทีจ่�าเป็นและตามสมควร เพ่ือให้การด�าเนนิ

การข้างต้นส�าเร็จลุล่วง

• ให้มอี�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บคุคลอืน่

ปฏบัิตงิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอื

การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ

อ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจดังกล่าว และ/หรือ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ

ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ก�าหนดไว้

ทั้งน้ี การใช้อ�านาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้ หากประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรือ 

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จดัการใหญ่ในกรณีทีม่ตี�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้าน

ต่างๆ อาทิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ และภาวะผู้น�า ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ
บรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ (GPSC Management 

Committee : GPSCMC) โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไป

ด้วยผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการ 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ

 บริหารสินทรัพย์   

3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ

 พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ

 ปฏิบัติการ

5. ประธานเจ้าหน้าที ่ เป็นกรรมการ

 บริหารการเงิน    

6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร เป็นกรรมการ

 บุคคลและศักยภาพองค์กร

7. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ

 ความยั่งยืนองค์กร    

8. ผู้จัดการฝ่าย เป็นกรรมการและ  

กิจการองค์กรและกฎหมาย เลขานุการ

9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษา

 ภายในองค์กร

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและเสนอแนะต่อ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการตัดสนิใจใน

ประเดน็ทีส่�าคญัต่อกลยุทธ์ ทิศทางการด�าเนนิธุรกิจ แผนการด�าเนนิ

งานในระยะยาว ผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ 

การจดัสรรทรพัยากรให้แก่บรษิทัฯ และบรษิทัท่ีถือหุน้ รวมทัง้บรหิาร

จัดการให้เกิดระบบการท�างานของบริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไป 

ในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการให้ค�าปรึกษา  

ข้อเสนอแนะ ผลกัดนั และส่งเสรมิการด�าเนินงานในเรือ่งดังต่อไปน้ี

1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

2) การก�าหนดทศิทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการด�าเนนิธรุกิจ

ของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ 

และกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม

3) การพิจารณากลั่นกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ

และทรัพยากร เพ่ือการลงทุนและการสนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group’s Capital 

Allocation Structure)

4) การพจิารณากลัน่กรองการบรหิารการลงทนุของบรษิทัฯ และ

กลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group’s Portfolio Management)

5) การพิจารณากลั่นกรอง และติดตามการขยายการลงทุน 

ในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ

6) การก�าหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม
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บรษิทัฯ ตัง้แต่ระดบั 10 ข้ึนไป ให้เป็นระบบและมปีระสทิธิภาพ 

เพือ่รองรบัภารกจิของกลุม่บรษิทัฯ ในอนาคต (Leadership 

Affiliation & Alignment Program)

7) การพจิารณากลัน่กรองและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/

การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล  

ระบบข้อมลู รวมท้ังโครงสร้างองค์กรในบริษทัฯ และกลุม่

บรษิทัฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

8) การพิจารณา กลั่นกรอง ก�าหนดนโยบายและหลักการการ

ก�ากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้ง

ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

9) การจดัล�าดบัความส�าคัญในการจดัสรรทรัพยากรบคุคลและ

การเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น

10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่ส�าคัญ

11) การติดตามความคืบหน้า และผลการด�าเนินงานของ 

กลุ่มบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนด (PA & KPIs)

12) การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

13) การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

14) การจัดล�าดับความส�าคัญของผลการตัดสินใจของ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ น�าไปสูก่ารด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธิผล

15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท�างาน เพ่ือ

ช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

16) ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั ตามทีก่�าหนดไว้

ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการตอ่ต้านคอรร์ปัชันของบริษทัฯ

17) ปฏิบตังิานอืน่ตามทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

	 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ครั้งท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง 

นางดุจดาว พุทธสุอัตตา ให้ท�าหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีผล 

ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบ ดังนี้

1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียน

กรรมการ หนงัสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการ หนงัสอืนัดประชมุผูถื้อหุน้ รายงานการประชมุ

ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ

หรือผู้บริหาร

3) ด�าเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ

การประชุมผู้ถือหุ้น

4) ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ

5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการท่ีได้รับการ

แต่งตั้งใหม่

6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ ข้อก�าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

7) ด�าเนินการอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศ

ก�าหนด 

ทั้งนี้ นางดุจดาว พุทธสุอัตตา มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย 

และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Master of American University, Washington College of 

Law, U.S.A.

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2560 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก�าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ซึง่ประกอบด้วย 

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อตัราการจ่ายเงนิปันผลให้ผูถื้อหุ้น 

ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย และการเปรยีบเทยีบกบับรษิทั

จดทะเบยีนอืน่ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกล้เคยีง

กัน และได้เสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2560 พิจารณา

อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยท่ีประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการตามทีค่ณะกรรมการ

เสนอ ตามรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทน

รายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2559)

• ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน

• กรรมการ 30,000 บาท/เดือน

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม 

(อัตราเดียวกับปี 2559) 

 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ (หากม)ี 

(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

• ประธานกรรมการชุดย่อย  22,500 บาท/ครั้ง

• กรรมการชุดย่อย  18,000 บาท/ครั้ง

 โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชดุย่อย

ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 

3)  เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ�าปี)

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้อนุมัติการจ่ายเงิน

รางวัลพิเศษ (โบนัสประจ�าปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6  

ของก�าไรสทุธิ ส�าหรบัผลการด�าเนินงานปี 2559 ให้กรรมการ 

บรษิทัฯ ท่ีด�ารงต�าแหน่งในปี 2559 ซึง่รวมกรรมการทีค่รบวาระ

หรอืออกระหว่างปี 2559 คดิเป็นเงนิทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาท 

โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รบัค่าตอบแทน

สูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

4)  ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี - 
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	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs)  

ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันก�าหนด โดย KPIs  

ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุมมองด้านกระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงาน

ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะ

ส้ันและระยะยาว โดยผูบ้รหิารแต่ละต�าแหน่งจะมตีวัชีวั้ดการด�าเนนิงานทีส่อดคล้องกับบทบาทหน้าทีข่องตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการ

จะเป็นผูพิ้จารณาการปรบัเงนิเดอืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

ปี 2560

จ�านวนราย 9

ค่าตอบแทน (บาท) 24,524,000

ปี 2560

จ�านวนราย 11

ค่าตอบแทน (บาท) 15,022,443
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	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ		
	 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

ด�าเนนิธุรกจิโดยยึดหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณ

ธุรกิจเสมอมา เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าในขณะทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการเพ่ือ

ก้าวสู่ความส�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังด�าเนิน

ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุง่ม่ันท่ีจะปฏิบตัิ

ตามหลกัส�าคญัในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทัง้ 6 ประการ คอื

• Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระท�าของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธิบายการตดัสนิ

ใจนั้นได้

• Responsibility ความรบัผิดชอบต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วย

ขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

• Equitable Treatment of Stakeholders การปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนไดเ้สียอย่างเทา่เทียมกัน มีความเป็นธรรม และมี

ค�าอธิบายได้

• Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

• Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ และน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน มีโครงสร้างการ

บรหิารท่ีมคีวามสมัพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความทุ่มเทและรบัผดิชอบ 

มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่าง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

การก�ากับดูแลกิจการ

3. คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสัิยทศัน์ กลยุทธ์ 

นโยบายและแผนงานทีส่�าคญัของบรษิทัฯ โดยจะต้องพิจารณา

ถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ

เหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี 

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผูน้�าในเรือ่งจรยิธรรม เป็นตวัอย่าง

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตาม

ความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากลั่นกรองงานท่ีมีความ

ส�าคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประเมินผลตนเองรายปีเพ่ือใช้

เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก�าหนดจรรยาบรรณของบรษัิทฯ 

เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมถึงลกูจ้างทกุคน 

ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ

และระเบียบของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ 

ทัง้ในเรือ่งทางการเงนิและท่ีไม่ใช่เรือ่งทางการเงนิ อย่างเพียงพอ 

เชือ่ถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีของ 

บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มี

หน่วยงานประชาสมัพันธ์และหน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือ

รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชน

ทั่วไป

9. คณะกรรมการจะจัดให้มรีะบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามา

รับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่าง 

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการ

คอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ และมช่ีองทางในการสือ่สารกับบรษิทัฯ 

ที่เหมาะสม
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1)	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 จัดข้ึนเมื่อวันที่  

3 เมษายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ เซน็ทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่บริษทัฯ ได้อ�านวยความ

สะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีง

อย่างครบถ้วน ดังนี้

	 การด�าเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงหรอืหลายรายซึง่ถือหุน้ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 

2559 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- เผยแพร่มติทีป่ระชมุคณะกรรมการ เรือ่งการก�าหนดวนัประชมุ 

ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ี

มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ

เงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุ้น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

ของตลท. ทนัทีท่ีคณะกรรมการได้ลงมต ิเมือ่วนัที ่9 กุมภาพันธ์ 

2560

- เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 

30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 

(ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

เพียงพอส�าหรบัศึกษาข้อมลูประกอบการประชมุ โดยผูถื้อหุน้

ชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้

สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.(แบบท่ีผู้ถือหุ้น 

เลอืกการลงคะแนนเสยีงได้) และได้จดัส่งให้ผูถื้อหุน้ทกุราย 

ทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เก่ียวข้องกับการเข้าร่วม

ประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

- ส�าหรบันกัลงทุนสถาบนั บรษิทัฯ ได้ตดิต่อกับตวัแทนนักลงทนุ

สถาบัน เพ่ือประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน  

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้ก�าหนดหลกัการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี จ�านวน 5 หมวดตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พ.ศ. 2555 

ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่ว่าด้วย

มาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับ 

พึงกระท�าในการด�าเนนิธุรกิจ และการปฏิบตังิาน โดยจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 14 หมวด ดังนี้

 1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. การสนับสนุนภาคการเมือง

 3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูล

ภายใน

 5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

 6. การแข่งขันทางการค้า

 7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 9. การปฏิบัติต่อพนักงาน

10. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

14. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

รายละเอียดของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจปรากฏอยู่ในคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 เมื่อเดือน

มกราคม ปี 2559 และได้สื่อความให้บุคลากรของบริษัทฯ และ 

คู่ค้า รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

และสาธารณชนได้รับทราบ

การปฏบิติัตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน	

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กัน โดยการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ในปี 2560 ท่ีผ่านมา สรปุได้ดงัน้ี
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ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

	 การด�าเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา  

แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซ่ึงเป็นสถานที่ท่ีระบบ

ขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวาง

เพียงพอส�าหรับรองรับผู้เข้าประชุม

- จดัเจ้าหน้าท่ีไว้อย่างเพียงพอส�าหรบัต้อนรบัและให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้เข้าประชุม ในเร่ืองข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนและ

การตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

- น�าเทคโนโลยี (ระบบงานประชมุผูถื้อหุน้) มาใช้ในการประชมุ 

ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผล

ให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นย�า

- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออก

เสียงลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

- ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทุกระเบยีบวาระ และจดัให้ผูถื้อหุน้

ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็น 

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุม

แล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่ 

อย่างใด

- ประธานในทีป่ระชมุเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม

และการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้

มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

- ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

	 การด�าเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนของตลท. ภายในวันท�าการถัดไป หลังเสร็จสิ้น

การประชุม โดยระบุผลของมติและจ�านวนคะแนนเสียงของ  

ผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง 

- จดัท�ารายงานการประชมุท่ีระบรุายชือ่กรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลท่ีกรรมการน�าเสนอ ค�าถาม 

ค�าตอบ ผลของมต ิและจ�านวนคะแนนเสยีงของผูเ้ข้าประชมุ

ในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

2)		การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วน

ได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ และสามารถตัดสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ 

โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารท่ีมส่ีวนได้เสยีกับธุรกรรม

ที่ท�ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรม

ดงักล่าว ท้ังน้ีเมือ่ปี 2559 คณะกรรมการได้อนมุตัแิบบรายงาน

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความ

เก่ียวข้อง (ฉบบัใหม่) และอนุมติัหลกัเกณฑ์การรายงานฯ โดย

แบ่งออกเป็น หลักเกณฑ์ส�าหรับการรายงานครั้งแรก  

การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจ�า

ไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจ�าปี

3)		 โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	
 เพือ่เปน็การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ 

ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจ�าปี 2560 เม่ือ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้น

จ�านวน 98 ราย ท่ีได้รับสิทธ์ิจากการจับสลาก จากผู้สมัคร 

525 ราย เข้าเย่ียมชมโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์

แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์

ภาคการเกษตร (โซลาร์ ฟาร์ม) จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การ

ด�าเนินงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด 

(CHPP) ซึ่งผ่านการลงทุน 100 % จากบริษัทโดยได้รับการ

ต้อนรับจาก นายองค์การ ศรีวิจิตร ผู้จัดการทั่วไปของ CHPP 

พร้อมรับฟังการบรรยายเก่ียวกับการท�างานของการติดต้ัง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน 

พื้นดิน จากฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) อย่างใกล้ชิด 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมสถาบัน 

วิทยสิริเมธี (VISTEC) ระดับอุดมศึกษาของกลุ่ม ปตท. พื้นที่

ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.จ�ารัส 

ลิม้ตระกูล อธิการบด ีVISTEC และ นายโกวิท จงึเสถียรทรพัย์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ให้การต้อนรับ

คณะผู้ถือหุ้น รวมท้ังร่วมบรรยายถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้ง

และการด�าเนินงานของ VISTEC และผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ

2.	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ตัง้แต่กลุม่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน กลุม่หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา 
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กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด

นโยบายด้านบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ในคูม่อืการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการด�าเนินงาน

ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความย่ังยืน ประจ�าป ี

2560 ของบริษัทฯ

1)		การต่อต้านคอร์รัปชัน	
 ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการต่อต้าน

คอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

 นิยาม

 “คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้ค�ามั่น / สัญญาว่าจะให้

2. การรับ การเรียกร้อง

 ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือ

ละเว้นการกระท�าหรือการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการให้ได้มา

หรอืรกัษาไว้ซึง่ธุรกิจหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมใน

ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีต

ทางการค้าให้กระท�าได้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามนโยบาย แนวปฏิบตั ิและมาตรการ

ต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

• ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดูแลให้บรษิทัฯ มรีะบบท่ีสนับสนุน

การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า

ฝ่ายบรหิารได้ตระหนักและให้ความส�าคญักับการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

• ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษ

เมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

• วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

• ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน ให้ข้อเสนอ

แนะแนวทาง ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�ากับดแูลการควบคมุภายใน การจดัท�ารายงานทางการเงนิ 

และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกับมาตรการต่อต้านการ

คอร์รปัชนั รวมทัง้ก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน

• สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้

มัน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัมคีวามเพียงพอและ

มีประสิทธิผล

• สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้ค�าแนะน�าต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพ่ือลดความ

เสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

อย่างสม�่าเสมอ และให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏิบัติแก ่

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ก�ากับ ดแูล และสนับสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความ

เสีย่งด้านคอร์รปัชนั และทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั

ให้เพียงพอเหมาะสม

ผู้บริหาร

• ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันใน

กระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน 

• ก�าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการ

ต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย 

• น�านโยบายและกรอบการป้องกนัการคอร์รัปชนัเพ่ือน�าไปถอื

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ 

เพ่ือให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ  

ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม และก�าหนดให้บคุลากรของบรษิทัฯ ปฏิบตัติามนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไมร่บั ไม่ให้ ของ

ขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ

และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและ

การเลี้ยงรับรองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ

ประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ
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2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การ 

ช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political contribution) ตามท่ีบรษิทัฯ 

ได้ก�าหนดไว้ในจรรณยาบรรณด�าเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การ

สนับสนุน หรือการกระท�าอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง  

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่รวมถึงการใช้ทรพัยากรของบรษิทัฯ 

ในกิจกรรมท่ีจะท�าให้บรษิทัฯ สญูเสยีความเป็นกลางทางการ

เมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

และระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะ

สมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน โดยทบทวน

และประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด

การคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละครั้ง 

4. ก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนปฏิบัติ

การงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและท�า

สญัญา พร้อมก�าหนดแนวทางในการตดิตามประเมนิผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย

5. จดัให้มกีลไกรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้

มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

6. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก

ต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัความถกูต้องและ

เหมาะสมของรายการทางการเงนิ ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิ

เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือ 

ไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

7. การบรจิาคเพือ่การกศุลและการให้เงนิสนบัสนนุของบรษิัทฯ 

มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมี

เอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคล้องกับระเบยีบของบรษิทัฯ 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 

ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการคอร์รัปชัน

8. บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคล ทีส่ะท้อน

ถึงความมุง่มัน่ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั รวมถึงการ

ให้ความรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัใินการ

ต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองแก่

บุคลากรของบริษัท เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงบท

ลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

9. บรษิทัฯ สือ่สารนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัและแนวปฏิบตัิ

ไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�านาจใน

การควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ัง 

สาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์บรษิทัฯ 

รายงานประจ�าปี เป็นต้น เพื่อทราบและน�ามาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. บริษทัฯ จดัช่องทางการสือ่สารให้บคุลากรสามารถแจ้งเบาะแส 

ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมถึง

การให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามนโยบายการรับเรื่อง

ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

11. บริษัทฯ จะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตาม

กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

12. ฝ่ายบรหิาร มหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงาน ตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันน้ีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะ

กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยสม�า่เสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบ

อย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี	2560

- บรษิทัฯ ได้จดัท�าแบบประเมนิตนเองเก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 71 ข้อ พร้อมหลักฐาน

อ้างองิ และได้ย่ืนขอรบัรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการรับรองจากคณะ

กรรมการ CAC

- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและส่ือความให้กับผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทน

จากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดย

เนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการ

ต่อต้านคอร์รปัชนั นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีนและให้ความ

คุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ

ประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได ้

ลงนามรบัทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ 

ด้วย ส�าหรับกลุ่มพนักงาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

บริษัทฯ ได้ส่ือความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในกิจกรรม 

QSHE&KM Day 2017 ณ ศนูย์ปฏบิตักิารชลบรุ ีจงัหวดัชลบรีุ 

โดยวดัผลการประเมนิความรูค้วามเข้าใจพนกังานได้คะแนน

ร้อยละ 97
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2)		การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต
 ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่อง 

ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and 

Complaints Handling Policy) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและการให้ความคุ้มครอง

 ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่มสามารถร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการ

ทุจริต การกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ 

ระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน

• จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

 ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

• ผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail Address)  

company-secretary@gpscgroup.com 

• เว็บไซต์บริษัทฯ:

 http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing

• พนักงาน
• ผูบร�หาร

• ประธานเจาหนาที่บร�หาร
 และกรรมการผูจัดการใหญ
• กรรมการ

• ประธานกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยน

หมายเหตุ :
รวมระยะเวลาดำเนินการ 50 วันทำการขยายระยะเวลาการสอบสวนไดไมเกิน 30 วันทำการ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผูตัดสินเรื่องรองเรียน

ผู�ตรวจสอบเร�่องร�องเร�ยน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน ดังนี้
• ประธานเจาหนาที่บร�หารการเง�น
• ฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร
• ฝายกิจการองคกร และกฎหมาย
• ฝายบร�หารการลงทุนและบร�ษัทในเคร�อ

ผู�แจ�งเร�่องร�องเร�ยน

• พนักงานบร�ษัทฯ
• บุคคลภายนอก 

ผู�รับเร�่องร�องเร�ยน

ผู�ประสานงาน (หนวยงานฝายกิจการองคกรและกฎหมาย)

• ประธานกรรมการบร�ษัท
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• เลขานุการบร�ษัท 
• ผูบังคับบัญชา

• ทุจร�ต ฝาฝนกฎหมาย
• กฎระเบียบ
• เร�่องอื่นๆ

• หนวยงานฝายตรวจสอบภายในองคกร 
• หนวยงานฝายกิจการองคกรและกฎหมาย
• หนวยงานที่เกี่ยวของ

สงเร�่องดำเนิน
การลงโทษตามกระบวนการ

ตัดสินเร�่องรองเร�ยน
(15 วันทำการ)

คณะกรรมการผู�ตัดสินเร�่องร�องเร�ยน

รับเร�่องตามชองทางที่
บร�ษัทฯ กำหนดและสงเร�่อง

ใหผูประสานงาน
(ทันที)

แจงเบาะแส
การกระทำความผิด

พ�จารณารับเร�่องหร�อไม 
(5 วันทำการ)

พ�จารณาขอเท็จจร�งและสอบสวน 
(30 วันทำการ)

ผู�ถูกร�องเร�ยน
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	 	 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคล 

	ที่เกี่ยวข้อง

• ผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนจะเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยชือ่ของตนเองก็ได้ 

แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและหลักฐาน

ที่มีความชัดเจนมากเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร

เชื่อว่ามีการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ  

ข้อบังคับข้อก�าหนด ค�าสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะรับไว้พิจารณา

• บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถาน

ที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ

ท�าการอื่นใด ท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย 

หรอืไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง

• บรษิทัฯ จะปกปิดเรือ่งร้องเรยีน และปกป้องข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง

กับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคล

อื่น เพื่อค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิด

ขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ�าเป็นในขั้นตอนการด�าเนิน

การตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด 

	 บทลงโทษ

 ผู้ใดกระท�าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติ 

ตามนโยบายฯ น้ี รวมทัง้มพีฤติกรรมท่ีกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ลงโทษ

ทางวนัิย หรอื เลอืกปฏบิตั ิด้วยวิธีการอนัไม่ชอบเนือ่งมาจาก

การร้องเรยีนต่อผูแ้จ้งร้องเรยีน หรอืบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับเรือ่ง

ร้องเรียนกับนโยบายฯ น้ี ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัย และ  

ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการกระท�าดงักล่าว ตลอดจนรบัผดิในทางแพ่ง

และทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1)		การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ 

ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย นโยบายการก�ากบัดูแล

กิจการ นโยบายเก่ียวกับการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และ

การปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้

ความส�าคญักับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการ

เงิน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีท่ีเป็นอิสระ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อ 

นกัลงทนุถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคญัผดิ และเพียงพอต่อการตัดสนิ

ใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าค�าอธิบายและ

การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการ

เงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจ

การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้นนอกเหนือจาก

ข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2)		นักลงทุนสัมพันธ์	
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลที่

ส�าคญัต่อนกัลงทุน เนือ่งจากเลง็เหน็ว่าการใช้ข้อมลูทีถู่กต้อง

และมคีวามเท่าเทียมกันมคีวามจ�าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทนุ 

ดังน้ันบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor 

Relations) ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่

ส�าคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. 

โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มุง่เน้นกลยทุธ์การเปิดเผยข้อมลู

ให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�าหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัด

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ รวมทัง้กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสรมิความสมัพันธ์และความ

เข้าใจของนักลงทุนท้ังสถาบนัและรายย่อยจากท้ังในและต่าง

ประเทศ ที่มีต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อ

การลงทุน อันจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นท่ีเหมาะสม 

ซึง่จะน�ามาสู่เสถียรภาพและสภาพคล่องท่ีดีของราคาหลกัทรพัย์

ในปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินกลยุทธ์ในการ

พัฒนาการน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่าน

ทางเอกสารน�าเสนอต่างๆ อาทิ ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารน�าเสนอส�าหรับนักวิเคราะห์ 

(Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการ

ให้นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ได้รบัข้อมลูเก่ียวกับ ผลประกอบ

การและสถานะการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ทีส่ามารถน�าไป

ใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และ

แม่นย�า เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง 

โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทย

และองักฤษ ในกรณีท่ีผูล้งทุนมข้ีอสงสัยและต้องการสอบถาม  
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สรุปกิจกรรมหลักในป	ี2560	ดังนี้

กิจกรรม จำ�นวนครั้ง ปี 2560

Roadshow ในประเทศ 18

Roadshow ต่างประเทศ 6

Analyst Meeting 4

Company Visit / Conference Call 10

การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 6

น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1

4.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1)	 การก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีและจรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการได้ก�าหนดให้บรษัิทฯ มนีโยบายด้านการก�ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้อนุมัติคู่มือ 

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัปรบัปรงุ 

ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมปี 2559 และได้มอบหมายให้ฝ่าย

จดัการด�าเนินการส่งเสรมิให้เกิดการปฏบิตัติามคูม่อืดังกล่าว

ผ่านการอบรมและการสื่อความอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ 

มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีติดตาม 

การปฏิบัติดังกล่าว 

2)	 การก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	และ
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
- ในปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนและก�าหนดนโยบาย 

ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

- ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) 

ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก�าหนดตาม 

หลกั Balanced Scorecard ซึง่ KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย

มุมมองด้านการเงิน (EBITDA และก�าไรสุทธิ) มุมมอง

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า ชุมชน  

และนักลงทุน) มุมมองด้านกระบวนการท�างานภายใน

องค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตของ

องค์กรและพนักงาน (Employee Engagement และ 

Employee Capability) 

3)	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 บรษิทัฯ จดัให้มกีารปฐมนิเทศส�าหรบักรรมการทีเ่ข้ารบัต�าแหน่ง

ใหม่ในคณะกรรมการ ก่อนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

คร้ังแรก เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ  

รวมทัง้ข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ลกัษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ 

โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลการด�าเนินงาน การก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึงกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็น

กรรมการบริษัทฯ 

4)	 การพัฒนากรรมการ
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ

มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน โดยข้อมลูการอบรมของกรรมการ มดีงัน้ี

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2140-4628, 

0-2140-4691, 0-2140-4715, 0-2140-5318 อีเมล์: ir@gpscgroup.com
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ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล DCP DAP ACP RCP FND UFS FGP Others

1. นายสุรงค์ บูลกุล 121/2009  

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ 64/2007 32/2010 RCC 

12/2011

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล SCC/2004 RCL 

3/2016

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 113/2009 75/2008 2/2011 DCPU 

2/2014

 ACEP 

8/2013

 C-FG 

4/2013

5. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ 217/2016  

6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 85/2007 93/2011 FSD 

12/2011

CDC 

11/2015

7. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 131/2010 30/2013  

8. นายอธิคม เติบศิริ 125/2009 41/2017 RCL 

4/2016

9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ 114/2015 31/2006 2/2006 CSP 

10/2005

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 119/2009 21/2009

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ 7/2001

12. นายเติมชัย บุนนาค 143/2011 RCL 

3/2016

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

ACP : Audit Committee Program

RCP : Role of the Chairman Program

FND : Finance for Non- Finance Director Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement

FGP : Financial Institutions Governance Program

RCC : Role of Compensation Committee

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders

DCPU : Director Certification Program Update

AECP : Anti - Corruption for Executive Program

C-FG : Anti - Corruption Focus Group

FSD : Financial Statements for Directors

CDC : Charted Director Class 

CSP : Company Secretary Program
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ในปี 2560 พลตรเีชาวเลข ชยันตร์สภุาพ เข้ารบัการอบรมเพ่ิมเตมิ

ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการ

ใหม่ของบรษิทัฯ และนายอธิคม เติมศิร ิเข้ารบัการอบรมหลกัสตูร 

Role of the Chairman Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

5)	การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย	ประจ�าปี	2560

•	 กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

 ในปี 2560 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการ โดยการพิจารณา 

กลั่นกรองจากคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติ

เกณฑ์การประเมนิและแบบประเมนิการปฏิบตังิานของคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ�าปี 2560 ซึง่มทีัง้หมด 

3 แบบ ประกอบด้วย 

1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล 

 (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น)

3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

3.1)  แบบประเมนิคณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายคณะ) 

ทั้ง 4 คณะ

3.2)  แบบประเมนิคณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายบุคคล) 

เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

•	 เกณฑ์การประเมิน	

 คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกว่า 85% = ปฏิบัติเป็นประจ�า / ดีเยี่ยม

 มากกว่า 75 % = ปฏบิติัเป็นส่วนใหญ่ / ดมีาก

 มากกว่า 65 % = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี

 มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี

 ต�่ากว่า 50 % = ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมิน 

ดงักล่าวแก่กรรมการทกุท่านเพ่ือประเมนิและส่งกลบัมายงับรษิทัฯ 

เพ่ือวิเคราะห์ผล จากน้ันจงึรายงานสรปุผลการประเมนิต่อทีป่ระชมุ

คณะกรรมการเพ่ือการน�าผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป

•	 สรุปผลการประเมิน

1.	 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 

 ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ  

3) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

4) การประชมุคณะกรรมการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยีย่ม” (ร้อยละ 89.73)

2.	 แบบประเมินกรรมการรายบุคคล	 (ประเมินตนเองและ

กรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 

 1) ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง 

สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 

 2)  ความรบัผดิชอบต่อการปฏิบตัหิน้าทีด้่วยขีดความสามารถ

และประสิทธิภาพที่เพียงพอ 

 3)  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 

 4)  มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

และ มีการเปิดเผยข้อมูล 

 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะ 

 6)  การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

 - ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม”  

(ร้อยละ 97.27)

 - ผลการประเมนิกรรมการท่านอืน่ อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

(ร้อยละ 97.63)

3.	 แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

3.1)  แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ)  

ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1)โครงสร้าง

และคณุสมบตัขิองคณะกรรมการชดุย่อย 2) การประชมุ

ของคณะกรรมการชดุย่อย 3) บทบาท หน้าที ่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

- ผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดบั 

“ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 94.81) 

- ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100.00)

- ผลการประเมินคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.61) 

- ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.39)

3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) 

เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

3) อ�านาจ หน้าที ่4) ความเป็นอสิระและความเท่ียงธรรม 

5) ความเข้าใจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของกรรมการ

ตรวจสอบ 6) การอทุศิเวลาในการปฏบิตังิานและการประชมุ

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยีย่ม” (ร้อยละ 98.19)
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6)	 การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ในปี 2560 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิ

งานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

โดยหลกัเกณฑ์การพจิารณาประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลการ

ด�าเนนิงานเชือ่มโยงกับตวัชีวั้ด การด�าเนินงาน (Key Performance 

Indicators : KPIs) และ ปัจจัยด้านความสามารถในการ

บริหารจัดการและภาวะผู้น�า ทั้งน้ี คณะกรรมการ โดยการ

พิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมนิผลการปฏิบตังิานและก�าหนด

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว โดยพิจารณาควบคูกั่บ

กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

7)	 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
 บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ 

โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการด�ารงต�าแหน่ง

บริหาร จากนั้นจึงประเมนิสมรรถนะผูบ้ริหารของบุคลากรใน

กลุ่มดังกล่าว โดยผ่าน Assessment Center ซึ่งครอบคลุม

การประเมนิด้าน Leadership Competency ด้าน Organizational 

Knowledge ด้าน Experience และด้าน Personal Attribute 

จากนัน้จงึน�าผลการประเมนิมาก�าหนดแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) ซึ่งเป็นการเตรียม

บุคลากรให้มีความพร้อมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งบริหาร

อย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมความ

พร้อมของบุคลากรในต�าแหน่งบริหาร เพ่ือสืบทอดต�าแหน่ง

ที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

ที่เกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการต่อไปในอนาคต 

8)		นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีเป็นการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน  

4 บริษัท ตามหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณี

ทีเ่ป็นการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั หน่วยงาน หรอืนิตบุิคคลอืน่ๆ 

เป็นไปตามหลกัการการไปด�ารงต�าแหน่งในบรษิทั หน่วยงาน 

หรอืนติบิคุคลอืน่ๆ ของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มี

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างเป็นระบบ ดังนี้

• หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือ

นิติบุคคลอื่นๆ

1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายให้

ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานใน

กิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อ

คณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพ่ือทราบ 

ภายหลังที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี  

แล้วแต่กรณี

2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งต้ัง

จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน  

ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รงคณุวุฒ ิท่ีปรกึษา หรอืต�าแหน่งใดๆ 

นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ 

ให้ผูบ้รหิารสงูสดุเสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

3) ในกรณีผูบ้ริหารสงูสดุของบริษทัฯ จะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ ผูท้รง

คุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือ

นติบิคุคลอืน่นอกเหนอืจากท่ีก�าหนดไว้ตามข้อ 2) และ

มิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร

สูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบรษิัททีต่น

ปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง 

ดังกล่าว

4) ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด

ของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) 

ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความ

เห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

จัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการ

ตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
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	 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

3. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ 
งบการเงนิได้ และนางสาวอรรถยา สโุขธนัง รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่

เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการอสิระ 

และมคีณุสมบติัเก่ียวกับความเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและ 

ขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
1. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพ่ือให้มีการด�าเนินการเป็นไป

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�า

2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของ 

บริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึง

ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2)  พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง รวมถึงพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

ในการเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร

สงูสดุ ผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุ

ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.3)  ส่งเสรมิความเป็นอสิระและให้ความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของผู้สอบบัญชี

3. การควบคุมภายใน

3.1) สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายใน ระบบ

การควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียง

ตามกรอบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล 

และก�ากับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

3.2)  ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรงุกระบวนการ

ท�างาน หรือระบบงานเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 

เพื่อให้มีระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อ

ให้ได้รายงานทางการเงินทีถู่กต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี

3.3)  ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการ

ปฏิบัติ ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.4)  สอบทานการด�าเนนิงาน และกระบวนการในการก�ากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัฯ ให้มกีารปฏิบตังิานตามนโยบาย 

กฎ ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบติังานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.5) ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและ

ก�ากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

4. การตรวจสอบภายใน

4.1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก�ากับให้หน่วย 
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ตรวจสอบ ภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร 

และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

4.2)  ก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทาน

และให้ความเหน็ชอบ อนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณา

ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

4.4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ

ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน

4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายจดัการ หน่วยตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีห้

อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมท้ังพิจารณาขอบเขตการ

ตรวจสอบกับผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ให้มคีวามสมัพันธ์

และเกื้อกูลกัน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. 

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.2)  พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจ 

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให ้

เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ ตลท. ทัง้นี ้เพ่ือ

ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ

สอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

และจดัให้มกีารทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปลีะ

หนึ่งครั้ง

5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ

รายงานผลการประเมนิพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

6. การรายงาน

6.1)  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเหน็เกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชือ่ถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 

ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

- จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

- รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนท่ัวไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. หน้าที่อื่นๆ

7.1) ในกรณีท่ีการด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก 

ผู้เชีย่วชาญเฉพาะเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้มีการเชิญ

หรอืด�าเนินการว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเร่ืองด้วยค่าใช้

จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การด�าเนินการว่าจ้างให้เป็น

ไปตามระเบยีบข้อก�าหนด ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ รวมถึง

มีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2)  เมือ่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัรายงานผลการตรวจ

สอบภายในท่ีพบว่ามกีารปฏิบตัท่ีิฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ 

ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้แจ้งต่อผูบ้ริหารระดบั

สูงเพ่ือพิจารณาสั่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไป

ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อบังคับ วิธีการ

ปฏิบัติงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค�าสั่งที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผล 

การตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ 

การกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง 
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- การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือ มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่อง

ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการ 

ของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหน่ึงอาจรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลท. ได้

7.3) หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัแจ้งกรณีทีผู่ส้อบ

บัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่าย

จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ กระท�าความผิดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับหน้าที่

และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์มาตรา 281/2 วรรคสอง 

มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 

310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและรายงานผล 

ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และ ตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ หรอืผูถื้อหุน้

มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)

2. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)

3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

นางศศิธร สติฐติ ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย  

กรรมการบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น

กรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ  

โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ

รายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการสรรหากรรมการบรษิทัฯ หรอืประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือก

อย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

2. พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

โดยให้มกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืวิธีการก�าหนดค่าตอบแทน

ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะ 

กรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืท่ีประชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น

กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งตั้งตาม

ความเหมาะสม

4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้าง

และองค์ประกอบค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการเป็นประจ�าทกุปี
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)

2. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)

3. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

6. ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์

เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ

จดัท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และลงนาม

โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นางดุจดาว พุทธสุอัตตา รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการ 

บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดมีวีาระการปฏิบตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแล

กิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1. ก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือก�าหนดเป็นระเบยีบปฏิบตัขิอง

องค์กร ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรท่ีได้

มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

 2. ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง 

รวมท้ังเข้ารบัการตรวจประเมนิจากองค์กรภายนอกทีม่ชีือ่เสยีง 

และเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า

 3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพ่ือให้

เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับ 

ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงาน 

อื่นใด

 5. ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

อย่างสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 6. มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะ

ท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการ

บริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) 

ซึ่งรวมถึงการด�าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

 8. ติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 9. วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

 10. สนับสนุนให้มกีารเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดูแลกิจการ

ที่ดี ให้เป็นท่ีเข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ 

มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
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11. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

เข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงาน

กลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือน�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

13. วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

14. ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อ

เสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

15. รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 

รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

16. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)

2. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายเติมชัย บุนนาค กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งท่ีพ้นจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. ก�าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเส่ียง

องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. การก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการ

บรหิารความเสีย่งองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิาร

ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: 

RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้

ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ

ก�าหนดมาตรการควบคมุหรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และ

การพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ 

RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. การก�ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม

6. ก�ากับ ดแูล และสนับสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านการบรหิาร

ความเสีย่ง ด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั โดยการประเมนิความ

เสีย่งด้านคอร์รปัชนัและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั

ให้เพียงพอ เหมาะสม
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7. สนับสนุนและพัฒนาการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบัท่ัวทัง้

องค์กร รวมท้ังเครือ่งมอืต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมปีระสทิธิภาพ 

รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ รบัทราบ และในกรณีทีม่ปัีจจยั หรอืเหตกุารณ์ส�าคญั

ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมีนยัส�าคญั ต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเรว็ทีส่ดุ

9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาส

ละ 1 ครั้ง 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

	 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและ
	 ผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ�านวน  

4 คน ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผู้ถอืหุน้ราย

ใหญ่ของบริษัทฯ จ�านวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ทีก่�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั

จดทะเบยีนต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด

นยิามกรรมการอสิระตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ  

โดยมีส่วนที่ก�าหนดไว้เข้มกว่าท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ก�าหนดคือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนด 

ให้กรรมการอิสระต้อง“ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่

มสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดย

นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย”  

(คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ือง 

ไม่เกิน 9 ปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1)		การสรรหากรรมการ	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ 
และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ

 การสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณากลั่นกรอง

บุคคลที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย  

รวมถึงบญัชรีายชือ่กรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงาน 

ที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของ 

กรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชน

จ�ากัด และไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ 

เหมาะสมท่ีจะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการบรษิทั

ที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

• มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ 

สาขาอาชพี และประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์

และสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยพิจารณาควบคูกั่บ “ตารางความรูค้วามช�านาญ (Skill 

Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”

• สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง มส่ีวนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามกล้า

ในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ มปีระวัตกิารท�างาน

และจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

• มีภาวะผู้น�า และสามารถติดตามการด�าเนินการของ 

ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจ�ากัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ 

ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด 

ส�าหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แทนกรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือ

หุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 

โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือเสนอรายชื่อ

ดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ท้ังนี้ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก
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และน�าเสนอรายชือ่บคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เพ่ือพิจารณาอนุมตัต่ิอไป โดยให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของ 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ :

• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

• ให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่ 

จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้

ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ

ท่ีพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง

เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) การแต่งตัง้กรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างในกรณี

อื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก

และน�าเสนอรายชือ่บคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

การสรรหาต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยัง

เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่

ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียั่งเหลอือยู่ของกรรมการ

ที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

1) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ�านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ 

คนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา

รับต�าแหน่งอีกได้

2) นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น

จากต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากัด และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

บริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไป

ถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้

นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4) ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง และมหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท	
	 ที่เข้าลงทุน	

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ใน

เงนิลงทุนของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพ่ิม

และความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ โดยม ี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอชือ่บุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบรษิทัย่อยและ

บริษัทร่วม

 บริษัทฯ มีการก�าหนด”หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้ง

กรรมการของบรษิทัทีเ่ข้าลงทุน” เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะ

เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตาม 

ข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคัญ ส�าหรับการลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก 

 อน่ึง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผูแ้ทนบรษิทัฯ คอื ก�ากบั

ดแูลบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องให้มแีนวทาง

ในการด�าเนินงานหรอืการบรหิารจดัการ รวมถึงแนวทางปฏิบติั

ทีส่อดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทศิทางกลยุทธ์

ทางธุรกจิของ บรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั เช่น นโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน 

นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบาย

ส�าคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. ก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

บริษทัฯ มกีารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย

และบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบก�ากับดูแลการจัดการ และผล

การด�าเนินงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง

แต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้
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• ด�าเนินการติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพื่อให้การด�าเนิน

งานของบรษิัทย่อย บริษทัร่วม และบรษิัทที่เกี่ยวข้องเปน็

ไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ค�า

แนะน�าเพ่ือให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่

ก�าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้

ได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

• พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายใน

รวมถึงระบบการท�างานทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

ในการด�าเนินธุรกิจ

• พิจารณา ตดิตาม และด�าเนินการจัดให้มกีารทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนนิธุรกิจของบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบรษิทั

ที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

อย่างสม�่าเสมอ

3. บริษัทฯ จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการเพื่อท�าให้มั่นใจ

ได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง มีการ 

เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการ

เงิน รวมถึงข้อมลูต่างๆ ทีต้่องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากบัดแูล 

หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก 

รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4. ในกรณทีีบ่รษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัท่ีเก่ียวข้องมคีวาม

จ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้อง

ติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

เข้าท�ารายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัท 

จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน

และรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�าหนด 

โดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. บริษัทฯ จะด�าเนินการที่จ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม และบริษทัทีเ่ก่ียวข้องมรีะบบในการเปิดเผยข้อมลู

และระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการ

ด�าเนินธุรกิจ

	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการ 

ใช้ข้อมลูภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทราบ โดยมีนโยบายและการด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน ดังนี้

1.	นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับ

หน้าท่ีในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่

ของกรรมการและผูบ้รหิารตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม)

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่

ประชุมคณะกรรมการทราบ

3) กรรมการและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร

ในสายงานบญัชหีรอืการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 

หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบ

ข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส�าคัญซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือ 

เผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ  

จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

โดยบรษิทัฯ จะแจ้งให้บคุคลดงักล่าวทราบการงดการซือ้

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมลู

ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้

ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญน้ันต่อบุคคล

อื่น

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยัง

มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่ง

หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ

หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ

เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)  

ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าว
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จะท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อเทจ็จรงิ

เช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตน 

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว 

เปิดเผยข้อมูลภายในหรอืความลับของบริษทัฯ ตลอดจน

ข้อมลูความลบัของคูค้่าของบรษิทัฯ ทีต่นได้รบัทราบจาก

การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต

กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานมหีน้าท่ีเก็บรกัษาความลบั 

และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการ

ใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ เพ่ือประโยชน์การด�าเนนิธุรกจิ

ของบรษิทัฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงานของบรษัิทฯ น�าความลบั และ/หรอื ข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7) ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมลูภายใน

ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็น

หนงัสอืตดัค่าจ้าง พักงานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอื

ให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของ

การกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

2.		การด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน
1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ 

ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ 

ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท�าการ 

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย�้ากับกรรมการ

และผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งหนังสือ

หรอือเีมล์แจ้งเตอืนกรรมการและผูบ้รหิารทกุรายให้รายงาน

การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ดงักล่าว (หากม)ี

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทฯ 

ก�าหนดในระหว่างช่วงเวลาทีบ่รษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยข้อมลู

ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

เพื่อให ้ข ้อมูลนั้นได ้รับการเผยแพร ่สู ่สาธารณชน 

อย่างทั่วถึงก่อน

3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ 

ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรัพย์บริษทัฯ ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็น

รายเดอืนผ่านการรายงานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ในปี	2560	
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล
จำ�นวนหุ้น จำ�นวนหุ้น

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่�งปี

หม�ยเหตุ
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60

กรรมการ

1. นายสุรงค์ บูลกุล 73,000 73,000 - -

 โดยคู่สมรส 36,800 36,800 - -

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ N/A 30,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 73,000 73,000 - -

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ 73,000 73,000 - -

5. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ - - - -

6. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

7. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 73,000 73,000 - -

8. นายอธิคม เติบศิริ 73,000 73,000 - -

9. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ 73,000 73,000 - -

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

12. นายเติมชัย บุนนาค 25,000 25,000 - -

ผู้บริหารระดับสูง	(ตามนิยาม	ก.ล.ต.)

13. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ 58,000 58,000 - -

14. นายสมรชัย คุณรักษ์  63,000 63,000 - -

15. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ - - - -

16. นายกล้าหาญ โตช�านาญวิทย์  58,000 58,000 - -

17. นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

18. นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี - - - -

19. นางดุจดาว พุทธสุอัตตา N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

20. นายปวเรศ รัตนสุวรรณ N/A 26,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

21. นายพยนต์ อัมพรอารีกุล 58,000 58,000 - -

22. นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี 35,333 35,333 - -

23. นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

24. นางวนิดา บุญภิรักษ์ 58,000 58,000 - -

25. นางศศิธร สติฐิต 10,000 10,000 - เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

26. นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข 49,000 49,000 - -
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หมายเหตุ
(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560
(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ�านวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บูลกุล / กรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	

ส�าหรับงวดปีบัญชสีิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชสี�าหรับการสอบ

บัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ�านวนเงินรวม 2.95 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบริษทัฯ จ�านวน 1.18 ล้านบาท และ

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ�านวน 1.59 ล้านบาท และ 

ค่าตอบแทนส�าหรบังานบรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) จ�านวน 0.18 

ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 

ของบรษิทัฯ ได้รบัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต.และมคีวามเป็นอสิระ

โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็น

พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

	 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล	 	
	 กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	

การก�ากับการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับ

มาตรฐานการบรหิารจดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ เพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจาก 

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และส่งผลให้บริษัทฯ ประสบ

ความส�าเร็จอย่างย่ังยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยนับตั้งแต ่

ปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้อง

ด้านกฎหมาย (Compliance Committee) ซึ่งแต่งตั้งตัวแทน 

มาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยกันก�ากับดูแลให้การด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 

กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ท้ังน้ี ในปี 2560 คณะ 

กรรมการบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่าควรมหีน่วยงานมาปฏบิตัหิน้าท่ีก�ากับ

ดแูลโดยเฉพาะ จงึได้จดัตัง้หน่วยงานก�ากบักฎหมาย (Compliance 

Unit) ภายใต้ส�านักกฎหมายและก�ากับกฎหมาย ฝ่ายกิจการ

องค์กรและกฎหมาย เพ่ือก�ากับดแูลการปฏิบตังิานตามกฎหมาย

และกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป 

การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร	
PTT Group CG Day

ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน PTT Group CG Day 

2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “CG 

in DNA : Together We Can” เพ่ือสื่อสารและเน้นย�้าว่า 

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance : CG) เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. บุคลากร 

ทุกระดับใน กลุ่ม ปตท. นั้นร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรม CG 

และจะขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ คู่ค้า สังคม และประเทศชาติ

โดยรวมต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ  

โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิ

ต่อต้านการทุจริต และการเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัส CG สานต่อ 

ความดี สู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน” โดย CEO บริษัท Flagship ในกลุ่ม 

ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. ก�าหนดไว้อย่าง

ครบถ้วน ยกเว้นบางกรณี เช่น บริษัทฯ ยังมิได้ก�าหนดการลง

คะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากการ

ด�าเนินการการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ เป็นต้น

ชื่อ – สกุล
จำ�นวนหุ้น จำ�นวนหุ้น

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่�งปี

หม�ยเหตุ
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60

27. นายสุรจิตร บัวเทิง N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560

28. นายเสาร์ชัย สุขเกษม 46,000 - (46,000) -

29. นายองค์การ ศรีวิจิตร 50,000 50,000 - -

30. นางสาวอรรถยา สุโขธนัง N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2560
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	 การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน	และผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) (บรษิทัฯ) ตระหนักถึงความส�าคญัของการประกอบธุรกจิโดยค�านงึถึงหลกัการด�าเนินธุรกิจ

ภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความยั่งยืน และให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับมาโดยตลอด 

โดยบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดการบริหารจัดการความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

การบริหารจัดการความยั่งยืน

1.	 พนักงาน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการมุง่พัฒนาบคุลากรในองค์กรอย่าง

ต่อเน่ือง ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานคือฟันเฟืองส�าคัญในการ 

ขบัเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ และการคงความย่ังยืนทัง้ในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญ

พนกังานทกุคนไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานที่ดี มีความปลอดภัย มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กับการท�างาน มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับธุรกิจให้กับพนักงาน 

และจดัหานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนการท�างาน 

เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเต็มก�าลัง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและสังคม เป็นแนวทางหน่ึงใน 

การพัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง

ของพนักงานให้มีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมการจัด

กิจกรรมที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร อีกทั้งใน

ด้านการดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการด�าเนิน

กิจกรรมงานด้านทีส่ะท้อนความรบัผดิชอบต่อสงัคม ภายใต้กรอบ

การบรหิารงานสูค่วามย่ังยืนของบรษิทัฯ ซึง่ยึดมัน่ด�าเนนิงานด้าน

ธรรมาภิบาล ส่งเสริมแนวคิดการเป็นคนดีและคนเก่งของสังคม 

และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรเข้าสู่กระบวนการ 

การมีส่วนร่วมด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2.	 ผู้ถือหุ้น

บรษิทัฯ ตระหนกัถึงพันธกิจทีม่ต่ีอผูถื้อหุน้ จงึได้ก�าหนดจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าจะสร้างความเจริญ

เตบิโตอย่างเตม็ศกัยภาพ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รบัผลตอบแทนอย่าง

ยัง่ยนืจากผลประกอบการทีด่ขีองบรษิทัฯ นอกจากนี ้ยงัให้ความ

ส�าคญักับการเคารพในสทิธิของผูถื้อหุน้ในการได้รบัข้อมลูท่ีจ�าเป็น 

และการเปิดเผยผลประกอบการ พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริงเสมอ

3.	 ลูกค้า

บรษิทัฯ มบีทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในฐานะ ผูผ้ลติและ

จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน�า้ และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม ให้กับ

ลูกค้าตามปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ลูกค้าก�าหนด โดยยึดหลัก

ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็น 

พ้ืนฐานในการส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพภายใต้

เงื่อนไขของราคาท่ีเป็นธรรม และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี 

ต่อกันมาโดยตลอด

4.	 คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มี

ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงมีนโยบายที่

ชดัเจนในการปฏบิตักัิบคูค้่าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาครวมทัง้

ค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญกับ

การปฏิบัติตนตามกรอบการแข่งขันท่ีดีในเชิงธุรกิจ และไม่เอา

เปรียบคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.	 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและ

ต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินการ 

ทีอ่าจส่งผลทีไ่ม่เหมาะสมในการท�าธุรกรรมกับภาครฐั ทัง้น้ี บรษิทัฯ 

ได้มกีารประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลีย่นข้อมลูกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพ้ืนฐานของ 
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ความโปร่งใส ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้พนักงานด�าเนินการ 

อย่างถูกต้อง และสร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบหน่วยงานของภาครฐั

ผ่านกจิกรรมต่างๆ ที่รว่มสนับสนุน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนัด ี

ในระยะยาว

6.	ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีความ

มุ่งหวังให้ชุมชนและองค์กรอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้

อย่างเก้ือกูลและสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างย่ังยืน จึงได้ก�าหนด

กลยุทธ์ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ดังนี้

1) ด้านการศกึษา บริษทัฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการ

ศึกษาอย่างยั่งยืน การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง การ

สนับสนนุกิจกรรม และการพฒันาสถานศึกษาในพืน้ที่และ

นอกพื้นที่ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐบาล

2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บริษัทฯ มีนโยบาย

ในการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงการจัด

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน กิจกรรมหน่วยแพทย์

เคลือ่นท่ี และกิจกรรมเพือ่เสรมิสร้างความปลอดภัยต่อชวิีต

และทรัพย์สินของประชาชน

3) ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การท�ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

ทัง้การจดักจิกรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคยีง

เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบริษัทฯ และส่งเสริมความสัมพันธ์

ที่ชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และ 

รบัฟังความเห็นของชมุชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวมถึง

การเปิดบ้านให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความมั่นใจ

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4) ด้านสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีและชุมชนใกล้เคียงกับท่ี

ตั้งโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพ่ิมข้ึน 

ของขยะในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณประมาณ 900-

1,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคชุมชนในการหา

แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

ศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง 

โดยการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า

โครงการดงักลา่วจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 

6 - 9 เมกะวัตต์ และก�าจัดขยะมูลฝอยภายในพ้ืนที่ได้ถึง 

500 ตันต่อวัน โดยฝุ่นละอองและก๊าซจากการเผาไหม้จะ

ได้รับการจัดการตามมาตรฐานสากลและไม่เป็นผลเสียต่อ

ชมุชนข้างเคียง โดยบรษิทัฯ คาดว่าโครงการน้ีจะเป็นโครงการ

ต้นแบบของการมส่ีวนร่วมระหว่างภาครฐัและเอกชน ในรูป

แบบของ Creating Shared Value (CSV) ส�าหรับพื้นที่ใน

จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการจัดท�าโครงการเพ่ือลดการ

ปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

มกีารตรวจวัดคณุภาพสิง่แวดล้อมจากการผลติอย่างสม�า่เสมอ 

และมีการสร้างสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ชุมชน รวมถึง

การปลกูต้นไม้เป็นแนวกันชนบรเิวณพ้ืนท่ีโรงงาน เพ่ือปิดก้ัน

การแพร่กระจายของมลภาวะ
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	 โครงการและกิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการในป	ี2560
 
	 โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

โครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน	(CONNEXT	ED)	ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ	ด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้น�า	(E5)	

กลุ่ม ปตท. เป็น 1 ใน 12 องค์กรภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนและ

ก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการสร้าง

ความเท่าเทียมของการเข้าถึงความรู้และเพิ่มโอกาสในการเรียน

รู้และพัฒนาตนเองของเยาวชนไทย โดยโครงการ CONNEXT 

ED ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2559 โดย 6 บริษัทแกน

น�าของกลุ่มปตท. ได้ส่งตัวแทนเข้าเป็น School Partner เพ่ือ

ท�างานอย่างใกล้ชดิร่วมกับโรงเรยีนภายใต้การดแูลจ�านวนทัง้ส้ิน 

42 โรงเรยีน โดยบรษิทัฯ ในฐานะแกนน�าด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภค

ของกลุ่มปตท. ได้ดูแลและสนับสนุนโรงเรียนจ�านวน 6 โรงเรียน

ในพ้ืนท่ีจงัหวัดฉะเชงิเทราได้แก่ โรงเรยีนบ้านวงัตะเคยีน โรงเรยีน

วัดเกาะ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง โรงเรียนประกอบราษฎร์บ�ารุง 

โรงเรียนวัดบ้านนา และโรงเรียนวัดสุขาราม

บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ท�างานร่วมกับผู้อ�านวยการ และครูของสถาน

ศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์บริบทและปัญหา

ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งน�ามาเป็นข้อมูลในการจัดท�าโครงการและ

แผนเพ่ือการพัฒนาสถานทีศ่กึษาแต่งละแห่ง แตกต่างกันไปตาม

บรบิทและปัญหาของโรงเรยีนนัน้ๆ โดยทกุโครงการและแผนงาน

มวัีตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้เกิดความย่ังยืนและด�าเนนิ

การอย่างต่อเนือ่งโดยโรงเรยีน ภายใต้การสนบัสนุนและช่วยเหลอื

ของบริษัทฯ
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โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา	จังหวัดระยอง

	 โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการหมอไฟฟ้า

โครงการหมอไฟฟ้า เดิมชื่อโครงการ Light for a Better Life เป็น

โครงการดแูลช่วยเหลอืสงัคมและชมุชนทีเ่กิดโดยกลุม่คณะท�างาน

จัดการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะ

เฉพาะของบรษิทัฯ และพนักงานในบรษิทัฯ ซึง่โครงการได้เริม่ต้น

ครัง้แรกเมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรยีนบ้านชากยายจนี 

อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีการรวบรวมจิตอาสาของบริษัทฯ

และชมุชน เพ่ือดแูลระบบไฟฟ้าให้กบัชมุชนโดยรอบพ้ืนทีด่�าเนนิ

ธุรกิจ และต่อมาได้มีการยกระดับและพัฒนาให้เป็นโครงการ

กิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนการเป็นบริษัทแกนน�าในการด�าเนิน

ธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท. และได้ขยายพ้ืนที่ด�าเนินโครงการ 

ออกไปยังพื้นที่ต่างๆ

โครงการหมอไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ลดความเสี่ยงการเกิด

เพลิงไหม้ในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 2. ลดความเสี่ยงในสูญเสีย

ทรพัย์สนิจากการเกิดเพลงิไหม้ 3. ลดความเสีย่งในการเกิดอนัตราย

จากไฟฟ้าดูด/ช็อต 4. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นด้านการบ�ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 5. ฟ้ืนฟรูะบบไฟฟ้าทีไ่ด้รับความ

เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ซึ่งในปี 2560 โครงการหมอไฟฟ้าได้ขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่นๆ  

นอกเหนือจากเดิม เช่น การด�าเนินโครงการในโรงเรียนประชารัฐ 

ภายใต้การดแูลของ GPSC ใน จ.ฉะเชงิเทรา, โรงพยาบาลส่งเสรมิ 

สุขภาพต�าบลพ้อแดง จ.ชุมพร, โรงพยาบาลพังโคนและ 

โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร ซึ่งได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยภาคใต้และภาคอีสาน ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ในปี 2560-2561 กลุ่ม ปตท. ได้น�าโครงการนี้ไปด�าเนินการ

ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ CONNEXT ED ในความดูแล 

ของกลุ่มปตท. จ�านวน 42 โรงเรียน โดยมี GPSC เป็นแกนน�า 

และที่ปรึกษาในการด�าเนินโครงการ

บรษิทัฯ พยายามผลกัดนัและรเิริม่โครงการและกิจกรรมทีส่ามารถ

สร้างคุณค่าร่วมกันส�าหรับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถ

พัฒนาคณุภาพชวิีต สามารถตอบสนองต่อนโยบายของรฐัในด้าน

การขาดแคลนแรงงานฝีมือ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมอบทุนการศึกษา

ให้กับนกัเรยีนอาชวีศกึษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าก�าลงั ช่างยนต์ 

และช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ�านวน 6 ทุน  

เป็นทุนต่อเนื่องจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา บริษัทฯ มุ่งหวังว่าจะ

สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างอาชีพให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ที่

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุนท่ี

ส�าเร็จการศกึษาสามารถต่อยอดคณุภาพชวิีตและเป็นพลงัท่ีย่ังยืน

ในการพัฒนาประเทศ ท้ังยังสามารถสมัครเข้าท�างานและร่วม

งานกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันอีกทางหนึ่ง
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โครงการชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมักจะเป็นผู้น�าทางความ

คิดหรือบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือจากสมาชิก ในชุมชน  

แต่เนื่องจากสภาพทางสังคมในปัจจุบันพื้นที่ชุมชนมีการแข่งขัน

ท�ามาหากิน ของรูปแบบสังคมอุตสาหกรรมท�าให้ผู้สูงอายุใน

ชุมชนไม่ได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือสมาชิกในชุมชนเท่าท่ี

ควร จงึอาจส่งผลต่อคณุภาพชวิีตทัง้ทางสขุภาพร่างกายและจติใจ

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุในชุมชน จึงก�าหนด 

เป้าหมายพ้ืนท่ีเทศบาลเมอืงมาบตาพุด จดัโครงการชมรมผูส้งูอายุ 

เพ่ือสร้างกิจกรรมทางสังคมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน  

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์อันด ี

ระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอีกทางหนึ่ง 

	 โครงการและกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

โครงการสานเสวนาชุมชน

บรษิทัฯ จดัโครงการสานเสวนาชมุชนอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นกิจกรรม 

ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนในบริเวณโดยรอบของบริษัทฯ ซึ่ง

ครอบคลมุพ้ืนทีเ่ทศบาลเมอืงมาบตาพุด, เทศบาลต�าบลมาบข่าพัฒนา, 

เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลต�าบลบ้านฉาง เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และรักษา

ความสมัพันธ์ทีด่กัีบชมุชนอย่างต่อเนือ่ง ภายใต้ชือ่โครงการ “เคยีงบ่า 

เคียงไหล่“ โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ 

ชุมชนในพ้ืนที่ภายในระยะ 3 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า หรือศูนย์

สาธารณูปการของบริษัทฯ ท้ัง 4 แห่ง รวม 5 ชุมชน ดังน้ี เขต

เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้แก่ ชุมชนห้วยโป่งใน 2 ชุมชนตลาด

ห้วยโป่ง และชมุชนหนองแฟบ เขตเทศบาลต�าบลบ้านฉาง ได้แก่ 

ชมุชนแผ่นดนิไท เขตเทศบาลเมอืงบ้านฉาง ได้แก่ ชมุชนหนองใหญ่

ส�าหรับรูปแบบของการเสวนา บริษัทฯ น�าเสนอข้อมูลภาพรวม

การด�าเนินงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนให้

ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความรู้เรื่อง

ไฟฟ้าภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้ากับชวีติประจ�าวัน” อาทิ ความปลอดภัย

ของระบบไฟฟ้า การดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า การเลือกใช้

อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้

ไฟฟ้า หรอืการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมท้ังตอบข้อซกัถามต่างๆ 

ของชุมชน

โครงการชมรมผูส้งูอาย ุในปี 2560 จงึถกูจดัขึน้ต่อเนือ่งเป็นปีที ่9 

ดว้ยความร่วมมือของบริษัทฯ กบักลุ่มงานส่งเสริมสขุภาพ ส�านกั

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมาบตาพุด โดย

ด�าเนนิกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัชมรมผูส้งูอายุในเขตเทศบาลเมอืง

มาบตาพุด จัดหาวิทยากร และประสานงานกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

สามารถดูแลตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่าง

มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี ชมรมผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้เป็น

ชมรมท่ีเข้มแขง็ มกีารประสานงานในการส่งเสรมิสขุภาพโดยภาคี

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการส่งเสริม 

สุขภาพตนเองและได้แสดงบทบาทในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม

อีกด้วย
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	 โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น�า้เฉลิมพระเกียรติฯ	

บริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง จัดโครงการ

ปล่อยพันธ์ุสตัว์น�า้เฉลมิพระเกียรตฯิ ด้วยความตระหนักและใส่ใจ

ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั โดยมุง่

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิง่แวดล้อม (EIA) อกีทัง้ต้องการสร้างความสมดลุของระบบนเิวศ

ในท้องทะเล เพ่ือให้กลุ่มประมงชายฝั่งมีอาชีพ มีรายได้ สร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีพ้ืนที่ด�าเนินการได้แก่ พ้ืนท่ีกลุ่มประมง

เรือเลก็ในเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพุด บ้านฉาง และพ้ืนท่ีชายฝ่ัง

ทะเลใกล้เคียง 

การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ได้แก่  

หอยหวาน จ�านวน 20,000 ตัว และแม่ปไูข่จ�านวน 499 ตวั ซึง่เป็น 

แม่ปูท่ีมีไข่นอกกระดองกว่า 1 ล้านฟอง คืนกลับสู่ธรรมชาติ  

อันจะเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติต่อไป
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โครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ปัญหาขยะมลูฝอย ณ ปัจจบุนัได้ถูกก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นล�าดับแรก เนื่องจากปัญหาขยะคงค้าง

ของประเทศไทยที่มีมากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่มีความสามารถ

ในการก�าจัดไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท�าให้เกิดปริมาณ

ขยะตกค้างตามสถานท่ีต่างๆ หรือมีการน�าไปก�าจัดโดยผิดวิธี 

ที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น

มากมาย เช่น ปัญหาน�้าเสีย, ปัญหาอากาศเป็นพิษ, เป็นแหล่ง

พาหะน�าโรค และเป็นเหตุก่อให้เกิดความร�าคาญ

จากสภาพปัญหาของขยะมลูฝอยของประเทศท่ีเพ่ิมปรมิาณมากข้ึน

ทกุปี ประกอบกับการหาพ้ืนท่ีส�าหรบัเป็นท่ีต้ังของระบบการก�าจดั

ขยะมีปัญหาถูกต่อต้านจากชุมชน ก็มักก่อให้เกิดปัญหาการ

ท�าลายระบบนิเวศและเกิดปัญหามลพิษแพร่กระจายสู ่

สิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง 

จงึเป็นมาตราการทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุนั การคดัแยก

ขยะเพื่อน�ากลับมาใชใ้หม่จะเปน็การใชท้รัพยากรอย่างประหยดั 

คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สงูสดุ ทัง้น้ีบรษิทัฯ ร่วมกับเทศบาลต�าบล

มาบข่าพัฒนาจัดท�าโครงการครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะท่ี

ต้นทาง เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดการขยะจากครัวเรือน และ

ชุมชน ให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ

สอดคล้องไปกับการจัดการขยะของจังหวัดระยองตามนโยบาย 

“จังหวัดสะอาด”

การด�าเนินกิจกรรม คือ การอบรมให้ความรู้กับชุมชนในเขต

เทศบาลต�าบลมาบข่าพัฒนา รวม 10 ชมุชน และรบัสมคัรตวัแทน

ชุมชนละ 1 ครัวเรือน เพื่อด�าเนินการจัดการขยะภายในครัวเรือน

ในแบบที่ถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เพ่ือนบ้านใน

ชุมชนได้
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

และบรษิทัทีเ่ข้าลงทุน ตระหนักและให้ความส�าคญัต่อการบรหิาร

จัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Occupational Health, 

and Environment : QSHE) โดยก�าหนดเป็นหน่ึงในองค์ประกอบ

หลักของการด�าเนินธุรกิจเพ่ือความเติบโตที่เป็นเลิศและย่ังยืน 

ด้วยความรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย มาอย่างต่อเน่ือง อกีท้ังยัง 

ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่การเป็น

ผู้น�าในการบริหารนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการ

ของกลุ่ม ปตท. เพ่ือส่งมอบมูลค่าที่ย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  

โดยก�าหนดนโยบายด้าน QSHE เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนิน

งานแบบบรูณาการส�าหรบัทกุหน่วยงานให้เกิดกระบวนการปฏิบติั

งานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) และตอบสนองต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

	 นโยบายคุณภาพ	ความมั่นคง	ปลอดภัย		
	 อาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อม	กลุ่มบริษทัฯ

คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(QSHE) เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม 

บรษิทัฯ เรามุง่มัน่ในการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างมปีระสิทธิผล

และดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง (Continual Improvement) เพ่ือมุง่สูค่วาม

เป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่

ยอมรบัของผูม้ส่ีวนได้เสีย และเกิดความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจ

ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

กลุ่มบริษัทฯ มีวัฒนธรรมด้าน QSHE เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด

ความตระหนักและบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE อย่างเครง่ครัด 

เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยทิศทาง

เดียวกับค่านิยมขององค์กร ดังต่อไปนี้

1. มุง่มัน่ในการด�าเนนิการให้สอดคล้องกบักฎหมายด้าน QSHE 

รวมถึงข้อก�าหนดขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น

2. ผลติและจดัหาผลติภัณฑ์ท่ีมปีรมิาณ คณุภาพ และการส่งมอบ

ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่

กับการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ รวมถึงบรูณาการและประยุกต์

ใช้ระบบการจัดการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้

เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจดัการ

ของกลุ่ม ปตท.

4. ควบคุม ปกป้อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้

ทรพัยากรอย่างย่ังยืน ตามหลกัประสทิธิภาพเชงินิเวศเศรษฐกิจ 

(Eco-Efficiency) โดยด�ารงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชวีภาพ

และระบบนเิวศให้สอดคล้องตามหลกัมาตรฐานสากล มุง่เน้น

การป้องกันมลพิษที่แหล่งก�าเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใช้พลงังาน การบรรเทา และการปรบัตวักับการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

5. ป้องกันความสูญเสยีท่ีอาจเกิดขึน้จากอบุติัการณ์ เหตุฉกุเฉนิ 

และภาวะวิกฤต ส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจาก

ภยัคกุคามด้านความมัน่คงด้วยมาตรฐานและมาตรการรกัษา

ความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน

6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความ

ปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) 

เพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคน

7. ควบคมุและพัฒนาการด�าเนนิงาน โดยให้ความส�าคัญในด้าน

คณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 

ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร  

การทดสอบ การผลิต การบ�ารุงรักษา การจัดส่ง รวมถึงการ

จัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์

8. วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟ้า ไอน�้าจากพลังงานทางเลือกหรือ

พลังงานทดแทนท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green Product)

9. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงานและการ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ  

รวมถึงการฝึกอบรมแก่บุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ

10. สื่อสารการด�าเนินงานและประสิทธิผลด้านคุณภาพ ความ

มัน่คง ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมให้กับผูม้ส่ีวน

ได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถงึการรับฟังความ

ต้องการและความคาดหวัง เพื่อน�าไปใช้ในการทบทวนและ

ปรับปรุงการด�าเนินงาน

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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	 ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม

นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อก�าหนดต่างๆ  

ทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

(EIA) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้น�าระบบการจัดการ 

สิง่แวดล้อม (ISO 14001) มาใช้เป็นแนวทางด�าเนินงานโดยมุง่เน้น

การปรับปรุงในทุกกระบวนการท�างาน ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน�้า 

ด้วยวิธีการลดมลพิษจากแหล่งก�าเนิดเป็นส�าคัญ และได้การ

รบัรอง ISO 14001 : 2015 จากสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(MASCI) อกีทัง้การบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรมตามหลกั 3Rs 

(Reduce, Reuse, Recycle) และควบคุมการก�าจัด (Disposal) 

โดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ได้ร้อยละ 

100 ตลอดจนการด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พลงังานและการจดัการ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อมุ่งสู่สังคม

คาร์บอนต�า่ รวมถึงการส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรให้มปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผลอย่างสูงสุด และป้องกันหรือควบคุมไม่ให้การ

ด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือ

ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

บริษัทฯ ได้น�าเอาปรัชญาการบริหารจัดการที่เรียกว่า โครงการ

ประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency มาเป็นดัชนี

วัดสมรรถภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย

การใช้น�้า (Water Use) การใช้พลังงาน (Energy Use) การเกิด

น�้าเสีย (Wastewater Generation) การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 

(Global Warming Contribution) และการปลดปล่อยสารที่ก่อ

ให้เกิดการท�าลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting) โดยมุ่ง

ปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด 

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้จากกิจกรรมและกระบวนการผลติ 

นโยบายฯ ฉบบันี ้ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อปุทาน

ของกลุ่ม GPSC ผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และรับ

ผดิชอบให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดยีวกับเจตนารมณ์

ขององค์กร พนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโย

บายฯ ฉบบันี ้ในทกุๆ ขัน้ตอนและปฏิบตัอิย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ช่วง

การวางแผน การออกแบบ ด�าเนินการ จนสิ้นสุดการด�าเนินการ

	 ด้านการบริหารคุณภาพ

บริษัทฯ ได้น�าระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ 

(ISO 9001) และได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ระบบการบ�ารุงรักษาทวีผล

ทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม(Total Productive Maintenance / TPM) และ 

Operational Excellence Management System (OEMS)  

มาบูรณาการใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลติ การบรกิาร การพฒันาคณุภาพของสนิค้า และ

กระบวนการท�างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองต่อความ 

พึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย 

	 ด้านการบริหารความมั่นคง	ปลอดภัย		
	 และอาชีวอนามัย

บรษิทัฯ มุง่เน้นในการสร้างความตระหนกัและส่งเสรมิวัฒนธรรม

ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องใน

การดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมงานทุกคนภายใต้

วัฒนธรรม “we SAFE” หรือ “ท�างานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับ 

ทุกคน คิดก่อนลงมือท�า และหยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยม ี

จดุมุง่หมายท่ีจะรกัษาไว้ซ่ึงการเป็นองค์กรท่ีปราศจากอบุตัเิหตแุละ

การบาดเจ็บ ร่วมกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001) รวมทั้งการจัดการความ

ปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) 

การจัดการความปลอดภยัส�าหรบัผูร้บัเหมา (Contractor Safety 

Management) และความปลอดภยัในส�านักงาน (Office Safety)

จากการด�าเนนิงานดงักล่าวอย่างเข้มแขง็ จรงิจงั และต่อเนือ่งจงึ

ส่งผลให้สถิติด้านความปลอดภัยตั้งแต่ปี 2556-2560 ไม่เกิด

อุบัติเหตุถึงข้ันรักษาทางการแพทย์และต้องหยุดงาน (Medical 

Treatment and Loss Time Incident Free) และมีชั่วโมงการ

ท�างานโดยไม่มอีบุตัเิหตถึุงข้ันหยุดงานสะสมรวม 6.26 ล้านชัว่โมง 

(นับรวมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา)

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการแพทย
(Total Recordable Injury Rate/TRIR)

ตอ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน

ตั้งแตป 2556 - 2560
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ซึ่งถือเป็นการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งผลดี

ต่อการด�าเนนิธรุกจิและภาพรวมของการจดัการสิง่แวดล้อมของ

ประเทศในอนาคต

นอกจากการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความ

รู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องอย่าง

สม�่าเสมอ เช่น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สิ่งแวดล้อม ข้อก�าหนดตามระบบ ISO 14001, OHSAS 18001 

การอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษผู้ปฎิบัติงานประจ�าระบบ

ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่

การพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainability) สอดคล้องตามแนวทางและ

เกณฑ์มาตรฐานสากล และ Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) 

	 ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยบริษัทฯ	

บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานและผู้รับเหมายึดถือและปฏิบัติ

ตามวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง อีกทั้ง

ด�าเนินการท�า Safety Culture Survey เพื่อวัดระดับวัฒนธรรม

ความปลอดภัย โดยน�าผลการส�ารวจมาวิเคราะห์และก�าหนด

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็น

องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ และการ

เจ็บป่วยจากการท�างาน

	 ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบัชมุชน 
	 โดยรอบ
นอกจากการด�าเนนิกิจกรรมการสร้างความสมัพันธ์กับชมุชนร่วม

กับกลุ่ม ปตท. การนคิมอสุาหกรรมฯ และกลุม่โรงงานอตุสาหกรรม

ในพ้ืนท่ีมาอย่างต่อเนือ่งแล้ว บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดังานเสวนา 

ภายใต้ชือ่ “เคยีงบ่าเคียงไหล่” โดยมวัีตถุประสงค์ให้ชมุชนมคีวาม

เข้าใจถึงการด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ

ความสัมพันธ์อันดีพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะน�า และ

ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัย โดยมุ่งเน้นในงานด้านต่างๆ ดังนี้

- ด้านการประสานองค์กร

- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

- ด้านสุขภาพพลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี

- ด้านการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้

- ด้านสิ่งแวดล้อม

- ด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

- ด้านการพัฒนาศักยภาพ และความสัมพันธ์

	 ด้านสังคม

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อความเป็นอยู่ของชุมชน

โดยรอบ และประสงค์ท่ีจะรักษาไว้ซึ่งวิถีการด�าเนินชีวิตและ

ประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม โดยมีกรอบในการด�าเนินงานดังนี้

-  บูรณาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกระบวนการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ

-  ด�าเนินธุรกิจอย่างมจีรยิธรรมตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการท่ีดี

-  สนับสนุนสทิธิมนษุยชนข้ันพ้ืนฐาน เคารพในเรือ่งของวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมท้องถิ่น ทั้งในส่วนของ

พนักงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานของ

องค์กร

-  พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

-  สนบัสนนุการวิจยัและคดิค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ

และปลอดภัยอย่างสูงสุด

-  สนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่องค์กรเข้าไป

ด�าเนินธุรกิจ

-  ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและการสื่อความกับผู้เก่ียวข้อง 

 ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ จริงใจและโปร่งใส

-  ส่งเสริมให้ลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมธุรกิจ ให้น�าหลักปฏิบัติและ

ข้อก�าหนดต่างๆ ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรไป

ประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

1.  PTT Group Operational Excellence Award 2017  

โดย PTT Group Operational Excellence 30 มนีาคม 2560

2.  รางวลัประเภทบคุคล Asia’s Best CEO (Investor Relations) 

ผู้น�าองค์กรยอดเย่ียมในเอเชียแห่งปี รางวัลประเภทองค์กร  

Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสมัพันธ์

ยอดเยี่ยม และ Best Environmental Responsibility รางวัล

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมยอดเย่ียม โดย นิตยสาร 

Corporate Governance Asia 9 มิถุนายน 2560

3.  ESG 100 Cert ificate  โดย สถาบันไทยพัฒน ์

12 กรกฎาคม 2560

4 5 6321

4.  รางวัลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย  โดย องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

5.  คาร์บอนฟรุตพริ้นผลิตภัณฑ์ โดย องค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

6.  ฉลากลดโลกร้อน โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) 19 กันยายน 2560

7.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  

โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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10 11 12987

8.  รางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27 กันยายน 2560

9. รางวัลหุ้นยั่งยืน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8 พฤศจิกายน 2560

10. รางวลัรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2560 ประเภทรางวลั

เกียรติคุณ โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

สถาบันไทยพัฒน์ 14 ธันวาคม 2560

11. TPM Excellence Award 2017 Category A (Total Productive 

Maintenance: TPM) โดย Japan Institute of Plant 

Maintenance (JIPM) 21 มีนาคม 2561

12. รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  

(ธงขาว-ดาวเขียว) : โรงผลิตสาธารณูปโภค 1 และ 

โรงผลติสาธารณปูโภค 3 รางวลัธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม

และความปลอดภัย ต่อเน่ือง 6 ปี (ธงขาว-ดาวทอง)  

โรงผลิตสาธารณูปโภค 1 และโรงผลิตสาธารณูปโภค 3 

โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย

	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 

จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรม

และธุรกิจพลงังาน ด้านกฎหมาย ด้านบญัชกีารเงนิ และด้านการ

บริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก�าหนดของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยม ี

นายณอคุณ สทิธิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจลุสงิห์  

วสันตสิงห์ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และพลตรีเชาวเลข  

ชยันตร์สุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ ในเดือนเมษายน  

ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก 

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ครบก�าหนด

วาระการด�ารงต�าแหน่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560  

จงึได้มมีตแิต่งตัง้ นายพยุงศกัดิ ์ชาตสิทุธิผล รบัต�าแหน่งประธาน

กรรมการตรวจสอบ โดยมนีางสาวอรรถยา สโุขธนัง ผูจ้ดัการฝ่าย

ตรวจสอบภายในองค์กร (รกัษาการ) เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความ 

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุ

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. 

และ ตลท. อย่างครบถ้วน โดยมุง่เน้นให้บรษิทัฯ มกีารปฏิบติัตาม

หลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีมกีารสอบทานรายงานทางการเงนิ 

รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ การปฏิบติัตาม

กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่งเพ่ือสร้างเสรมิมลูค่า

ให้แก่องค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 

ครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายบรหิารผู้ตรวจสอบภายใน และผูส้อบ

บญัชใีนวาระทีเ่ก่ียวข้อง สรปุสาระส�าคัญการปฏบิตัหิน้าท่ี มดัีงน้ี

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน  
 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินราย

ไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2560 ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งได้จัดท�าตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิไทย (Thai Financial Reporting Standards 

:  TFRS) ร ่วมกับฝ ่ายจัดการ และผู ้สอบบัญชี  

โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญต่างๆ การเปิดเผย

ข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณ

การท่ีส�าคญั รวมทัง้ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน

งบการเงนิของผูส้อบบญัช ีโดยได้รบัค�าชีแ้จงจากผูส้อบบญัชี

และผู้บริหารระดับสูง และผู้เก่ียวข้องอย่างเพียงพอท่ีคณะ

กรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจัดท�างบ

การเงินของบริษัทฯ รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงนิของไทย (TFRS) ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้รายงานความเหน็อย่าง

ไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบ

การปกปิดข้อมูล สามารถท�างานได้อย่างเป็นอิสระ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบ

บัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพ่ือหารือ

เก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบ

หน้าท่ี การแสดงความเห็นของผูส้อบบญัช ีโดยให้ความส�าคญั

กับการน�าเสนอข้อมลูเพ่ิมเตมิในรายงานของผูส้อบบญัชตีาม

มาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters : KAMs) ซึ่งผู้สอบบัญชี

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการมีความเป็น

อิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และ

มแีนวทางการปฏิบตังิานสอบทานท่ีเพียงพอเหมาะสมต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
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2.  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนัหรอื

รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเข้าข่าย 

รายการเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ตลท.  

และ ก.ล.ต. ผลการสอบทานรายการเก่ียวโยงกันท่ีบริษัทฯ  

มีการด�าเนินการกับผู้เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

ตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป มคีวามเป็นธรรม สมเหตสุมผล และ

ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการ

ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการ ตลท. และ ก.ล.ต. 

3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธิภาพและความ

เหมาะสมของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง อนัเกิดจากปัจจยั

ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบรหิารความ

เสีย่ง แผนงานและแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่่ง

ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานตามแผนการลงทุนของ 

บรษิทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่มกีระบวนการ

บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบ

และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทนัต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้นี ้การด�าเนนิการบรหิารความเสีย่ง

เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก�าหนดไว้มีประสิทธิผล

สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและ

ระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines 

of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดต่างๆ เป็นประจ�า มกีารจดัให้ผูบ้รหิารท�าการประเมนิ

การควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการ

ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

ผลการประเมนิสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผล

ได้ว่า การด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยในปี 2560 ไม่พบ

รายการทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัร่วม กระท�าการท่ีขดัต่อกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากบัดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในมคีวามเป็นอสิระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

สอบทานและอนุมัตแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี และ

แผนระยะยาว 3 ปี ตลอดจนก�ากับดูแลการตรวจสอบให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ข้อแนะน�าในการด�าเนิน

การของหน่วยตรวจสอบฯ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน

งานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ

องค์กร มุง่ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมิน

ผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 

นอกจากนี้ ยังได้สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้าง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณประจ�าปีของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน การพัฒนาบคุลากร รวมถึงอัตราก�าลงั เพ่ือ

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน รวม

ทั้งพิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
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สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ และมีการตรวจ

สอบภายในที่มีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสําหรับ
ปี 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลอืกผูส้อบบญัช ีโดย

มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความ

สามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการ

สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะ

กรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพิจารณาและน�าเสนอต่อท่ีประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 โดยคุณดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10235 หรือ คณุเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลศิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือคุณณัฐพงศ์  

ตันติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 ท้ังน้ี  

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชี

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัติามหน้าท่ีและความ

รบัผดิชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 

ใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมดัระวัง ความรอบคอบและ 

มีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อ

เสนอแนะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทียมกัน 

รายงานข้อมลูทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถูกต้อง เชือ่ถือได้ 
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	 รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 

(บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น 

เพ่ือสอดส่องดูแลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความย่ังยืน และการ

ด�าเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน 

คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ปีระกอบด้วยกรรมการจ�านวน 

4 ท่าน ได้แก่ นายครุจุติ นาครทรรพ (กรรมการอสิระ) เป็นประธาน

กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ (กรรมการ

อสิระ) นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ (กรรมการ) และ นางสาวเพียงพนอ 

บุญกล�่า (กรรมการ) เป็นกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดมีกีารประชมุท้ังสิน้ 

5 ครั้ง โดยสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนงานด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณ 

ธุรกิจ การบรหิารจดัการความย่ังยืน และการด�าเนินงานด้าน

การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2560 และ

ติดตามการด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอ

2. พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระบวนการและข้ันตอนท่ีชัดเจน 

ส�าหรบัการจดัประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ให้มปีระสทิธิภาพ 

ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และ

หลังการประชุม

3. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานและตดิตามผลการจดัการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560

4. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานและติดตามการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารบัการประเมนิจากโครงการส�ารวจการก�ากับ

ดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจ�าปี 2560 

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างานและติดตามการเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Coalition against Corruption : CAC)

6. พิจารณาเห็นชอบนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชนั ได้แก่ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั (ฉบบัปรบัปรงุ) 

และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

(Whistleblowing and Complaints Handling Policy)

7. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ

และชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561

8. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2560 

9. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  

ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (Compliance Policy)

10. ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและการ

ก�ากบัดแูลบรษิทัในกลุม่ ปตท. ในด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั 

(PTT Way of Conduct) ประจ�าปี 2560

11. พิจารณาแนวคิด (Theme) และรูปแบบการจัดงาน PTT 

Group CG Day ประจ�าปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ในปี 2560 ที่

ผ่านมา
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ในรายชือ่หุน้ย่ังยืนท่ีสามารถผ่านเกณฑ์การประเมนิด้านความ

ย่ังยืนที่ ตลท. จัดท�าข้ึนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

เพ่ือเป็นข้อมลูให้แก่ผูล้งทุนทีต้่องการลงทนุในหุ้นท่ีมคีณุภาพ

และคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

• ได้รบัรางวัลรายงานความย่ังยืนประจ�าปี 2560 (Sustainability 

Report Awards 2017) ประเภทรางวลัเกียรตคิณุ (Recognition) 

จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการ

เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

อันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการ

ก�ากับดูแลกจิการทีดี่ ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีและการบริหารจัดการความย่ังยืนของบริษัทฯ ได้รับ

การยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้

• ได้รับการประเมินจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

• ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 

Checklist) 100 คะแนนเต็มจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับบริษัทจดทะเบียน

ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ต่อเน่ือง

เป็นปีที่สอง โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการประเมินจาก

ข้อมูลด้านความย่ังยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จ�านวน 656 บรษิทั 

• ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2560 

โดยตลท. ซึ่งมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่
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	 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางการด�าเนินธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มี

ความผนัผวนตลอดเวลา การบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กร

จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัท โกลบอล  

เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดเ้ล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวตลอดมา  

และผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทาง 

ที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสากล 

ส�าหรับขอบเขตการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ 

บริษัทฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ภายใต้กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

ทั่วทั้งองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework 

มาตรฐานสากล ISO31000:2009 กรอบการบริหารความเสี่ยง

ทัว่ท้ังองค์กรของบรษิทัชัน้น�า นอกจากน้ียังได้ให้ความส�าคญัเป็น

อย่างย่ิงต่อการป้องกันความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชนั ตลอด

จนผลกัดนัให้เกิดการบรหิารจดัการความเสีย่งในการด�าเนินธุรกิจ

ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุมติ ิโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อน�าไปสู่ความได้

เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ

ประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 7 ครั้ง โดยเข้าร่วมครบองค์ประชุม

ทุกครัง้ สามารถสรปุสาระส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ดงัต่อไปน้ี

1.  ก�าหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเส่ียงท่ัวองค์กรให้

มคีวามเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาให้ข้อคดิเหน็ต่อรายการ

ความเสี่ยงระดับองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องต่อเป้าหมายของ

องค์กร แผนกลยุทธ์ และการด�าเนินงานของบริษทัฯ ท่ามกลาง

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2.  ก�าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร 

ท้ังในด้านกลยุทธ์และการลงทุน ด้านธุรกิจและการปฏิบัติ

การ และด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

และด�าเนินธุรกิจ

3.  ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน

และโครงการลงทนุต่างๆ ของบรษิทัฯ เป็นระยะ เพ่ือให้มัน่ใจ

ได้ว่าระดบัจดัการบรหิารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดบั

ความเสีย่งท่ียอมรบัได้ และมแีนวทางในการก�าหนดมาตรการ

ควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ท่ีเป็น 

รูปธรรมและสามารถน�าไปปฏิบัติใช้ได้จริง 

4.  รายงานผลการบรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กรให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากดั (มหาชน) 

(บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนขึน้ โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และ

อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบัน คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

จ�านวน 3 ท่าน โดยมีนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) 

เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พลตรเีชาวเลข  

ชยันตร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และนายชาญศลิป์ ตรนุีชกร 

(กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการ

ประชุมท้ังสิ้น 7 ครั้ง โดยสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 

เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนเสนอให้ทีป่ระชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่าง

กาล เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพ่ือท�าหน้าที่กรรมการชุดย่อย 

โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

เรือ่งคณุสมบตั ิความรู ้ความช�านาญท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบตัิ

หน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณากลั่นกรองและเสนอการก�าหนดค่าตอบแทนกรรม

การบริษัทฯ ในปี 2560 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ

และขนาดของธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงบริษทัในอตุสาหกรรม

เดียวกัน ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็น

ชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้า

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เพ่ือ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้

ความช�านาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนุมตั ิโดยมีวัตถุประสงค์

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมคุีณสมบตัิ

หลากหลาย ท่ีจ�าเป็นต่อการบรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักขององค์กร 

7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2560 ของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือน�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 

แบ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งทัว่ท้ังองค์กรออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 

(1) ระดับองค์กร (Corporate Level): พิจารณาจากผลกระทบ

หรือความเสียหายท่ีอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่ก�าหนดไว้ได้ กอปรด้วยความ

เสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจ ความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเงิน 

(2) ระดับหน่วยงาน (Functional Level): พิจารณาจากผลกระ

ทบหรือความเสียหายท่ีอาจส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถ

บรรลวัุตถุประสงค์ตามหน้าท่ีความรับผดิชอบได้ ซึง่ส่วนใหญ่

เกิดจากความเสีย่งจากการด�าเนินธุรกิจ ความเสีย่งด้านปฏบิติั

การ และความเสี่ยงด้านการเงินเป็นส�าคัญ

ส�าหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีใน 

การก�ากับดูแลและบริหารจัดการเก่ียวกับระบบการคุมภายใน 

ของบรษิทัฯ โดยมหีน้าทีใ่นการปฏบิติัการสอบทาน ประเมนิระบบ

การควบคุมภายใน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพ่ือพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 

ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบ

ประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ผลการประเมินโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุม

ภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจ

สอบมคีวามเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคมุ

ภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คอื การควบคมุภายในองค์กร (Control 

Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities )

ท้ังน้ี การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1.	 สภาพแวดล้อมของการควบคุม	 
(Control Environment) 

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการด�าเนิน

งาน พร้อมทั้งก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็น

ไปตามวิสยัทศัน์และพันธกิจ มสีภาพแวดล้อมของการควบคมุ

ภายในท่ีดีและเหมาะสม มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กร 

จรยิธรรมองค์กร นโยบายและข้ันตอนในการปฏบิตังิาน ความรู้ 

ทกัษะ และความสามารถ ตลอดจนมกีารก�าหนดหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบ และมข้ัีนตอนในการตดิตามผลอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม

 ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิกจิกรรมท่ีส�าคญั ดงัต่อไปน้ี

• จัดให้มีการก�าหนด Skill Matrix ระดับกรรมการ 

• ด�าเนนิการสอบทานตนเองในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

• ปรบัปรงุกระบวนการรบัข้อร้องเรยีนและมาตรการคุม้ครอง

ผู้แจ้งเบาะแส

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตาม

ทิศทางกลยุทธ์ของบริษทัฯ (Maximize, Manage, Move) 

และก�าหนดให้เพ่ิมขอบเขตความรับผิดชอบหน่วยงาน

ด้านกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่  

o ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็น ฝ่ายกิจการองค์กรและ

กฎหมาย  และ

o ส�านักกฎหมาย เป็น ส�านักกฎหมายและก�ากบักฎหมาย

• แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อท�าหน้าที่ในการบริหาร

จัดการด้านสินเชื่อของบริษัทฯ เพิ่มเติม

• ก�าหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน

ผ่านการพัฒนาแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

2.	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	
 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการ

บรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กร จงึจดัให้มคีณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ก�าหนดทบทวนนโยบายกรอบ 
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การบรหิารความเส่ียงองค์กร  รวมถึงก�ากับดแูล สนับสนนุให้

มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในองค์กร  และมีแผนจัดการความเส่ียง ระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังการติดตามและ ประเมินผล 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและ 

มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจขององค์กร

 ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิกจิกรรมท่ีส�าคญั ดงัต่อไปน้ี

• พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

Functional Risk โดยแบ่งตาม Risk Based Work Area 

และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลักดันผ่าน

เกณฑ์การประเมินด้าน Common KPI

• ด�าเนินการประเมนิความเสีย่งด้านคอร์รปัชนัส�าหรบัหน่วย

งานที่มีกิจกรรมความเกี่ยวข้องกับภาครัฐ

3.	 กิจกรรมการควบคุม	(Control	Activities)
- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล ทีจ่ะช่วยลดความเสีย่งทีไ่ม่บรรลวุตัถุประสงค์

ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ก�าหนดให้

มกีารประเมนิความเสีย่งระดับองค์กร และมกีารระบปัุจจยั

ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการ

ควบคุมเพ่ือลดระดับความเสี่ยง นอกจากน้ี ยังมีการ 

ฝึกอบรมผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหาร

ความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม�า่เสมอ

- บริษัทฯ ก�าหนดกิจกรรมควบคุม โดยค�านึงถึงหลักการ

ควบคมุภายในทีด่ ี เช่น มกีารแบ่งแยกหน้าท่ี มนีโยบาย 

และแนวปฏิบตัทิีเ่ก่ียวข้องกับการท�ารายการทีม่หีรอือาจ

มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท�าธรุกรรมทีม่คีวาม

โปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนมุตัธุิรกรรม

โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ จัดท�าระเบียบ นโยบาย ข้อก�าหนด คู่มือการ

ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และ 

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามระเบียบ นโยบาย ข้อก�าหนด และคู่มือการปฏิบัติ

งานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ

ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิกจิกรรมท่ีส�าคญั ดงัต่อไปน้ี

• ทบทวนและปรบัปรุงมาตรฐานการปฏิบติัตามเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมกฎหมายและ 

ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของกลุ่ม ปตท.

• ก�าหนดให้ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยท่ีเหมาะสม

กับพื้นที่ และติดตั้ง Firewall เพื่อจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูล

ส�าคัญ

4.	 สารสนเทศและการสื่อสาร	 
(Information	and	Communication)	
- บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในคุณภาพของสารสนเทศและ

การสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สนับสนุนให้การควบคุม

ภายในสามารถด�าเนินอย่างมปีระสทิธิผล โดยมแีนวทาง

บริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุม

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและ

เหมาะสม และมกีารก�าหนดล�าดบัขัน้และช่องทางในการ

รายงานผลตามล�าดับขั้นซึ่งสอดคล้องตามลักษณะ

โครงสร้างองค์กร

- บริษัทฯ จัดช่องทางส�าหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกผ่านเว็บไซต์ และอีเมล์ของบริษัทฯ

- บริษทัฯ จดัช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน และก�าหนดแนวทาง

การบริหารจดัการเรือ่งร้องเรียน (Whistleblowing System)

ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มกีารด�าเนินกิจกรรมท่ีส�าคญั ดงัต่อไปน้ี

• จัดท�าแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

• ก�าหนดช่องทางพเิศษ (ลบั) ในการแจ้งเบาะแสทจุรติหรอื

ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานภายในองค์กร

5.	 การติดตามประเมินผล	(Monitoring	Activities)	
- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียง

พอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทาง

พัฒนาปรบัปรงุ เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงาน

อิสระ ข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบ

และประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะ

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตาม

ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่ส�าคัญที่ส่ง

ผลกระทบต่อการด�าเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม

ภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพ่ือด�าเนินการ

แก้ไขปรับปรุง 
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ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ มกีารด�าเนินกิจกรรมท่ีส�าคญั ดงัต่อไปน้ี

• หน่วยงานด�าเนินการประเมินการควบคุมภายในตนเอง

เป็นประจ�าทุกปี

• หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตาม Risk - Based Audit และรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

• การวางแผนตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัลกัษณะการ

ด�าเนินธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทฯ

• มกีระบวนการในการรายงาน/สือ่สาร ในกรณีท่ีพบประเดน็

ที่เก่ียวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบ ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และ/หรือการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน

จากตัวอย่างการด�าเนินการที่กล่าวมา ท�าให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี นอกจากจะเป็นเครื่องมือส�าคัญท่ีช่วยให้บรรลุตาม

เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมปีระสทิธิผลแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น

ถึงการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วยเช่นกัน
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่
กรรมการ / กรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายคงกระพัน  อินทรแจ้ง
กรรมการ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
กรรมการ / กรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายเติมชัย บุนนาค
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการ 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 4	เมษายน	2559	(วาระที่	2)
•	 27	พฤศจิกายน	2557	(วาระที่	1)

อายุ : 62	ปี	

ประวัติการศึกษา
• Master of Business Administration, Cornell University, 

New York, U.S.A.

• Master of Engineering in Operations Research, Cornell 

University, New York, U.S.A.

• Bachelor of Science in Industrial Engineering and 

Operations Research, Syracuse University, New York, 

U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	121/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 Program	 for	Management	Development,	Harvard	

University, Boston, U.S.A.

•	 หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรบั
นักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	รุ่นที่	8	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปริญญา
บัตร	วปรอ.)	รุ่น	4919	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	10	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู	(บยส.)	รุ่นที	่15	
	 วิทยาลัยการยุติธรรม	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม

• 	หลักสูตร	Thai	Intelligent	Investors	รุ่นที	่1	สถาบันวิทยาการ

ผู้ลงทุนไทย

• 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.)	 

รุ่นที่	2	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลกัสตูร	Leadership	Development	Program	(LDP)	รุน่ที	่2	 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�านวน 2 แห่ง 

•	 ที่ปรึกษา	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บรษิทั	อโีนเว	รบัเบอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 9 แห่ง

•	 ประธานกรรมการ	Sakari	Resources	Ltd.	(ประเทศสงิคโปร์)
•	 ประธานกรรมการ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
•	 กรรมการ	24M	Technologies,	Inc.	(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
•	 กรรมการ	บริษัท	บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	จ�ากัด
•	 รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย
•	 ที่ปรึกษา		 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 ท่ีปรึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

•	 กรรมการ	Tiger	Energy	Trading	Pte.	Ltd	(ประเทศสิงคโปร์)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557	–	15	พ.ค.	2560	 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557	–	15	พ.ค.	2560	 กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2557	–	2559	 กรรมการ	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2557	–	2558	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน	

	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	–	2558	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน	

	 	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	–	2557	 กรรมการ	Sakari	Resources	Limited	

(ประเทศสิงคโปร์)

2555	–	2557	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	

	 	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

2552	–	2555	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

	 	 บริษัท	ไทยออยล	์จ�ากัด	(มหาชน)

 ประวัติคณะกรรมการ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 73,000	หุ้น	(0.004872%)

คู่สมรส	 36,800	หุ้น	(0.002456%)

รวม	 109,800	หุ้น	(0.007328%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 3	เมษายน	2560	(วาระที่	1)

อายุ : 62	ป	ี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาเอก	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
ปิโตรเลียม	University	of	Oklahoma,	U.S.A.

•	 ปริญญาโท	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
ปิโตรเลียม	University	of	Oklahoma,	U.S.A.

•	 ปรญิญาตร	ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ	สาขาวศิวกรรมปิโตรเลยีม	
University of Oklahoma, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	64/2007)
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP	32/2010)
•	 หลกัสตูร	Role	of	Compensation	Committee	(RCC	12/2011)
•	 หลักสูตร	R	-	CF	-	Chairman	Forum	(R	–	CF	2/2013)
•	 หลกัสตูร	Collective	Action	Against	Corruption	Conference	
(C	–	Conference	1/2014)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที	่51	วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านการค้าและการพาณิชย	์
(TEPCoT)	 รุ่นที่	 3	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	
รุ่นที	่2	ส�านักงานศาลปกครอง

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
รุ่นที	่13

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.)	 
รุ่นที	่1	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 รุ่นที่	 2	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	:	ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	
(นบส.)	รุ่นที่	46	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•	 หลกัสตูร	Senior	Executive	Program	(SEP)	รุน่ที	่60	London	
Business	School	สหราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้น�า	-	น�าการเปลี่ยนแปลง	รุ่นที	่2	มูลนิธิสัมมาชีพ	/	
เครือมติชน

•	 หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ 

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 (SPSDM)	 จัดโดยส�านักงาน 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	และบริษัท	ACI	Consultants

•	 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง	“ฟอกเงิน	เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
•	 การบรรยาย	เรื่อง	“Anti	-	corruption:	Leadership	Role	of	
the	Board”

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�านวน 1 แห่ง 

•	 กรรมการอิสระ	บริษัท	ผาแดงอินดัสทร	ีจ�ากัด	(มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 5 แห่ง

•	 ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 
ด้านพลงังาน	สมาชกิสภาขับเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ	(สปท.)

•	 กรรมการกฤษฎีกา
•	 ประธานร่วม	 (ฝ่ายไทย)	 ในองค์กรร่วมไทย	 –	 มาเลเซีย	 
(Malaysia	–	Thailand	Joint	Authority)

•	 กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น
•	 ประธานกรรมการ	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
(องค์การมหาชน)
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ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ.	2559	–	ต.ค.	2559	 กรรมการบริหาร	สภาวิจัยแห่งชาติ

มิ.ย.	2558	–	ก.ย.	2558	 ปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค.	2557	–	มิ.ย.	2558	 รองปลัดกระทรวงพลังงาน

ต.ค.	2557	–	ก.ย.	2558	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ(สปช.)

ก.ค.	2557	–	ก.ย.	2557	 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต	ิ

	 	 กระทรวงพลังงาน

2554	–	2557/2558	 กรรมการและประธานกรรมการ	

	 	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 30,000	หุ้น	(0.002002%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 2	เมษายน	2558	(วาระที่	2)
•	 27	พฤศจิกายน	2557	(วาระที่	1)

อายุ : 65	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิศวกรรม 

การผลิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 สาขาวิชาการบริหาร 
การพัฒนาองค์การ	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

•	 Certificate	 of	Management	Development	 Program,	 
North Western University, U.S.A.

•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP	SCC/2004)	
•	 หลกัสตูร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	
(RCL	3/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.)	 
รุ่นที่	1	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน	 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	 รุ่นท่ี	 1	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	
รุ่นที่	2	ส�านักงานศาลปกครอง

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	11	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านการค้าและการพาณิชย	์
(TEPCoT)	 รุ่นที่	 2	 สถาบันวิทยาการการค้า	มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวน 1 แห่ง

•	 กรรมการอิสระ	 /	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน	บรษิทั	โกลบอลกรนีเคมคิอล	จ�ากดั	(มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 5 แห่ง

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	นครหลวง	ลีสซิ่ง	-	แฟ็กเตอริง	จ�ากัด	
(มหาชน)

•	 กรรมการ	บริษัท	ลินเด	้(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	บริษัท	สยามยูไนเต็ดสตีล	(1995)	จ�ากัด
•	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	
	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอสิระ	/	รองประธานกรรมการ	บริษทั	ทรัพย์ทพิย์	จ�ากดั

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2559	–	เม.ย.	2560	 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

บริษทั	โกลบอล	เพาเวอร์	ซนิเนอร์ยี	่จ�ากดั	

(มหาชน)

2558	–	ก.พ.	2559	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	บริษัท	

โกลบอล	 เพาเวอร์	 ซินเนอร์ยี่	 จ�ากัด	

(มหาชน)
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2555	–	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั

	 	 และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย	

2555	–	2556	 กรรมการ	 /	 ประธานคณะกรรมการ 

บรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบ

	 	 ต่อสงัคม	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	–	2558	 ประธานกรรมการ	/	กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ	

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม

	 	 การประกันภัยพิบัติ

2554	–	2557	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	ธนาคาร

กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2553	–	2557	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

	 	 ประเทศไทย	

2553	–	2557	 กรรมการสภามหาวิทยาลยั	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี

2553	–	2557	 กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ

2553	–	2554	 กรรมการ	บรษิทั	สามคัคี	ประกันภัย	จ�ากดั	

	 	 (มหาชน)

2550	–	2557	 กรรมการ	 คณะกรรมการอ�านวยการ	

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 73,000	หุ้น	(0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 2	เมษายน	2558	(วาระที่	2)
•	 27	พฤศจิกายน	2557	(วาระที	่1)

อายุ : 68	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance	&	Banking),	
North	Texas	State	University,	U.S.A.

•	 บัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	113/2009)
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	75/2008)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	Update	
	 (DCPU	2/2014)

•	 หลักสูตร	Anti-Corruption	Focus	Group	(C-FG	4/2013)
•	 หลักสูตร	Anti-Corruption	for	Executive	Program	
	 (ACEP	8/2013)

•	 หลักสูตร	Financial	Institutions	Governance	Program	
	 (FGP	2/2011)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 (วตท.)	 รุ่นที	่ 2	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

•	 หลักสูตร	Building,	 Leading	&	Sustaining	 Innovation	
Organization, Sloan School of Management, Massachusetts 

Institute	of	Technology	(MIT),	U.S.A.

•	 หลกัสตูร	Executive	Program	in	International	Management,	
Stanford-National	University	of	Singapore,	Singapore
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ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�านวน 2 แห่ง

•	 กรรมการอสิระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการบรรษทัภบิาล	
บริษัท	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการก�ากับดูแลกิจการ	
	 บริษัท	ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 1 แห่ง

•	 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2558	–	พ.ค.	2560	 กรรมการอิสระ	 /	 ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ	บรษิทั	เอเชยี	ไบโอแมส	จ�ากดั

2556	–	2557	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	 ทิสโก  ้

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2556	–	2557	 กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทสิโก้	จ�ากดั	

(มหาชน)

2554	–	2556	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	

ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

2554	–	2556	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 

ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 73,000	หุ้น	(0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 4	เมษายน	2559	(วาระที่	2)
•	 20	มกราคม	2559	(วาระที่	1)

อายุ : 61	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	217/2016)
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	
	 (AACP	24/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.)	 
รุ่นที่	9	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรชั้นนายร้อย	โรงเรียนทหารราบ	ศูนย์การทหารราบ
•	 หลักสูตรชั้นนายพัน	โรงเรียนทหารราบ	ศูนย์การทหารราบ
•	 หลักสูตรการจดังานส่งก�าลังบ�ารงุ	โรงเรยีนส่งก�าลังบ�ารงุทหารบก
•	 หลักสูตรหลักประจ�า	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•	 หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร	
	 โรงเรียนทหารการเงิน	กรมการเงินทหารบก

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ไม่มี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

•	 ไม่มี

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2559	–	เม.ย.	2560	 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี

	 	 บรษิทั	โกลบอล	เพาเวอร์	ซนิเนอร์ยี	่จ�ากดั	

(มหาชน)

2556	–	2559		 ผู้ช�านาญการกองทัพบก
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2555	 รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ	

กองทัพบก

2551	 ผู้อ�านวยการกอง	กองวิทยาการ	

	 	 ศูนย์การทหารราบ	กองทัพบก

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
•	 ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 18	ตุลาคม	2560	(วาระที่	1)

อายุ : 57	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	85/2007)
•	 หลกัสตูร	Financial	Statements	for	Directors	(FSD	12/2011)	
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	93/2011)	
•	 หลักสูตร	Charted	Director	Class	(CDC	11/2015)	

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	 รุ่นที่	 1	 กรมกิจการ
พลเรือนทหารบก

•	 วิทยาลัยการทัพอากาศ	(วทอ.)	รุ่นที่	35/2549
•	 หลักสูตร	 Senior	 Executive	 Program	 (SEP)	 รุ่นที่	 20	 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

•	 PTT	 Executive	 Leadership,	General	 Electric,	GE, 
New York, USA

•	 Advance	Senior	Executive	Program	(ASEP-5)	รุน่ที	่5/2553,	
KELLOGG	&	SASIN,	Chicago,	USA

•	 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ
ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	(ปศส.)	รุน่ท่ี	10	สถาบนัพระปกเกล้า

•	 หลกัสตูร	Leadership	Excellence	through	Awareness	and	
Practice	(LEAP)	สถาบัน	INSEAD,	France	&	Singapore

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	Program	III	(LDP	3)	
รุน่ท่ี	1/2557	สถาบนั	PTT	Leadership	and	Learning	Institute	

(PLLI)	

•	 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 รุ ่นที่	 57/2557	 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.)	 
รุ่นที	่7/2558	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�านวน 2 แห่ง

•	 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และบริหารความยั่งยืน	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 กรรมการ	/	กรรมการบรหิารความเสีย่ง	บรษิทั	ไออาร์พีซ	ีจ�ากดั	
(มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 3 แห่ง

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีท	ีโพลิเมอร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีท	ีโพลีเมอร์	โลจิสติกส์	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	พีทีท	ีอาซาฮี	เคมิคอล	จ�ากัด

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
1	ม.ค.	2559	-	30	ก.ย.	2560 รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหาร 

กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

ต.ค.	2558	–	ธ.ค.	2558	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่หน่วยธุรกิจ

ปิโตรเคมีและการกลั่น	 บริษัท	ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)

เม.ย.	2558	–	ต.ค.	2558	กรรมการ	

	 	 บริษัท	ไทยออยล	์จ�ากัด	(มหาชน)
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ต.ค.	2557	–	ก.ย.2558	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	กลยทุธ์องค์กร	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

ต.ค.	2557	–	ธ.ค.	2558	 ประธานกรรมการ	

	 	 บริษัท	ปตท.	กรีน	เอ็นเนอร์ยี	่

	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

ม.ีค.	2556	–	ก.ย.	2557	 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)	ปฏิบตังิาน	Secondment	

	 	 ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ	่

สายพาณิชยกิจและการตลาด	บริษัท	 

ไออาร์พีซ	ีจ�ากัด	(มหาชน)

พ.ย.	2555	–	ก.ย.	2557	 กรรมการ	บริษทั	พทีทีี	โพลเีมอร์	มาร์เกต็ติง้	

จ�ากัด

มิ.ย.	2555	–	ก.ย.	2557	 กรรมการ	บรษิทั	พทีที	ีโพลเีมอร์	โลจสิตกิส์	

จ�ากัด

ต.ค.	2554	–	ก.พ.	2556	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	

ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ปฏิบัติงาน	

Secondment	ในต�าแหน่งรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ 

บรหิารจดัการทรพัย์สนิ	บรษิทั	ไออาร์พีซี	

จ�ากัด	(มหาชน)	(IRPC)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
•	 ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 3	เมษายน	2560	(วาระที่	2)
•	 27	พฤศจิกายน	2557	(วาระที่	1)

อายุ : 58	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาบริหารธุรกิจ	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมเคม	ี
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	131/2010)
•	 หลักสูตร	Role	of	Chairman	Program	(RCP	30/2013)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 Advance	Management	Program,	INSEAD	University,	France
•	 หลกัสตูรป้องกันราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน	(วปอ.	รุน่ที	่50	
และ	ปรอ.	รุ่นที่	20)	สถาบันวิทยาการป้องกันประเทศ

•	 หลักสูตร	Oxford	Energy	Seminar	2013,	United	Kingdom
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.)	 
รุ่นที่	4	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน	รุน่ที่	12	ป	ี2557	

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ	

สถาบนัพระปกเกล้า	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ	

และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย	 (นธป.)	 รุ่นที่	 3	 
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	23	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวน 3 แห่ง

•	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่	/	กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ	 /	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

บริษัท	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บรษิทั	โกลบอลกรนีเคมคิอล	จ�ากดั	(มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 1 แห่ง

•	 กรรมการ	PTT	Chemical	International	Private	Limited
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ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557-	19	ก.ค.	2560	 รองประธานกรรมการ	

	 	 บริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2557	–	2559	 กรรมการ	PTT	Chemical	International	

(Asia	–	Pacific	ROH)	Limited

2558	–	ม.ค.	2559	 ประธานกรรมการ	บริษัท	 ไทยแฟตตี้	

แอลกอฮอลส	์จ�ากัด	

2557	-	2558	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 สปอร์ต	 

เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ	์จ�ากัด	

2557	 กรรมการ	ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย

2556	–	2557	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน	บริษทั	บางจากปิโตรเลียม	

จ�ากัด	(มหาชน)

2554	–	2557	 กรรมการ	 Sakari	 Resources	 Ltd.	

(ประเทศสิงคโปร์)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 73,000	หุ้น	(0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 3	เมษายน	2560	(วาระที่	2)
•	 27	พฤศจิกายน	2557	(วาระที่	1)

อายุ : 55	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance	&	International	
Business)	(High	Distinction),	Armstrong	University,	U.S.A.

•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาบัญชี	(บัญชีต้นทุนและการบริหาร
การเงิน)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	125/2009)	
•	 หลกัสตูร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	
(RCL	4/2016)

•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	41/2017)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	 ด้านวิทยาการพลังงาน	 (วพน.) 
รุ่นที	่6	สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร	ภาครัฐ	เอกชน	และการเมอืง	
(ปริญญาบัตร	วปม.)	รุ่นที่	5	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรวิทยาการตลาดทนุ	(วตท.)	รุ่นที	่17	สถาบันวทิยาการ
ตลาดทุน

•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง	(วปอ.มส.)	
รุ่นที	่1	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 Executive	Education	Program,	Harvard	Business	School,	
Harvard	University,	U.S.A.	

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวน 2 แห่ง

•	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่	/	กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการ	 /	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 18 แห่ง

•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยลู้บเบส	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์มารีน	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ท็อป	โซลเว้นท	์จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล	์โซลเว้นท	์จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยออยล์เพาเวอร	์จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ท็อป	เอสพีพ	ีจ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ลาบิกซ์	จ�ากัด
•	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยพาราไซลีน	จ�ากัด
•	 กรรมการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
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•	 กรรมการก�ากับการจดัท�ากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
วัสดุของประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

•	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 กรรมการ	มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
•	 กรรมการ	มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
•	 กรรมการ	มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
•	 กรรมการสภา	สถาบันวิทยสิริเมธี
•	 กรรมการบริหาร	สถาบันวิทยาการพลังงาน	
•	 อุปนายก	สมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทย
•	 กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557	–	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัท	 ไทยออยล	์ 

เอทานอล	จ�ากัด

2557	–	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัท	 ไทยออยล	์ 

เอนเนอร์ย	ีเซอร์วิส	จ�ากัด

2557	 กรรมการ	บริษัท	พีทีที	อาซาฮ	ีเคมิคอล	

จ�ากัด

2556	–	2557	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่หน่วยธุรกิจ

ปิโตรเคมีและการกลั่น	 บริษัท	ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)

2556	–	2557	 กรรมการ	บรษิทั	พทีที	ีโกลบอล	เคมคิอล	

จ�ากัด	(มหาชน)

2556	–	2557	 กรรมการ	บรษิทั	สตาร์ปิโตรเลยีม	รไีฟน์นิง่	

จ�ากัด	(มหาชน)

2554	–	2556	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ไออาร์พซี	ี

จ�ากัด	(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 73,000	หุ้น	(0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์
กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 2	เมษายน	2558	(วาระที่	2)
•	 27	พฤศจิกายน	2557	(วาระที่	1)

อายุ : 61	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•	 วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลกัสตูร	Director	Accreditation	Program	(DAP	114/2015)	
•	 หลักสูตร	Understanding	the	Fundamental	of	Financial	
Statement	(UFS	2/2006)

•	 หลกัสตูร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FND	31/2006)
•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	(CSP	10/2005)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปอ.)	
รุ่นที่	49	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู	(บยส.)	รุน่ที	่17	
วิทยาลัยการยุติธรรม	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	13	สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	 (พสบ.)	 รุ ่นที่	 4	 
สถาบันกรมกิจการพลเรือนทหารบก

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•	 ไม่มี
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

•	 ไม่มี
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ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2556	–	2559	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์

องค์กร	บรษิทั	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

2558	–	มิ.ย.	2559	 กรรมการ	บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	

จ�ากัด

2554	–	ธ.ค.	2559	 กรรมการ	บริษัท	 ไทยออยล์เพาเวอร	์

จ�ากัด

2557	–	ธ.ค.	2559	 ประธานกรรมการ	บริษัท	ศักดิ์ไชยสิทธ	ิ

จ�ากัด

2550	–	ธ.ค.	2559	 กรรมการ	บริษัท	ไทยออยล	์เอนเนอร์ยี	

เซอร์วิส	จ�ากัด

2551	–	2555	 ผู้ช่วยกรรมการอ�านวยการด้านบริหาร

องค์กร	บรษิทั	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 73,000	หุ้น	(0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 15	สิงหาคม	2560	(วาระที	่1)

อายุ : 50	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปรญิญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต	สาขาวศิวกรรมเคมี	
University	of	Houston	สหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมเคมี	
(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	119/2009)
•	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	21/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตร	Breakthrough	Program	for	Senior	Executives,	
IMD	Business	School

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�านวน 1 แห่ง

•	 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น	 
บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 11 แห่ง

•	 กรรมการ	บริษัท	ไทยแท้งค์เทอร์มินัล	จ�ากัด
•	 กรรมการ	PTT	Chemical	International	Private	Limited
•	 กรรมการ	Emery	Oleochemicals	(M)	Sdn.	Bhd.
•	 กรรมการ	Emery	Specialty	Chemicals	Sdn.	Bhd.
•	 กรรมการ	PTTGC	International	(USA)	Inc.
•	 กรรมการ	Natureworks	LLC
•	 กรรมการ	Vencorex	Holding
•	 กรรมการ	PTTGC	International	(Netherlands)	B.V.
•	 กรรมการ	President	&	CEO	PTTGC	America	Corporation
•	 กรรมการ	PTTGC	America	LLC
•	 กรรมการ	Myriant	Corporation

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
1	ต.ค.	57	-	30	มี.ค.	60	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงาน	

International Business Operations 

บริษัท	 พีทีที	 โกลบอล	 เคมิคอล	จ�ากัด	

(มหาชน)

2555	–	2557		 รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่	สงักดัประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	

เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ปฏิบัติหน้าที่	

Chief	 Executive	Officer,	 Emery	

Oleochemicals	(M)	Sdn.	Bhd.
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2554	–	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สังกัด

ประธานเจ้าเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	 

ปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ปฏิบัติ

หน้าท่ี	Chief	Executive	Officer,	Emery	

Oleochemicals	(M)	Sdn.	Bhd.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
•	 ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี

นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า
กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 3	เมษายน	2560	(วาระที่	1)

อายุ : 51	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 ปริญญาโท	Master	of	Law	(LL.M.)	Columbia	University	
School	of	Law,	U.S.A.

•	 ปรญิญาโท	นติศิาสตรมหาบณัฑิต	(กฎหมายธรุกจิ)	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญาตรี	 นิติศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยม)	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	7/2001)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 TLCA	 Executive	 Development	 Program	 1/2008	 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวน 1 แห่ง

•	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส�านักกฎหมาย	บรษิทั	ปตท.	จ�ากัด	
(มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

จ�านวน 5 แห่ง

•	 กรรมการ	บรษิทั	East	Mediterranean	Gas	Company	S.A.E.	
(“EMG”)	ประเทศอียิปต์

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม	 /	 วิทยากร	ชมรมวาณิชธนกิจ	
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ	(ด้านกฎหมาย)	คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

•	 อาจารย์พิเศษ	วิชา	Corporate	Organization	and	Governance	
หลักสูตร	The	Executive	MBA	Program	และ	MBA	สถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 อาจารย์พิเศษ	 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ	
หลกัสูตรปรญิญาโท	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
มี.ค.	2559	–	มิ.ย.	2560	 ทีป่รกึษากฎหมายอาวโุส	บรษิทั	วรีะวงค์,	

ชินวัฒน	์และพาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด

  (เดิมชื่อ	 “บริษัท	 วีระวงค์,	 ชินวัฒน์	 และ 

เพียงพนอ	 จ�ากัด”	 เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน 

เมื่อวันที	่3	เมษายน	2560)

2552	–	29	ก.พ.	2559	 ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร	 บริษัท	 

วีระวงค์,	ชินวัฒน	์และเพียงพนอ	จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
•	 ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี
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นายเติมชัย บุนนาค
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
•	 1	พฤศจิกายน	2558	(วาระที่	1)

อายุ : 59	ปี

ประวัติการศึกษา
•	 Ph.D.	 (Management	 Sciences),	 Illinois	 Institute	 of	
Technology,	Chicago	Illinois,	U.S.A.

•	 MSc.	(Operations	Research),	Illinois	Institute	of	Technology,	
Chicago Illinois, U.S.A.

•	 วิทยาศาสตรบณัฑิต	(เคมวิีศวกรรม)	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	143/2011)	
•	 หลกัสตูร	Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	
(RCL	3/2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ
•	 หลักสูตรการมีส่วนร่วมของสาธารณชนและการจัดการ 
ความขัดแย้ง	สถาบันพระปกเกล้า

•	 โครงการ	GE:	Executive	Program	2005
•	 โครงการ	GE:	PTT	Executive	Program	2008
•	 หลักสูตร	เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท�างาน	ระดบับรหิาร	
NPC	Safety	and	Environmental	Services

•	 หลักสูตร	 Leadership	Development	 Program	 (LDP)	 
รุ่นที่	4	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          

จ�านวน 1 แห่ง

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)    

จ�านวน 2 แห่ง

•	 กรรมการ	บริษัท	ไซยะบุร	ีพาวเวอร	์จ�ากัด
•	 กรรมการ	GPSC	International	Holdings	Limited

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
มี.ค.	2560	–	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทั	ปตท.	

จ�ากัด	(มหาชน)

2558	–	ก.พ.	2560	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	

ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

2555	–	พ.ย.	2558	 กรรมการ	 บริษัท	 ปตท.	 จ�าหน่าย 

ก๊าซธรรมชาติ	จ�ากัด	/	กรรมการ	บริษัท	 

อมตะ	จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	จ�ากัด

2555	–	ต.ค.	2558	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ปตท.	จ�าหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ	จ�ากัด	/	กรรมการผูจ้ดัการ	

บรษิทั	อมตะ	จดัจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	

จ�ากัด

2554	–	2557	 กรรมการ	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าอิสระ	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2554	–	2555	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

	 	 ก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัรถยนต์	หน่วยธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาต	ิบรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ตนเอง	 25,000	หุ้น	(0.001669%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
•	 ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น 
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
•	 ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

นายเติมชัย บุนนาค
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายกล้าหาญ โตช�านาญวทิย์
ผู้จดัการฝ่าย 
สังกดัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายกุลพัฒน์  เพิ่มภูศรี
ผู้จัดการฝ่ายการบริหารการ 
ลงทุนและบริษัทในเครือ

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
ประเทศไทย และ สปป. ลาว

นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารสินทรัพย์

นายสมรชัย คุณรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปฏิบัติการ

นายสมเกียรต ิเมสนัธสวุรรณ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

นางดุจดาว พทุธสอุตัตา
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี
ผู้จัดการฝ่าย ประจ�าโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�า้ลิก 1 

นายลกัษณะปรชีา ครฑุขุนทด
รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม
พลังงาน

นายสุรจิตร บัวเทิง
รกัษาการผู้จดัการฝ่ายปฏบัิติการผลิต

นายปวเรศ รัตนสุวรรณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ ์
และแผนงานองค์กร

นางวนิดา บุญภิรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายพยนต์ อัมพรอารีกุล
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน 
องค์กร

นางศศิธร สติฐิต
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และศักยภาพองค์กร

นายสมศกัดิ ์เลศิเจรญิเสรมิสขุ
ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมและ 
บ�ารงุรักษา

นางสาวอรรถยา สุโขธนัง 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร

นายเสาร์ชัย สุขเกษม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ 
ก่อสร้าง

นายองค์การ ศรีวิจิตร
ผู้จดัการฝ่าย สังกัดรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
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ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้อื่นจากเงินรางวัลท่ีบริษัทฯ ได้รับ 

จาก ปตท.

- รายได้ส�าหรับงวด 0.01

เงินรางวัลท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการท่ีตัวแทน

พนักงานของบรษิทัฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ 

PTT Group Operational Excellence 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

- ต้นทุนสินทรัพย์

12,943.01

1,523.58

175.63

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพ่ือใช้ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็น

ไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการขอเช่าใช้โครงสร้างหลัก

ส�าหรบัรองรบัท่อขนส่งผลติภัณฑ์ (pipe-rack) 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

1.13

0.58

บริษทัฯ ขอเช่าโครงสร้างหลกัส�าหรับรองรบัท่อขนส่งผลติภัณฑ์ 

(pipe-rack) โดยมอีตัราค่าเช่าและเงือ่นไขในสญัญาท่ีเป็น

ไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯได้ช�าระเงินล่วงหน้าเป็นราย

หกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานท่ี ปตท. ส่งมา

ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

56.43

20.51

ปตท. ส่งพนกังานมาปฏบิตังิานสมทบทีบ่ริษทัฯ เพ่ือสนบัสนนุ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขใน

สัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศนูย์อ�านวยความ

สะดวกของ ปตท.

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

- เจ้าหนี้คงค้าง

4.21

0.10

1.60

ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน

อาคารส�านักงานใหญ่ ปตท. และศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ 

(Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกก�าลังกาย ศูนย์จองตั๋ว

โดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งเป็นอัตราที่

เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่มปตท. ในอัตราเดียวกัน  

โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายซื้อน�้ามันเครื่อง

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.22

บริษัทฯ ซื้อน�้ามันเครื่องส�าหรับเครื่องจักร เพ่ือใช้ในการ

บ�ารงุรกัษากังหนัไอน�า้ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขาย

เทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป 

ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.02

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซของ              

โรงไฟฟ้าศรีราชา ที่มีการทดสอบประจ�าทุกปี โดยมีราคา

และเงือ่นไขตามท่ีทางบรษิทัฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึง่เป็นไป 

ตามปกติของธุรกิจ

	 1.	รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1.1	 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	(“ปตท.”)	
ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.11

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเป็นการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน   

Sub Metering เพ่ือด�าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

0.24

0.26

เพ่ือให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย  

 จงึมกีารทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards 

โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 1.64

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก 

ปตท. เพ่ือบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีการกู้ยืม

เงินจ�านวน 1,000 ล้านบาท และมีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ 

ทั้งจ�านวนแล้ว อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป 

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  

และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

3,976.80

756.49

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง 

บริษัทฯ และ PTTGC โดยก�าหนดราคาและเง่ือนไข 

ตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังที่ 

เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานที่ PTTGC ส่งมา

ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

14.42

2.52

PTTGC ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ

เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้า

ส่งน�า้กลบัคืนมาให้บรษิทัฯ เกินจากปรมิาณ

ที่ระบุไว้ในสัญญา

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

9.12

0.60

ตามสัญญาการขายไอน�้าให้กับ PTTGC ต้องคืนน�้า 

Condensate ตามปรมิาณทีก่�าหนดไว้ อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ 

ต้องการปริมาณน�้า Condensate มากกว่าที่ก�าหนดไว้ใน

สัญญา จงึขอซือ้คนืจาก PTTGC โดยได้ท�าสัญญา ทีม่รีาคา

และเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.2	 บริษัท	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	(“PTTGC”)
PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ PTTGC  

จ�านวน 1 ท่าน คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
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ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อน�้ามันดีเซล 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

13.68

3.50

บริษัทฯ น�าน�้ามันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ารองส�าหรับ 

โรงไฟฟ้าศรรีาชาในกรณีท่ีการจดัส่งก๊าซธรรมชาตหิยุดชะงกั 

โดยมรีาคาและเงือ่นไขในสญัญาเป็นไปตามปกตขิองธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าที่ดิน

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

- เงินมัดจ�า

6.90

4.91

2.83

โรงไฟฟ้าศรรีาชาต้ังอยู่บนทีด่นิราชพัสดซุึง่ TOP ได้รบัสทิธิ

ครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าว

ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP  

โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทาง

เดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน�้าดิบ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 3.09

บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน�้าดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้า

ศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน�้าของ บริษัท จัดการและ

พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) (EW) 

เพ่ือรับซื้อน�้าดิบจาก EW โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข 

ในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าส�านักงาน ค่าน�้า 

และค่าไฟฟ้า

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

- เงินมัดจ�า

2.67

0.15

0.11

บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นส�านักงานในบริเวณพื้นที่

ของ TOP เน่ืองจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ 

ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาเป็นไป

ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการใช้บริการด้านต่างๆ 

จาก TOP

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.35

เนือ่งจากโรงงานศรีราชาของบริษทัฯ ต้ังอยู่ในบริเวณโรงงาน

ของ TOP บรษิทัฯ จงึใช้บรกิารตรวจสอบโรงงาน บรกิารการ

แพทย์ฉุกเฉิน บรกิารศนูย์สุขภาพ และบรกิารหน่วยดบัเพลงิ

จาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ 

โดยมีอัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติ

ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.14

บริษัทฯ ร่วมท�ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP 

ได้ส�ารองจ่ายค่าใช้จา่ยไปก่อน ซึ่งมีการเรยีกเกบ็ค่าใช้จา่ย

ดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานท่ี TOP ส่งมา

ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

10.89

3.77

TOP ส่งพนักงานมาปฏิบตังิานสมทบทีบ่รษิทัฯ เพ่ือสนับสนุน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขใน

สัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.3	 บริษัท	ไทยออยล์	จ�ากัด	(มหาชน)	(“TOP”)
TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ ยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จ�านวน 1 ท่าน คือ  

นายอธิคม เติบศิริ
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1.4	 บริษัท	ไทยออยล์เพาเวอร์	จ�ากัด	(“TP”)
TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ  

นายอธิคม เติบศิริ

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้จากการจ�าหน่ายน�า้เพ่ือการอตุสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด 0.006

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายผลติภณัฑ์ระหว่างบรษิทัฯ และ 

TP โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทาง

เดยีวกันกับลกูค้ารายอืน่ท้ังทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้อง

กันกับบริษัทฯ 

รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ  

ไปปฏิบัติงานสมทบที่ TP

- รายได้ส�าหรับงวด 0.12

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุน

การด�าเนินธุรกิจของ TP โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญา

เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการซือ้พลงังานไฟฟ้าส�ารอง 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.53

ใช้เพ่ือส�ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพ่ือน�ามาใช้ 

ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก  

โดยมรีาคาและเงือ่นไขในสญัญาเป็นไปตามปกตขิองธุรกิจ

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการส�าหรับจ�าหน่ายทรัพย์สิน

- รายได้ส�าหรับงวด 0.02

เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงส�านักงาน และมีทรัพย์สิน

บางรายการที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งทาง PTTER มีความประสงค์

ที่จะขอซื้อต่อ จึงจ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับ PTTER 

ด้วยราคาเทียบเคยีงกับราคาทีจ่ะเสนอซือ้โดยบคุคลภายนอก

1.5	 บริษัท	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่	รีซอร์สเซส	จ�ากัด	(“PTTER”)
PTTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.6	 บริษัท	ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	(“IRPC”)
IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน

จ�านวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้ขายไฟฟ้าและไอน�้า 

-รายได้ส�าหรับงวด

-ลูกหนี้คงค้าง

2,093.96

300.26

IRPC-CP ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC  

โดยก�าหนดราคาและเง่ือนไขตามสัญญา ในแนวทางเดยีวกัน

กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
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ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับห้องประชุม

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.03

เน่ืองจากห้องประชุมของบริษัทฯไม่เพียงพอกับจ�านวน 

ผูเ้ข้าร่วมประชมุ และห้องประชมุของ IRPC ตัง้อยู่ในตึกเดยีวกัน

ท�าให้มีความสะดวกต่อผู ้เข้าร่วมประชุม และเมื่อ 

เปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่า 

รายอื่นในบริเวณใกล้เคียง 

ค่าที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

- ต้นทุนสินทรัพย์ 21.00

ตามสัญญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ท�ากับ 

IRPC โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเทียบเคียงจากชั่วโมง

การท�างานท่ีใช้ในการบริหารโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามปกติ

ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการจดัการและบ�ารงุรกัษาสถานท่ี

- ต้นทุนสินทรัพย์ 3.73

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายช�าระเป็นรายเดือน ตามสัญญา 

ซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการค�านวณ

ค่าใช้จ่ายจะอ้างองิจากจ�านวนพ้ืนทีโ่ครงการ โดยเป็นอตัรา

เดียวกันกับที่ IRPC เรียกเก็บผู้ใช้พื้นที่รายอื่น 

ค ่าใช ้จ ่ายในการซื้อไฟฟ ้า ไอน�้ า  

น�า้เพ่ือการอตุสาหกรรมและค่าบ�าบดัน�า้เสีย

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

32.09

9.81

เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ 

IRPC ดงันัน้จงึซือ้ไฟฟ้า ไอน�า้ และน�า้เพ่ือการอตุสาหกรรม 

อีกท้ังยังมีค่าบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการผลิตไอน�้าเพ่ือ

ใช้ในกระบวนการทดสอบระบบ โดยคดิอตัราค่าใช้จ่ายเป็น

ไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าส�านักงาน ค่าน�้า  

ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

- เงินมัดจ�า

1.76

0.20

0.75

IRPC-CP เช่าพ้ืนที่ส�านักงานภายในอาคารส�านักงาน 

ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ (Enco) เน่ืองจากคูค้่าส่วนใหญ่

ของบริษัทฯ มีส�านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้

บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมี

อัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดภายใต้สัญญากับ 

IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

เงนิรบัล่วงหน้าจากการขายไอน�า้ตามเงือ่นไข 

Minimum Take-or-Pay 

- เจ้าหนี้คงค้าง 29.00

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณ 

ขั้นต�่าท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บ 

เงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay  : MTOP) และ

หากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าว

ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถ 

ขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกิน

ก�าหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่ 

เหลืออยู่เป็นรายได้

ค่าใช้จ่าย Maintenance Service

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 16.24

IRPC-CP ได้เข้าท�าสัญญาจัดการบ�ารุงรักษาโรงงานกับ 

IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบ�ารุงรักษา 

ท�าให้เพ่ิมความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ 

โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
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1.7	 บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จ�ากัด	(“BSA”)
บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ 

ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของ 

ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

41.06

7.16

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหา

พนักงาน Outsource มาปฏบิตังิานให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ท่ีกลุ่มบรษิทัฯ ก�าหนด โดยมกีารเรยีกเก็บอัตราค่าจ้างบรกิาร

ตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ 

1.8	 บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด	(“PPCL”)
PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  

น�า้เพือ่การอตุสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

2,953.60

566.16

บรษิทัฯ ได้ท�าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบรษิทัฯ 

และ PPCL โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน

แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.9	 บริษัท	พีทีที	เมนเทนแนนซ์	แอนด์	เอนจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(“PTTME”)
PTTME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม

เครื่องจักร

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

39.90

8.18

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบ�ารุง

รักษาโรงไฟฟ้ากับ PTTME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน 

งานบ�ารุงรักษา โดยมอัีตราค่าจ้างบริการและเง่ือนไขตามที่ 

ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME ซึ่งเป็นไปตาม

ปกติของธุรกิจ
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1.10	 บริษัท	เอ็นพีซี	เซฟตี	้แอนด์	เอ็นไวรอนเมนทอล	เซอร์วิส	จ�ากัด	(“NPC	S&E”)
NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช ้จ ่ายการอบรมเก่ียวกับเรื่อง 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

- ลูกหนี้คงค้าง

1.47

0.86

0.006

NPC S&E มีศูนย์อบรมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยใน 

การปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไข

ตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป

ตามปกติของธุรกิจ

1.11	 บริษัท	วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“VNT”)
VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบั

รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)

- รายได้ส�าหรับงวด 0.18

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ VNT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก

ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข

ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.1.12	บริษัท	เอ็ชเอ็มซี	โปลีเมอส์	จ�ากัด	(“HMC”)
HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 

และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

1,346.22

266.39

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง 

บรษิทัฯ และ HMC โดยก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญา

ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.13	 บริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จ�ากัด	(“PTT	Tank”)
PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท.ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซไนโตรเจน

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

5.71

1.10

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดย

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบั

รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)

- รายได้ส�าหรับงวด 0.21

บรษิทัฯ ให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบัรองรบัท่อส่งผลติภัณฑ์ 

(pipe-rack) ภายในพ้ืนทีม่าบตาพุด โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด

อตัราค่าเช่าและเงือ่นไขในสญัญาตามแนวทางเดยีวกันกับ

ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.14	 บริษัท	พีทีที	อาซาฮี	เคมิคอล	จ�ากัด	(“PTTAC”)
PTTAC มผีูถื้อหุน้ใหญ่รายเดยีวกัน คอื ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 48.50 ของทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว และมกีรรมการร่วมกัน

จ�านวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 

และน�า้เพ่ือการอตุสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

340.85 

64.67

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC 

โดยก�าหนดราคาและเง่ือนไขตามสัญญา ในแนวทางเดยีวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบั

รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)

- รายได้ส�าหรับงวด 0.76

บรษิทัฯ ให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบัรองรบัท่อส่งผลติภัณฑ์ 

(pipe-rack) ภายในพ้ืนทีม่าบตาพุด โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด

อตัราค่าเช่าและเงือ่นไขในสญัญาตามแนวทางเดยีวกันกับ

ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน�้า

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

328.79

34.74

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน�้าเหลือ 

บริษัทฯ จงึซือ้ไอน�า้กบั PTTAC โดยมรีาคาและเงือ่นไขการ

รับซื้อไอน�้าตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ส�ารองจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์ส�าหรับท่อส่ง 

ไอน�้า

- ลูกหนี้คงค้าง 3.31

ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอน�้าให้แก่ PTTAC บริเวณจุด 

เชือ่มต่อ ได้เกิดปัญหาไอน�า้รัว่ไหล อนัเป็นผลจากการปฏิบตัิ

งานของ PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผู้รับเหมา

ภายนอกเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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1.15	 บริษัท	พีทีท	ีโพลีเมอร์	โลจิสติกส	์จ�ากัด	(“PTTPL”)
PTTPL มีผู้ถือหุ้น คือ ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว  

ตามล�าดับ และมีกรรมการร่วมกันจ�านวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า 

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

45.15

9.03

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTTPL โดย

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.16	 บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จ�ากัด	(“EnCo”)
EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าเช่าพ้ืนท่ีส�านักงาน และค่าบริการอื่นๆ  

ทีเ่ก่ียวข้อง อาท ิค่าทีจ่อดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

- เงินมัดจ�า

20.03

0.20

4.32

บริษัทฯ เช่าพ้ืนที่ส�านักงานภายในอาคารส�านักงาน 

ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ (Enco) เน่ืองจากคูค้่าส่วนใหญ่

ของบริษัทฯ มีส�านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้

บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมี

อัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนดภายใต้สัญญา 

ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

1.17	 บริษัท	พีทีท	ีดิจิตอล	โซลูชั่น	จ�ากัด	(“PTT	Digital”)
PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 

20.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วน�าแสง 

(Fiber Optic)

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

0.21

0.21

การใช้งาน Fiber Optic ของบรษิทัฯ ยังมคีวามจ ุ(Capacity) 

เหลอือยู ่จงึได้ท�าบนัทกึข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กบั 

PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ก�าหนด

ภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติ

ของธุรกิจ
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ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

- ลูกหนี้คงค้าง

43.13

6.55

0.01

บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพ่ือให้บรกิาร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อาทิ บรกิารเครอืข่าย 

เซิร์ฟเวอร์ อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและ

ศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพ่ือ 

บ�ารงุรกัษาระบบ SAP ซึง่อตัราค่าบรกิารเป็นไปตามปกตขิอง 

ธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนส�าหรับการพัฒนา

โปรแกรมใหม่

- ต้นทุนสินทรัพย์ 6.50

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ  

PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ 

ในระบบงานของกลุ ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยม ี

อัตราค ่าจ ้างและเงื่อ น ไข ท างก ารค ้าต าม ที่ต ก ล ง 

ร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.18	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“TIP”)
TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายการท�าประกันภัยส�าหรับโรงงาน 

และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

- ต้นทุนสินทรัพย์

127.51

71.20

7.57

กลุ่มบริษัทฯ ท�าประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง 

TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความ

เชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ ่

ในการท�าประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัย

และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้ค่าสินไหมทดแทน

- รายได้ส�าหรับงวด 65.99

บริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เครื่องจักร

ได้รบัความเสยีหายเมือ่วันที ่4 กรกฎาคม 2559 โดยค�านวณ

จากความเสียหายจริงตามเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็น

ไปตามปกติของธุรกิจ

1.19	 บริษัท	ทีโอซ	ีไกลคอล	จ�ากัด	(“TOCGC”)
TOCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  

และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

873.78

171.57

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TOCGC 

โดยก�าหนดราคาและเง่ือนไขตามสัญญา ในแนวทางเดยีวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.20	 บริษัท	โกลบอลกรีนเคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	(“GGC”)
GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการ 

ร่วมกันจ�านวน 2 ท่าน คือ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 

และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

386.74

69.61

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลติภณัฑ์กับ GGC โดย

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.21	 บริษัท	ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์	จ�ากัด	(“TFA”)
TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TFA ผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 

และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

105.20

18.89

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดย

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.22	 บริษัท	โซลูชั่น	ครีเอชั่น	จ�ากัด	(“Solution	Creation”)
Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน

และช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการ

- ลูกหนี้คงค้าง 7.05

ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการท่ี  

Solution Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ 

ทัง้นีค่้าใช้จ่ายดงักล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรยีกเก็บกับ

ลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้ระบบต่อ
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1.23	 บริษัท	ไทย	อีทอกซีเลท	จ�ากัด	(“TEX”)
TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน และช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 

และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

26.55

2.34

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดย

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกัน

กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงนิรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงือ่นไข 

Minimum Take-or-Pay 

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

- เจ้าหนี้คงค้าง

0.91

1.20

4.16

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณ 

ขั้นต�่าท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บ 

เงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay: MTOP) และ 

หากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าว

ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถ 

ขอคนืเงนิ MTOP ส�าหรบัปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนด

เวลาขอคนื MTOP แล้ว ก็จะรบัรู ้MTOP ส่วนทีเ่หลอือยู่เป็น

รายได้

1.24	 บริษัท	แอดวานซ์	ไบโอเคมิคอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“ABT”)
ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 

คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบั

รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)

- รายได้ส�าหรับงวด 0.18

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ ABT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก

ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป

ตามแนวทางเดยีวกันกับลกูค้ารายอืน่ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและ

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.25	 บริษัท	อีสเทิร์น	ฟลูอิด	ทรานสปอร์ต	จ�ากัด	(“EFT”)
EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายจ่ายค่าบ�ารุงรักษาโครงสร้างส�าหรับ 

วางท่อ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 4.30

บรษิทัฯ ว่าจ้าง EFT ในการบ�ารงุรกัษาโครงสร้างส�าหรบัวาง

ท่อของบริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบ�ารุงรักษาโครงสร้าง

การวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่

โครงสร้างส�าหรบัวางท่อของ บรษิทัฯ ตัง้อยู่ โดยมรีาคาและ

เงือ่นไขการให้บรกิารตามสญัญา ซึง่เป็นไปตามปกตขิองธุรกิจ
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1.26	 บริษัท	เวนคอเรกซ์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(“VCX”)
VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า 

และน�า้เพื่อการอุตสาหกรรม

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

41.48

9.51

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดย

ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับ

ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงนิรบัล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน�า้

ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 

- ลูกหนี้คงค้าง

- เจ้าหนี้คงค้าง

65.77

61.47

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณ 

ขั้นต�่าท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บ 

เงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay  : MTOP) และ

หากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าว

ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามสัญญา  ก็จะสามารถ 

ขอคนืเงนิ MTOP ส�าหรบัปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนด

เวลาขอคนื MTOP แล้ว ก็จะรบัรู ้MTOP ส่วนทีเ่หลอือยู่เป็น

รายได้

1.27	 บริษัท	ศักดิ์ไชยสิทธิ	จ�ากัด	(“SAKC”)
SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบั

รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)

- รายได้ส�าหรับงวด 0.24

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลัก

ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) โดยได้ก�าหนด

อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทาง

เดยีวกันกับลกูค้ารายอืน่ท้ังทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้อง

กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.28	 บริษัท	ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก	จ�ากัด	(“PTTRM”)
PTTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

รายได้ค่ารับเหมาติดต้ังแผงโซล่าเซลล์บน

หลังคาปั๊มน�้ามัน

- รายได้ส�าหรับงวด

- ลูกหนี้คงค้าง

3.88

1.16

PTTRM ได้ว่าจ้าง CHPP เป็นผู้รับเหมาติดตั้งแผง 

โซล่าเซลล์บนหลงัคา Canopy ของสถานบีรกิารน�า้มนั โดยมี

ราคาและเงื่อนไขตามท่ีตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ

1.29	 บริษัท	ท็อป	เอสพีพี	จ�ากัด	(“TOP	SPP”)
TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน

จ�านวน 1 ท่าน คือ นายอธิคม เติบศิริ

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการซือ้พลงังานไฟฟ้าส�ารอง 

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

2.16

2.31

เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับส�ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา 

เพ่ือน�ามาใช้ในกรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา

หยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน  

ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.30	 บริษัท	ปตท	กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(“PTTGE”)
PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการระหว่างกัน

สำาหรับปีสิ้นสุด 
31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมา

ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ

- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

- เจ้าหนี้คงค้าง

0.09

0.10

PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบท่ีบริษัทฯ  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ

เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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	 2.	มาตรการและขัน้ตอนการอนุมตักิารท�า
	 รายการระหว่างกัน

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  

กับบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอื มส่ีวนได้เสีย 

หรอือาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้า

ท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการน้ันๆ 

โดยพิจารณาเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิธุรกิจ

ปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของ

บุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือ

เงื่อนไขของการท�ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคล

ภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท�ารายการ 

ดังกล่าวนั้นมีการก�าหนดราคาหรือเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือ

เป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญใน 

การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบ 

การตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความ

จ�าเป็นและความสมเหตสุมผลของการเข้าท�ารายการระหว่างกัน

ที่ส�าคัญ ดังนี้

1.	 รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ	: เป็นรายการธุรกิจ

ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการก�าหนดราคา

และเง่ือนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ใน 

การก�าหนดราคาและเง่ือนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

กับลูกค้าทุกรายทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและไม่เก่ียวข้องกันกับ

บริษัทฯ (Arm’s length basis)

2.	 รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ	 : เป็นรายการธุรกิจ

ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคา 

และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าน้ัน  

จะต้องเป็นไปในแนวทางเดยีวกันกับท่ีคูค้่านัน้ได้มกีารก�าหนด

ให้กับบุคคลอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทฯ รวมท้ังการเข้าท�ารายการ 

ดังกล่าวจะต้องไม่ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์

3.	 รายการเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์	 : เป็นรายการที ่

อาจจะเกิดข้ึนเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพ่ือขยายกิจการตามแผนการ

ลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าท�า

รายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ 

(ตามแต่ความจ�าเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้

ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของราคาและเงือ่นไขส�าหรบั

การเข้าท�ารายการดังกล่าว

4.	 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	: เป็นการ

ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการกู้หรือให้กู ้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือให้

ความร่วมมอืทางการเงินกบักลุ่มบรษิทัฯ โดยมอัีตราดอกเบีย้

ตามภาวะตลาดการเงิน

ส�าหรับการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ผู้ท่ีอาจม ี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมส่ีวนได้เสยีในการท�ารายการ

จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 

ดังกล่าว ท้ังน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าว 

จะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ หรอื 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปิดเผย

รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับ 

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของส�านักงาน ก.ล.ต. 

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

ของบริษัทจดทะเบียน
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3.	 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4.	 นโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน	
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท�ารายงานการม ี

ส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัการด�าเนนิการตามข้อก�าหนด 

ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

2. หลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ในกรณีทีจ่�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกนั บรษิทัฯ จะปฏบิตัิ

ตามข้ันตอนและการด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด

4. ก�าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือน 

ท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งต้อง

เป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

บรษิทัฯ และผูถื้อหุ้นทุกราย กรณีท่ีไม่มรีาคาดงักล่าว บรษิทัฯ 

จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก  

ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถ

อนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

6. ในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจ 

แต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพ่ือท�าการประเมินและเปรียบเทียบ

ราคาส�าหรับรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิด 

ความมัน่ใจว่ารายการระหว่างกันดงักล่าว สมเหตสุมผลและ

เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

5.	 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ในอนาคต หากมกีารเข้าท�ารายการระหว่างกัน บรษิทัฯ จะปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน ส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี  

การเข้าท�ารายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้อง

เป็นการท�ารายการที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดข้ึน

อย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์

และแนวทางในการปฏบิติัให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป 

โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม  

สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท�ารายการ 

ดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเก่ียวกับข้อตกลงที่มีเง่ือนไข 

ทางการคา้ทัว่ไปตามทีม่กีารอนมุตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ในการนีฝ่้ายจดัการจะมกีารจดัท�ารายการสรปุการเข้าท�า

ธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบรษิทัฯ จะเป็นไป

ตามกฎหมายและระเบียบท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. รวมท้ัง 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด
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	 ผลการด�าเนินงาน	-	งบการเงินรวม

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2560 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (GPSC) (“บริษัทฯ”) มีก�าไรสุทธิส่วน

ของบริษัทใหญ่ จ�านวน 3,175 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจาก 

ปี 2559 จ�านวน 475 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลัก

จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�า้ที่ปรับตัว

ตามความต้องการของลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีมากขึ้น รวมถึงการ

ขยายก�าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซ ีคลนี พาวเวอร์ ซึง่บรษิทัฯ 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ท่ีได้เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ (COD) 

เพิ่มเติมในระยะที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ท�าให้ปริมาณ

การขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผูผ้ลติ

ไฟฟ้ารายเล็กเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังคงสามารถบริหาร

จัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะในส่วนของโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ ท�าให้ความ

สามารถในการท�าก�าไรของโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 โดยถึง

แม้ว่าในระหว่างปี 2560 โรงไฟฟ้าศรรีาชาซึง่เป็นโรงไฟฟ้าประเภท

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) จะมีการหยุดเดินเครื่องตามแผนการ 

สัง่เดนิเครือ่ง (Reserved Shutdown) ของ กฟผ. มากกว่าในปี 2559 

ซึง่เป็นสาเหตุให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง แต่ในขณะเดยีวกัน

การหยดุเดนิเครือ่งดงักล่าวท�าให้ต้นทุนค่าบ�ารงุรกัษาตามชัว่โมง

การเดนิเครือ่งลดลงด้วยเช่นกัน รวมทัง้บรษิทัฯ ยังคงได้รบัรายได้

จากค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) เน่ืองจาก 

โรงไฟฟ้าศรรีาชามคีวามสามารถพร้อมจ่ายไฟเข้าระบบให้กับ กฟผ. 

ตามสญัญาทีส่ะท้อนอตัราผลตอบแทนการลงทุน ซึง่เมือ่พิจารณา

ผลการด�าเนินงานในภาพรวมแล้ว โรงไฟฟ้าศรีราชามีความ

สามารถในการท�าก�าไรในปี 2560 สูงกว่าในปี 2559

นอกจากนี้ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ยังคงได้รับเงินปันผลจาก

บรษิทั ราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากัด (RPCL) จ�านวน 270 ล้านบาท และ

มีรายได้จากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้า

บางปะอิน โคเจเนอเรชั่น 2 ท่ีเริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์  

ในเดือนมิถุนายน 2560 รวมถึงบริษัทฯ ไดร้ับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก

เงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด เต็มทั้งปีเป็นปีแรก 

หน่วย : ล้านบาท

2559 2560 เปลี่ยนแปลง +/(-)

รายได้จากการด�าเนินงาน 20,675 19,917 (4%) 

ก�าไรขั้นต้น 4,550 4,868 7% 

EBITDA 3,809 4,187  10% 

EBIT 2,543 2,836  12% 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 346 517  49% 

ก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 2,700 3,175  18% 

อัตรำก�ำไรขั้นต้น* (%) 22% 24%  2% 

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 14% 16%  2% 

* ไม่รวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
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	 สรุปผลการด�าเนินงานแยกรายธุรกิจป	ี2560 

 
	 โรงไฟฟ้าศรีราชา	:	IPP
ในปี 2560 รายได้จากการขายไฟฟ้าและจากสญัญาเช่าทางการเงิน 

จ�านวน 4,420 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2559 ท่ีมีรายได้

จ�านวน 5,161 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เนื่องจาก

ปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบตามความต้องการของ กฟผ.  

ทีล่ดลงร้อยละ 19 ในขณะท่ีราคาขายไฟฟ้าเฉลีย่ทีป่รบัตัวเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 5 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้าให้กับ กฟผ.  

ที่ลดลง แต่ยังคงได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนที่เป็นค่า

คงที ่จงึท�าให้ราคาขายไฟฟ้าเฉลีย่ต่อหน่วยปรบัตวัสงูขึน้ ในส่วน

ของต้นทนุขายสนิค้าและการให้บรกิาร ส�าหรับปี 2560 มจี�านวน 

3,836 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2559 จ�านวน 760 ล้านบาท

หรอืคิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตหุลกัมาจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ

ในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงจ�านวน 671 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 

และค่าบ�ารงุรกัษาลดลง 60 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 17 ตามชัว่โมง

การเดินเครื่องที่ลดลง 

	 โรงผลิตสาธารณูปการระยอง	1-3
	 (CUP	1-3)	:	SPP
ในปี 2560 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�า้ จ�านวน 13,183 

ล้านบาท ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยจากปี 2559 ท่ีจ�านวน 80 ล้านบาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าที่ปรับตัว

ลดลงเนื่องจาก ค่า Ft เฉลี่ยปี 2560 ต�า่กว่าปี 2559 และราคา

ขายไอน�้าเฉลีย่ที่ปรับตวัลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงผลิตสาธารณูปการ

ระยอง ในปี 2560 เป็นจ�านวน 9,628 ล้านบาท ปรบัตวัลดลง 359 

ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาเฉลี่ยของ

ต้นทนุก๊าซธรรมชาตท่ีิปรบัตวัลดลง ส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ

ลดลง 227 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3

ไฟฟ�า (SPP) 41%

สัดส�วนรายได�ตามประเภทผลิตภัณฑ� สัดส�วนรายได�ตามกลุ�มลูกค�า

ไฟฟ�า (IPP) 22%

กลุ�ม ปตท. 58%

กฟผ. 33%

นอกกลุ�ม ปตท. 9%

ไอน้ำ 35%

น้ำเย็น 1%

น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม 1%

รายได้ปี 2560 จ�านวน 19,917 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้
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	 บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน	พาวเวอร์	จ�ากัด	
	 (IRPC-CP)	:	SPP
รายได้ส�าหรับปี 2560 มีจ�านวน 2,093 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากจ�านวน 2,055 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่ม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560  

แต่เน่ืองจากในปี 2560 มกีารหยุดซ่อมบ�ารงุของลกูค้าหลกัและการ

หยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าระยะที่ 1 เพื่อท�าการทดสอบระบบ

กับระยะที่ 2 ส่งผลให้รายได้ส�าหรับปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง

ร้อยละ 2 ส�าหรบัต้นทนุขายสนิค้าและการให้บรกิาร ประกอบด้วย

ต้นทุนวัตถุดิบ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาต ิ

ค่าบ�ารงุรกัษา และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ โดยในปี 2560 ต้นทุนขายสนิค้า

และการให้บริการ มีจ�านวน 1,481 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน  

47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ผลจากการเริ่มด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในระยะที่ 2

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม	จ�ากัด	
	 (CHPP)	:	VSPP
รายได้ส�าหรับปี 2560 มีจ�านวน 219 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากปี 2559 จ�านวน 24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12  

โดยเป็นการเพ่ิมขึน้จากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโซลาร์

สหกรณ์จ�านวน 40 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายน�า้เย็น

ปรับตัวลดลง 20 ล้านบาท ตามปริมาณขายน�้าเย็นที่ลดลง 

สอดคล้องกับต้นทนุขายสนิค้าและให้บรกิารทีป่รบัตวัลดลงร้อยละ 2

เหตุการณ์ที่ส�าคัญ	และบางส่วนมีผลต่องบการเงิน
อย่างมีสาระส�าคัญในปี	2560
• วันที่ 29 มิถุนายน 2560 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

จ�ากัด BIC-2 โรงไฟฟ้าผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ ขนาดก�าลงัการผลติ

ติดตั้ง จ�านวน 120 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วน

การลงทุนของบริษัทฯ จ�านวน 30 เมกะวัตต์ ได้เดินเครื่อง 

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทยแล้ว 

• วันที ่25 สงิหาคม 2560 บรษิทัฯ ได้ร่วมจดัตัง้บรษิทั สานพลงั 

วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ�ากัด ซึง่ถือหุน้โดย ปตท. และบรษิทัใน 

กลุม่ โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ท่ีร้อยละ 10  

โดยการจัดต้ังบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน 

การด�าเนนิกิจการด้านวิสาหกิจเพ่ือสงัคม หรอื Social Enterprise 

ของปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชน

ในท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของ 

ความยั่งยืน นอกจากน้ีการจัดตั้งบริษัทดังกล่าวถือเป็นการ

ตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน 

รวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจ

เพื่อสังคมอีกด้วย

• วันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ�านวนไม่เกิน 

5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่าหุ้นกู้ 

3,500 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 

ปี 2564 และ ปี 2567 ตามล�าดับ เพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนิน

กิจการของบริษัทฯ 

• บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด (IRPC-CP) โรงไฟฟ้า

ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ มกี�าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 240 เมกะวัตต์ 

และไอน�้า 180-300 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้น 

ในสัดส่วนร้อยละ 51 ได้เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย ์

ในระยะท่ี 2 คดิเป็นก�าลังการผลิตตดิตัง้จ�านวน 195 เมกะวัตต์ 

หรือเป็นก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการลงทุนในระยะที่ 2 

จ�านวน 99.4 เมกะวตัต์ ได้เดนิเครือ่งจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบโครง

ข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

• บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (Ichiniseki Solar 

Power 1 G.K. หรือ ISP1) ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า 

จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)  

ท่ีเมืองอิจิโนเซกิ เขตอิวาเตะ ประเทศญ่ีปุ่น ก�าลังการผลิต 

ติดตั้งรวม 25.881 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นก�าลังการผลิตตาม

สัดส่วนจ�านวน 25.62 เมกะวัตต์ ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  

20.8 เมกะวัตต์ กับ Tohoku Electric Power Co., Inc.  

ประเทศญี่ปุ่น ที่อัตราค่าไฟฟ้า Feed in Tariff (FiT) เท่ากับ 

40 เยนต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี
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	 ผลการด�าเนินงาน

	 ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ

1.	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ�านวน 693 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจ

2.	 ค่าเสื่อมราคา
 ในปี 2560 ค่าเสื่อมราคามีจ�านวน 1,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สาเหตุ

หลักมาจากโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้ง 2 ระยะ จึงได้เริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจ�าหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

หน่วย : ล้านบาท

 ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  2559  2560 เปลี่ยนแปลง +/(-) 

รายได้จากการด�าเนินงาน 20,675 19,917 (4%) 

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย) (16,125) (15,049) (7%) 

ก�ำไรขั้นต้น  4,550 4,868  7% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (753) (693) (8%) 

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 12 12 0% 

EBITDA  3,809  4,187 10% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (1,266) (1,351) 7% 

EBIT  2,543  2,836 12% 

ต้นทุนทางการเงิน (418) (361) (14%) 

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 537 710 32% 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 346 517 49% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (140) (257) 84% 

ก�ำไรก่อนผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลีย่นและรำยกำรพิเศษ  2,868  3,445 20% 

ก�าไร ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 4 (3) n/a

ส�ารองผลเสียหายจากคดีความ - (101) n/a

ก�ำไรสุทธิ  2,872  3,341 16% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (172) (166) n/a

ก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่  2,700  3,175 18% 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.80 2.12 18% 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 1,498 1,498 0% 
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3.	 ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2560 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 361 ล้านบาท ลดลง 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลัก

จาก ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบันการเงินทั้งจ�านวนก่อนครบก�าหนดช�าระและได้มีการออก

หุ้นกู้ในเดือนกันยายน 2560 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.21 และ 2.82 ซึ่งต�า่กว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวเดิม

ที่ประมาณร้อยละ 1 จากสาเหตุดังกล่าวท�าให้ต้นทุนทางการเงินส�าหรับปี 2560 ปรับตัวลดลง

4.	 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2560 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 173 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้

รายได้จากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) ระยะที่ 2 จ�านวน 130 ล้านบาท 

5.	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
หน่วย : ล้านบาท

บริษัท สัดส่วน
การถือหุ้น 2559 2560 เปลี่ยนแปลง

+/(-)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟำ้อิสระ (IPP)

- บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) 25% (43) (22) (49%) 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็ก (SPP)

- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC) 25%  49  88  80% 

- บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด (NNEG) 30%  44  122  177% 

- บริษัท ไฟฟ้าน�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC) 40%  13  30  131% 

รวมส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็ก   106  240  126% 

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP)

- บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด (TSR) 40%  283  299  6% 

รวมส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้   346  517  49% 

ในปี 2560 บรษิทัฯ รบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า จ�านวน 517 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 171 ล้านบาท หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจาก

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) ลดลงร้อยละ 49 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการ

บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากดั (BIC) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 80 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการรบัรู ้

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC) ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า BIC2 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560
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•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด (NNEG) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 177 เนื่องจากในปี 2560 มีการ

รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรเตม็ปีจากเงินลงทุนในบรษิทั ผลติไฟฟ้านวนคร จ�ากดั (NNEG) ซึง่ในปี 2559 มกีารรบัรูร้ายได้ภายหลังจากการ

เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เท่านั้น

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า น�า้ลิก 1 จ�ากัด (NL1PC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 131 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับประมาณ

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับจากสัญญาเช่าทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด (TSR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นผล

จากดอกเบี้ยจ่ายซึ่งลดลงตามสัดส่วนเงินกู้ที่ลดลงจากการทยอยจ่ายช�าระคืนเงินต้น

6.	ก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ในปี 2560 มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 3 ล้านบาท เปลีย่นแปลงจากปี 2559 ทีม่ผีลก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 4 ล้านบาท 

7.	ภาษีเงินได้
 ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยสาเหตุหลัก

ของการเพ่ิมขึน้มาจาก ในครึง่หลงัของปี 2560 มบีตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ของโรงผลติสาธารณูปการระยองหมดอายุเพ่ิมอกีจ�านวน 

3 บตัร และโรงไฟฟ้าศรีราชาได้ใช้วงเงินของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีของบัตร BOI ครบจ�านวน

	 งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวมและส�วนของผู�ถือหุ�น

58,028

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุนบร�ษัทในเคร�อ

ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ�

ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น

สินทรัพย� ไม�หมุนเว�ยนอื่น

59,968 58,028 59,968

11,228

9,861

26,129

6,396

4,414

19%

17%

45%

11%

8%

16%

+3% +3%

19%

45%

10%

10%

9,313

2,282

16,208

38,754

784

4%

28%

66%

2%

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
หุ�นกู�

ส�วนของผู�ถือหุ�น

เง�นกู�ยืมระยะยาว

3,097

10,815

4,993

40,374

689

5%

18%

9%

67%

1% หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่น
11,698

27,246

5,959

5,752

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60

หน่วย : ล้านบาท
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมูลค่า 59,968 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,940 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 จาก

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์รวมมาจากการเพ่ิมขึ้นในเงินลงทุนบริษัทในเครือจากการเรียกช�าระเงินเพ่ิมทุน 

ของบริษัทในเครือและเพ่ิมขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยรายละเอียดของการเพ่ิมขึ้น 

ที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้

• สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 1,915 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุมาจาก

-  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 3,556 ล้านบาท หรือร้อยละ 46 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

เรียกช�าระทุนเพิ่มเติมของบริษัทในเครือและการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก�าหนด

-  ลกูหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ 1,483 ล้านบาท หรอืร้อยละ 68 เนือ่งจาก ณ สิน้เดอืนธันวาคม 2560 มยีอดลกูหนีค้งค้าง 2 เดอืน เนือ่งจาก

ก�าหนดช�าระเงนิของเดอืนพฤศจกิายนอยู่ในช่วงต้นเดอืนมกราคม 2561 และเพ่ิมขึน้จากลกูหน้ีการค้าของโรงไฟฟ้า IRPC-CP 

จากการเริ่ม COD เต็มทั้ง 2 ระยะในเดือนพฤศจิกายน 2560

• เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ เพิ่มขึ้น 1,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน ลงทุนใน
2560

ส่วนแบ่งกำาไร
(ขาดทุน)

ปรับลดเงิน
ลงทุนจาก

เงินปันผลรับ

ผลต่างจาก 
การเเปลงค่า
งบการเงิน

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC) 250 89 (20) - 319

- บริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) 1,390 (22) - - 1,368

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,640 67 (20) - 1,687

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

- บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด (TSR) - 299 (301) - (2)

- บริษ�ท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด (NNEG) - 122 - - 122

- บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC) 26 29 - (26) 29

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 26 450 (301) (26) 149

รวม 1,666 517 (321) (26) 1,836

•  ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์

ของ IRPC-CP ซึง่ก่อสร้างระยะท่ี 2 แล้วเสรจ็และ COD ไปเมือ่ 15 พฤศจกิายน 2560 และ บรษิทั อจิโินเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จเีค 

ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ COD ไปในไตรมาสที่ 4 ปี 2560

•  ลกูหนีต้ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ - สทุธิ ลดลง 437 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7 จากการลดลงของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงนิ

จาก กฟผ. ตามการรับรู้รายได้ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบ

ด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC4)

•  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 1,338 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นในสิทธิในการเชื่อมโยง

ระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าของ IRPC-CP เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและดอกเบี้ยค้างรับ
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวม 19,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จ�านวน 320 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

•  เงนิกูยื้มระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ ลดลง 5,393 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 33 จากการจ่ายช�าระคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวท้ังจ�านวน

ของบริษัทฯ ก่อนครบก�าหนด

• หุน้กู ้เพิม่ขึน้ 4,993 ล้านบาท จากการออกหุน้กู้ครัง้แรกของบรษิทัฯ อายุ 4 ปีและ 7 ปี มลูค่า 3,500 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท

ตามล�าดับ ในเดือนกันยายน 2560

• หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 815 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 โดยมีสาเหตุมาจาก

- เจ้าหนี้การค้าเพ่ิมขึ้น 483 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 โดยหลักมาจากเจ้าหนี้ค่าก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า IRPC-CP  

ที่เพิ่งเริ่ม COD เต็มทั้ง 2 ระยะไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

- เจ้าหน้ีงานก่อสร้าง เพ่ิมขึ้น 269 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหน้ีค่างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP  

ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวน 40,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,620 ล้านบาทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ�านวน 3,175 ล้านบาท 

ก�าไรสะสมท่ีจัดสรรแล้วจ�านวน 223 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยท่ีปรับตัวสูงขึ้นในปี 2560  

ในขณะท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการครึ่งหลังปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลประกอบการ 

ครึ่งแรกปี 2560 รวมจ�านวน 1,723 ล้านบาท และมีขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจ�านวน 55 ล้านบาท รับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	 งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงจากสิน้ปี 2559 จ�านวน 3,556 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกั

มาจากเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2560 เงินสดต้นงวดยกมา 7,813 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเท่ากับ 4,527 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสด

แต่ละกิจกรรมดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2560

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 3,153

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,411)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,306)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (3,556)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด* 7,813

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด* 4,527

* รวมรายการเงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้และเงินลงทุนชั่วคราว
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•  กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

 ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิ

ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 3,153 ล้านบาท โดย

เป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนนิงานในระหว่างงวด

จ�านวน 3,269 ล้านบาท ซึ่งมีการช�าระภาษีเงินได้ไป 

จ�านวน 116 ล้านบาท

•  กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

 ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไป 

ในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 4,411 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีการช�าระค่าก่อสร้างเพ่ิมเติมระหว่างงวด

จ�านวน 3,090 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนจากการเรยีกค่าหุน้เพ่ิม

ในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทุนระยะยาวเป็นจ�านวน 

1,667 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ

จากดอกเบี้ยรับจ�านวน 197 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 

(RPCL) จ�านวน 270 ล้านบาท และมีเงินปันผลที่ได้รับจาก

บริษัทอื่นๆ อีกจ�านวน 294 ล้านบาท

•  กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

 ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไป 

ในกิจกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 2,306 ล้านบาท จากการจ่ายเงนิ 

ปันผลในระหว่างงวดรวมเป็นจ�านวน 1,723 ล้านบาท  

การช�าระคนืเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ�านวน 7,227 

ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน

จากสถาบนัการเงนิเป็นจ�านวน 303 ล้านบาท ในขณะเดยีวกัน

มีกระแสเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบัน 

การเงนิของ IRPC-CP CHPP และ ISP1 จ�านวน 1,896 ล้านบาท 

และเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้จ�านวน 4,993 ล้านบาท

	 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ หน่วย 2559 2560

อัตรำส่วนในกำรท�ำก�ำไร

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น* % 22.01 24.44

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ % 13.40 16.08

อัตรำส่วนหนี้สิน

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 6.09 7.85

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E) เท่า 0.22 0.29

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E) เท่า 0.50 0.49

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.78 2.43

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.39 1.94

* ไม่รวมต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
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สูตรค�านวณทางการเงิน

อัตราส่วน สูตรคำานวณ

อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น ก�าไรขั้นต้น

รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

อัตรำส่วนก�ำไรสุทธิ ก�าไรสุทธิ

รายได้รวม

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด +

เงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ + เงินลงทุนชั่วคราว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนสภำพคล่อง สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ +

เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียน

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

(Debt Service Coverage Ratio : DSCR)

EBITDA 12 เดือนล่าสุด

เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องช�าระใน 12 เดือนถัดไป

ก�ำไรต่อหุ้น (EPS) ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่

อัตรำส่วนก�ำไรสทุธต่ิอส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตรำส่วนก�ำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ (ROA) ก�าไรสุทธิใน 12 เดือนล่าสุด

สินทรัพย์เฉลี่ย

มูลค่ำหุ้นทำงบัญชีต่อหุ้น (BVPS) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่



152 ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี   2 5 6 0





บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จํากัด (มหาชน)
555/2 ศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� อาคาร B ชั้น 5
ถนนว�ภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท�: 02-140-4600 , แฟกซ�: 02-140-4601
www.gpscgroup.com




