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POWER
ACCESSIBILITY
มุ่งสร้างพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เพื่อเป็นรากฐานของชุมชนเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองได้
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QUALITY
OF LIFE

ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยพลังงานไฟฟ้า
โดยน�าความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงาน

ไปพัฒนาชุมชนซึ่งอยู่ห่างไกล
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ECOSYSTEM

มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีจิตส�านึก
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
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SUSTAINABLE
INNOVATION

สร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีที่ค�านึงถึงการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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จุดเด่นในการด�าเนินงาน

(ล้านบาท)
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252,017

141,841

110,176

66,562

16,783

4,061

สินทรัพย์

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม

EBITDA

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

59,968

19,594

40,374

20,025

4,192
3,175

64,439

22,090

42,349

24,880

5,457
3,359

2560 2561 2562

หมายเหตุ :
*  เงนิปันผลส�าหรบัผลประกอบการปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.30 บาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรบัผลการด�าเนนิงานครึง่แรกของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท ซึง่ได้

จ่ายให้ผูถื้อหุน้แล้ว จงึยังคงเหลอืเงนิปันผลส�าหรบัผลประกอบการครึง่หลงัของปี 2562 ท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท ท้ังน้ี เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รบัอนุมติัจากท่ีประชมุสามญั 

ผู้ถือหุน้ประจ�าปี 2563 ก่อน

** ค�านวณจากราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด

หมายเหตุ : รายได้รวมมกีารรวมรายได้จากการขายไนโตรเจน

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562

อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%) 20.93 21.93 25.21

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า) 7.85 7.11 1.86

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.27 0.78

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.39 8.55 5.76

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.66 6.25 3.79

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)* Dividend Yield (%)**ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

2560 2560 2560

2561 2561 2561

2562 2562 2562

1.25

1.25

2.25 1.30 1.52

2.12

2.14

1.60

2.24
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ผลิตภัณฑ์ 2560 2561 2562

ไฟฟ้า (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 4,365 5,412 17,566

ไอน�้า (พันตัน) 6,429 6,572 12,821

น�้าเย็น (พันตันความเย็น) 25,740 27,266 29,343

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (ล้านลูกบาศก์เมตร) 4 5 14

เชื้อเพลิงขยะ (ตัน) - 4,491 13,707

ค่าความพร้อมตามชัว่โมงการเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้าประเภท IPP 2560 2561 2562

โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพีพี (%) N/A N/A 100

โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน (%) N/A N/A 100

โรงไฟฟ้าศรีราชา (%) 100 100 99.94

40.6%

0.2%

22.1%

34.3% 29.3% 20.79%

15.2% 23.63%

51.3% 53.50%

ไฟฟา (IPP) ไฟฟา (SPP/ลูกคากลุมอุตสาหกรรม)

นํ้าเย็น บริการ เชื้อเพลิงขยะ RDF ไนโตรเจน

ไฟฟา (VSPP) ไฟฟาตางประเทศ ไอนํ้า

นํ้าอุตสาหกรรม

1.3%

0.9%
0.02%
0.5%

0.02%

0.02%

0.4% 0.15%
0.4% 0.05%

0.8% 0.30%

1.3% 1.03%

1.1%

0.46%

0.2%

0.06%

มูลค่าการขายผลิตภัณฑ์

20,025
ล้านบาท

2560

24,880
ล้านบาท

2561

66,562
ล้านบาท

2562

ชั่วโมงสะสมการท�างานโดยปราศจาก 
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
เริ่มนับตั้งแต่ปี 2556

จ�านวนครั้ง Plant Incident  
โรงไฟฟ้าประเภท SPP/Cogen. 
(และที่มีผลกระทบต่อลูกค้าอุตสาหกรรม)

2562 90 (12)
ครั้ง

2561 25 (2)
ครั้ง

2560
13 (0)
ครั้ง

2562 9.44*
ล้านชั่วโมง

2561 7.83
ล้านชั่วโมง

2560 6.26
ล้านชั่วโมง

หมายเหตุ : * ไม่นับรวมผลการด�าเนินงานของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
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นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ

สารประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ด้านผลประกอบการโดยรวม จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท โกลว์ 
พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โกลว์) และด�าเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญ
โกลว์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ผลประกอบการที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 21% เมื่อเทียบกับปี 2561 ตั้งแต่
ปีแรกที่ควบรวมกิจการ จากการรับรู้รายได้ในเชิงปริมาณที่เพิ่มขึ้น 
และ Synergy Value จากการร่วมด�าเนินการในภาคส่วนต่างๆ  
นอกเหนือจากการเสริมสร ้างความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคให้กับลูกค้าให้มีเสถียรภาพมากขึ้น อีกท้ังบริษัทฯ ยัง
ประสบความส�าเร็จในการบริหารโครงสร้างเงินทุนหลังเข้าซื้อกิจการ 
โดยการออกและจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนประมาณ 74,000 
ล้านบาท และการออกหุ้นกู้จ�านวนประมาณ 35,000 ล้านบาท ด้วย
ต้นทุนทางการเงนิในระดบัท่ีเหมาะสม ส�าหรบัน�ามาช�าระคืนเงนิกูยื้ม 
ระยะสั้นในการเข้าซื้อกิจการโกลว์ และสามารถรักษาอันดับความ 
เชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade) จากสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือชั้นน�า (Credit Rating Agency) เช่น S & P Global 
Ratings และ Fitch Ratings

ในปีน้ี บริษัทฯ ได้ประกาศการด�าเนินการเชิงพาณิชย์เพ่ิมอีก  
3 โครงการตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการน�า้ลกิ 1 ก�าลงัการผลติ 65 
เมกะวัตต์ สปป.ลาว ซึง่บรษิทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 40 โครงการศนูย์ผลติ
สาธารณูปการแห่งท่ี 4 ระยะที ่1 จงัหวัดระยอง ก�าลงัการผลติ 45 เมกะวัตต์  
ไอน�้า 70 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และโครงการ 
ไซยะบุรี ก�าลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ สปป.ลาว ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 
ร้อยละ 25 อีกท้ังขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน
ไฟฟ้า โดยการน�าร่องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 
System: ESS) ต่อยอดจากการติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar 
Rooftop) ในสถานีบริการน�้ามัน ปตท. และ Café Amazon เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และลดต้นทุนพลังงานให้กับ
สถานีบรกิารน�า้มนั นบัเป็นธุรกิจต้นแบบการน�าระบบกักเก็บพลงังาน
มาใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น 
รูปธรรม เพ่ิมความเป็นไปได้ท่ีจะขยายผลสูก่ารด�าเนินการเชงิพาณิชย์
ในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับอนาคตในพ้ืนท่ีวังจันทร์วัลเล่ย์ โดยได้ท�าการทดลองการ
บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทั้ง Solar Rooftop และ 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2562 ทีผ่่านมา แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยเองจะไม่เติบโตเท่าทีค่วรอนัเป็นผลจากสงคราม
การค้าและภูมิศาสตร์การเมือง รวมทั้งสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น แต่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ�ากัด (มหาชน) (บรษิทัฯ) ก็สามารถด�าเนนิการได้ตามแผนธุรกิจและสามารถสร้างการเติบโตของผลก�าไรได้อย่างมนียัส�าคญั 
จากการเติบโตของก�าลังการผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน�า้โดยการควบรวมกิจการและการเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ของโครงการ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้น ในด้านการด�าเนินการเพื่อความยั่งยืน บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญและด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในด้านนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและศักยภาพที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Solar Floating ร่วมกับการติดตั้ง Energy Storage ควบคู่กับการน�า
เทคโนโลยี Blockchain มาใช้บริหารจัดการซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง
อาคาร เพ่ือให้เป็นนวัตกรรมต้นแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้า และ
พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ให้เป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศ 

ในด้านการบรหิารองค์กร บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการมุง่เน้นพัฒนา
ด้านบคุลากร องค์กร และนวัตกรรม ด้วยค่านยิมการท�างานแบบ ACT 
SPIRIT และน�าระบบบรหิารจดัการความเสีย่งมาใช้ในทกุระดบัอย่าง
ทัว่ถงึ โดยการประเมนิ วเิคราะห์ และทบทวนการบรหิารจดัการอย่าง
สม�่าเสมอ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืน

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับการมีส่วนในการ 
ร่วมคดิร่วมสร้างสิง่ดีๆ  ให้กับชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน 
ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการคนืชวีติพลกิชายหาด มเีป้าหมายหลกั  
ในการรักษาระบบนิเวศทางทะเล และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โครงการ Zero Waste Village โดย
สนับสนุนให้ชุมชนมีจิตส�านึกในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง เพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชน พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้หรือธุรกิจเพ่ือ
สังคม และโครงการ Young Social Innovator เปิดโอกาสให้นักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาน�าเสนอความคิดผ่าน
โครงการทีมุ่ง่เน้นแก้ปัญหาสงัคม เศรษฐกิจ ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง เป็นต้น

จากการผลกัดนัและให้ความส�าคญักับชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม
ดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 
รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 ประเภท Green 
Leadership Award รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่าต้นแบบ 
รางวัลส่งเสรมิโรงงานอตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562 เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างการเติบโตของธุรกิจโดย
ขยายขอบเขตการลงทุนครอบคลุมท้ังในมิติของท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
และนวัตกรรมที่กว้างขวางขึ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ใคร่ขอขอบคุณผู ้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ  
สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความ 
รับผดิชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ี
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่าง
ครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการ 
ที่เก่ียวโยงกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งส้ิน 
7 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู ้สอบบัญชีในวาระที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติ
หน้าที่ มีดังนี้

1.	 	การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็น
สาระส�าคัญร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู ้สอบบัญชี โดย 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย
กรรมการอสิระซึง่เป็นผู้ทรงคณุวฒุ ิจ�านวน 3 คน มีประสบการณ์ด้านวศิวกรรมและธรุกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย  
ด้านบัญชกีารเงนิ และด้านการบรหิาร มีคณุสมบัตเิหมาะสมท่ีจะสามารถปฏิบตัหิน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอื 
ของงบการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี นายพยุงศกัดิ ์ชาติสทุธิผล (กรรมการอสิระ) เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ (กรรมการอิสระ) และพลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) เป็น
กรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2562 มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจาก นายพยุงศักดิ์  
ชาติสทุธิผล (กรรมการอสิระ) ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 4 มนีาคม 2562 (เน่ืองจาก
ไปด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของบริษัทในเครือ) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 / 2562 เมื่อวันที ่ 
20 มนีาคม 2562 จงึได้มีมตแิต่งตัง้ นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ (กรรมการอสิระ) ขึน้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน หลังจากน้ัน  
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จึงพ้นจากการ
เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จึงได้มี 
มติแต่งต้ัง นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) ข้ึนเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งต้ัง นางนิชา  
หิรัญบูรณะ ธุวธรรม (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยมี นางสาวอรรถยา สุโขธนัง ผู้จัดการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญัต่างๆ ในเรือ่งความถูกต้อง 
ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญ 
รวมถึงการประมาณการทางบญัช ีซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิ  
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจดัท�างบการเงนิ
ของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย 
(TFRS) ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้รายงานความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไข 
ผลการประเมินการควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการ
ปกปิดข้อมูล สามารถท�างานได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพ่ือหารือเก่ียวกับขอบเขต
แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจ�าปีของผู้สอบบัญชี

2.	 	การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีเ่ข้าข่ายรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ผล
การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทีบ่รษิทัฯ มกีารด�าเนนิการ 
กับผู้เก่ียวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไข
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การค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 	การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้
มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงอย่างมปีระสทิธิภาพ ทนัต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้น้ี 
การด�าเนินการบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
ที่ก�าหนดไว้ มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผน 
เชงิกลยุทธ์ในระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุม่

4.	 	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และข้อก�าหนดต่างๆ และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three 
Lines of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ใน 
ปี 2562 ได้ริเริม่ให้มโีครงการประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเอง  
(Control Self - Assessment: CSA) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน (First 
Line of Defense) เข้าใจความรับผิดชอบและตระหนักถึงความ
ส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้น
การป้องกันและแก้ไขที่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line of Defense) ให้
สามารถประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและความเสี่ยง
ในกระบวนการท่ีตนเองรับผิดชอบ พร้อมท้ังวางแนวทางรองรับ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้  
ผูส้อบบญัชไีด้ให้ความเห็นว่า การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย  
และบรษิทัร่วม เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล มรีะบบ
การควบคมุภายในทีด่ ีไม่พบประเดน็ปัญหาหรอืข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส�าคัญ โดยในปี 2562 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ บริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม กระท�าการท่ีขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง

5.	 	การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
ก�ากับดแูลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ โดยให้
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามทีไ่ด้ระบไุว้ในกฎบตัร
การตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจ�าปี และแผนระยะยาวโดยครอบคลมุบรษิทัฯ บรษิทัย่อย  
และบริษัทร ่วม ตลอดจนก�ากับดูแลการตรวจสอบภายใน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบ มีการสอบทานและประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือยกระดับความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
สากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าป ีของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร อกีทัง้ยังได้สอบทานความเหมาะสม
ของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงอัตราก�าลัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด�าเนินงาน รวมท้ังพิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกฎบตัรการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี ในปี 2562 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบโดยใช้เทคนคิการวิเคราะห์ข้อมลู 
(Data Analytics) เพ่ือให้การตรวจสอบมคีวามแม่นย�ามากขึน้ และ
ขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.	 	การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสําหรับ 
ปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมมีตเิหน็ชอบให้
บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
บริษัทฯ ประจ�าปี 2563 โดยนางสาวอมรรัตน์ เพ่ิมพูนวัฒนาสุข  
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 4599 หรอืนายบญุเรอืง เลศิวิเศษวิทย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือนายพงทวี รัตนะโกเศศ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็น
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู ้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพ่ือพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
พิจารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัค่ิาสอบบญัชปีระจ�า
ปี 2563

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 
ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมี
ความเป็นอสิระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รายงาน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับ 
การด�าเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบรษัิทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ  
ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 3 คน  
โดยมี นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และนายวิทวัส สวัสด์ิ-ชูโต (กรรมการ) 
เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการ
ประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1.  พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ 
เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนเสนอให้ทีป่ระชมุ
สามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.  พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการทีล่าออกระหว่างกาล 
เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

3.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพ่ือท�าหน้าที่กรรมการชุดย่อย 
โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความช�านาญที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

4.  พิจารณากลัน่กรองและเสนอการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกันประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 
เห็นชอบ ก่อนเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562 
พิจารณาอนุมัติ

5.  พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2561 ของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

14

รายงานประจ�าปี
2562



รายงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนกัดว่ีาการก�ากับดแูลกิจการท่ีดเีป็นรากฐานท่ีส�าคัญต่อความย่ังยืนขององค์กร ซึง่จะช่วยส่งเสรมิการด�าเนนิธุรกิจให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษัิท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) จงึมมีติแต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือก�ากับดแูลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกิจ การบริหารจดัการความย่ังยืน และ
การด�าเนนิงานด้านการดแูล ชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ปัจจบุนั คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ปีระกอบด้วยกรรมการ จ�านวน  
4 คน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม 
(กรรมการอสิระ) นายบณัฑิต ธรรมประจ�าจติ (กรรมการ) และนางสาวเพียงพนอ บญุกล�า่ (กรรมการ) เป็นกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี  
ในปี 2562 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่มีกีารประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยสาระส�าคัญในการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการก�ากับ
ดแูลกิจการทีด่ ีสรุปได้ดงันี้

1.  พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการท่ีด ีและการก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร ประจ�าปี  
2561 และแผนการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562

2.  พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานด้านการดูแลชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2561 และแผนการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี 2562

3.  พิจารณาเห็นชอบรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG Code) ของบริษัทฯ ประจ�าปี 2561 และการ 
เปิดเผยสรุปผลการพิจารณาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(แบบ 56 - 1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56 - 2)

4.  พิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏบิติัท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

5.  พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร 
ความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 และแผนการด�าเนินงาน ปี 2562

6.  พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (Corporate Governance 
Manual & Code of Conduct)

7.  พิจารณาเ ห็นชอบแบบประ เมินผลการปฏิบั ติ งานของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี 2562

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการบริหารจัดการความย่ังยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ ดังนี้ 
•  ได้รบัการประเมนิจากโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทั

จดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  ได ้รับการรับรองเป ็นสมาชิกของโครงการแนวร ่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption: CAC) ในปี 2561 โดย
ประกาศนยีบตัรดงักล่าวมอีายุ 3 ปี นบัจากวันท่ีมมีตใิห้การรบัรอง 

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับกลุ ่มหลักทรัพย์  
ESG100 ประจ�าปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ 
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการด�าเนินธุรกิจ  
อย ่าง ย่ังยืน ด ้านส่ิงแวดล ้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) และ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ควบคู ่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการ
ประเมินจากข้อมูลด้านความย่ังยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จ�านวน 771 หลักทรัพย์

•  ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ 
หุ้นย่ังยืน ประจ�าปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีความโดดเด ่นด ้านการจัดการ 
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) โดยผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑ์ประเมนิ ท้ังนี้ 
บริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2

•  ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards (บริษัท 
จดทะเบียนที่เริ่มมีการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนได้อย่างโดดเด่น) 
ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
ระหว่าง 30,000 -100,000 ล้านบาท (กลุม่ท่ี 2) จากตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย

•  ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน ประเภทรางวัล
เกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบัน 
ไทยพัฒน์
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ 
มุง่สูก่ารเป็นผูน้�าด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณปูโภคของประเทศ โดยให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ทางธุรกิจ 
ที่มีความผันแปรดังเช่นปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่บริษัทฯ น�ามาใช ้
เพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้สนับสนุนผลักดันการ 
ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงอย ่างเป ็นรูปธรรม โดยแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: 
RMC) ซึ่งเป็นผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จ�านวน 5 คน โดยมี นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล (กรรมการ
อสิระ) เป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง นายวิทวัส สวัสดิ-์ชโูต 
(กรรมการ) นายคงกระพัน อนิทรแจ้ง (กรรมการ) นายวิรตัน์ เอือ้นฤมติ 
(กรรมการ) และนายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการและเลขานุการ) 
เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือด�าเนินงานภายใต้กฎบัตร 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise 
Risk Management: ERM) ของบริษัทฯ และเป็นไปโดยสอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 
2017 และ ISO 31000:2009

ส�าหรับรอบปีท่ีผ่านมา ถือเป็นปีแห่งความท้าทายจากการเติบโต 
อย่างก้าวกระโดดของบริษัทฯ อันมาจากการควบรวมกิจการกับ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โกลว์) เพ่ือเป้าหมายความ
มั่นคงด้านรายได้จากการขยายธุรกิจและการบูรณาการการผลิต
และการส่งจ�าหน่ายสาธารณูปโภคในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ทั้งน้ี เพ่ือ
ผลักดันให้การด�าเนินงานดังกล่าวประสบผลส�าเร็จ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งจงึได้ให้ความส�าคญัต่อการพิจารณามติต่ิางๆ ในทุก 
ขั้นตอนการด�าเนินงานอย่างครอบคลุมตั้งแต่ปี 2561 - 2562 โดย
ผา่นการพิจารณาจากทีป่ระชุมฯ ถึง 14 ครั้ง ตลอดการด�าเนนิการเข้า 
ควบรวมกิจการ รวมถึงมกีารตดิตามความคบืหน้าของการด�าเนนิงาน 
ภายหลงัจากการควบรวมกิจการและผลสมัฤทธ์ิทีเ่กิดขึน้อย่างใกล้ชดิ  
ส่งผลให้การควบรวมกิจการส�าเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนตามเป้าหมาย

และด้วยการให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการต่างๆ ใน 

ปี 2562 บริษัทฯ จึงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
เข้าร่วมครบองค์ประชมุในทกุการประชมุ และปฏิบตัหิน้าท่ีสอดคล้อง
ตามบทบาทและขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อันประกอบด้วย

1.  การก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร
ให้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการด�าเนนิงาน
ของบริษัทฯ

2.  ก�ากับดูแล สนับสนุน ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมความเส่ียง 
ทกุมติ ิรวมถึงความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล  
(ESG Risk) ความเส่ียงด้านการลงทุนโครงการ (Project Risk) 
และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) ของบริษัทฯ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้ระดับ 
ความเส่ียงที่ยอมรับได้เป็นส�าคัญ โดยมีแนวทางในการก�าหนด
มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็น
รปูธรรมและสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ เพ่ือลดทอนความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

3.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดท�ารายการความเส่ียงองค์กร
ประจ�าปี 2562 โดยก�าหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนิน
ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

4.  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ รับทราบ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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RAISING PERSONNEL 
CALIBER BY INNOVATION 
CULTURE
TO PROPEL  
THE CORPORATION TOGETHER 
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ

01

01 07

05
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03
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05

08

06

07

04

03

เกียรติบัตรองค์กรลดโลกร้อน…ด้วย 
การใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

ใบรับรองการจัดประชุมสีเขียว  
(Green Meetings) ในองค์กร ปี 2562
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความย่ังยืน 
ประจ�าปี 2562
สถาบันไทยพัฒน์

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย 1 โครงการ, 
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 
ลดก๊าซเรือนกระจก 8 โครงการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

รางวัล CFO of the Year Award 2019 
in Treasury, Trade, Supply Chain 
and Risk Management 
The Asset

รางวัล Prime Minister Road Safety 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภทองค์กร 
ที่มีผลงานในการด�าเนินงานที่เด่นชัด 
ทางด้านการยกระดับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยทางถนนที่ดี
ส�านักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด

รางวัล CSR - DIW Continuous 
Award 2019 โครงการส่งเสริมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อ 
สังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน ประจ�าปี 2562
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัล Asia Responsible  
Enterprise Award 2019  
ประเภท Green Leadership Award
Enterprise Asia
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รางวัล Best Cross - Border M&A  
Deal Thailand: Global Power Synergy 
134.6 Billion Baht Acquisition of 
Glow Energy from Engie Global 
Development
The Asset

รางวัล The Asset ESG Corporate 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภท Best 
Initiative in Innovation: Energy 
Storage System (ESS)
The Asset

รางวัล The Asset ESG Corporate 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภท  
Best Investor Relations Team
The Asset

โล่เกียรติคุณเข้าร่วมโครงการจัดท�า 
ฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
ร่วมกัน (RECP) และยกระดับ 
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รางวัลหุ้นยั่งยืน ประจ�าปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10

รางวัล The Asset ESG Corporate 
Awards ประจ�าปี 2562 ประเภท 
Platinum Award Winners
The Asset

11

รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่�า 
ต้นแบบ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)

14

รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

POLICY AND  
BUSINESS 
OVERVIEW

20
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) แกนน�านวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของ
กลุ่ม ปตท. ให้ความส�าคัญกับการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ 
ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�าคัญของการต่อยอดและพัฒนา 
ประเทศชาติอย่างย่ังยืน รวมถึงการแสวงหาโอกาส
การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งมุ ่งมั่นในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพ่ือ
ก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าโดย
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความย่ังยืนใน
ระดับสากล โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ (Vision) และ
พันธกิจ (Mission) ดังนี้

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์
ในการด�าเนินธุรกิจ 3 กลยุทธ์หลักเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์กรใน
ระยะยาว ดังนี้

1. S1: SYNERGY & INTEGRATION การบริหารสินทรัพย์ทั้งหมด
เชงิบรูณาการ เพ่ือปรบัรากฐานองค์กรให้มเีอกภาพ คล่องตวั เข้มแขง็ 
พรอ้มรองรับการเปลี่ยนแปลงและแผนการขยายธรุกจิทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว ทั้งนี้รวมถึงการปรับปรุงผลประกอบการให้สูงขึ้น ผ่าน
โครงการต่างๆ (Synergy Initiatives) ตามแผนงานการสร้างมูลค่า
ร่วมส่วนเพ่ิมจากการควบรวมกิจการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 
(มหาชน) โดยกลยุทธ์ S1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

•  Asset Integration การสร้างมูลค่าร่วมส่วนเพ่ิมจากการบริหาร
สินทรัพย์ เช่น การเชื่อมต่อระบบโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าและ
ระบบส่งท่อไอน�้า (Power /Steam Network Interconnecting)  
การวางแผนเพือ่บรหิารจดัการความต้องการไฟฟ้า/ไอน�า้ ทัง้สญัญา
เดมิและสญัญาทีจ่ะเกิดใหม่ของท้ังสองบรษิทั (Demand&Supply 
Optimization) การบริหารประสิทธิภาพและการวางแผน  
การจดัซือ้ (Procurement Bundling) การบรหิารสญัญาบ�ารงุรกัษา 
(Long Term Service Agreemant & Spare Part Pooling) และ
การลดเงนิลงทนุส่วนเกินส�าหรบัโรงไฟฟ้าใหม่ (Over Investment 
Saving) เป็นต้น

•  Business Integration แผนงานการบรูณาการกระบวนการท�างาน 
เพ่ือลดความซับซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการท�างาน

•  People Integration การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการรวมโครงสร้างองค์กร และสร้างวัฒนธรรม 
การท�างานให้สอดคล้องกัน 

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นน�าด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืนในระดับสากล

วิสัยทัศน์

•  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตของผลก�าไรอย่างมั่นคง
•  ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้า 

ผ่านการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ
•  ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
•  แสวงหานวตักรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภค เพ่ือการบรหิารจดัการ 

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน

พันธกิจ
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2. S2: SELECTIVE GROWTH การขยายธุรกิจและเพ่ิมก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางการพิจารณาการ
ลงทุนสอดคล้องตามกลยุทธ์ ความเสีย่ง และเกณฑ์การตดัสนิใจลงทนุ 
โดยแบ่งกลุ่มการลงทุน ดังนี้

•  Go along with PTT Group แสวงหาโอกาสการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าไปพร้อมกับการลงทนุของกลุม่ ปตท. ทัง้ในและ 
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่ม ปตท. โดยเน้นโครงการโรงไฟฟ้าที่เป็นห่วงโซ ่
มูลค่าของธุรกิจ เช่น โครงการ Gas to Power การขยายก�าลังการ
ผลติโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(Map - Tha - Phut & EEC) เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมของประเทศ เป็นต้น

•  Domestic& International แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการ 
โรงไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศ เช่น การลงทุนตามแผนพัฒนา
ก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development 
Plan 2018: PDP2018) และการลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมาย 
เป็นต้น

•  Renewable Energy การพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานเอกชน
กับเอกชน (Solar Private Power Purchase Agreement) และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ

3. S3: S - CURVE การขยายการลงทุนด้านนวัตกรรมเพ่ือสร้าง 
รายได้จากธุรกิจในรปูแบบใหม่ การด�าเนนิงานในการพัฒนาธุรกิจใหม่
ที่เป็น New S - Curve เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของการท�าธุรกิจ 
พลังงานและธุรกิจไฟฟ้าในอนาคต (Energy Transformation)  
และเป็น Flagship ด้าน Energy Solution Provider ของกลุ่ม ปตท. 
โดยผ่านการด�าเนินการพัฒนาธุรกิจใหม่ 3 ส่วน ดังนี้

•  Energy Storage Business การพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ให้บริการ 
เก่ียวกับระบบกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่ (Energy Storage 
System Integrator: ESS) เช่น การใช้งานแบตเตอรี่ร่วมกับ
พลังงานหมุนเวียน การใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพ่ือ 
เพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบสายส่ง เป็นต้น 

•  Battery Manufacturing การพิจารณาการลงทุนโรงงานผลิต
แบตเตอรีต้่นแบบในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการท�าวิจยัตลาด 
ก�าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการจัดแผนธุรกิจให้มีความ
ชัดเจน 

•  Energy Management System การศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือก
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับตลาด New Energy เพ่ือสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ อาท ิเช่น Peer - to - Peer Trading, Demand & Supply 
Aggregator, Demand Response, EV Charger เป็นต้น
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ภาพรวมนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
กลุม่บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (กลุม่บรษิทัฯ) 
มุ ่งมั่นเป็นแกนน�านวัตกรรมธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.  
ทีด่�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนด้วยการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดแนวปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใส
ในการด�าเนินธุรกิจ มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดูแลและรับผิดชอบ 
ต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมกีรอบการปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
แนวการบริหารจัดการความย่ังยืนของกลุ่ม ปตท. ยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงแนวทางการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยืนในระดบัสากล ตลอดจน 
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีนโยบายการ
ด�าเนินงาน ดังนี้

1.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องของประเทศท่ี
ด�าเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติในระดับสากล

2.  ค�านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการ
ด�าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

3.  สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการความ
ย่ังยืนกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ คู่ค้าและลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการ 
น�าแนวปฏิบัติอย่างย่ังยืนไปประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับและลด 
ผลกระทบจากการด�าเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า

4.  ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ท่ีย่ังยืนต่อชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม

5.  ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและด�าเนินธุรกิจ โดยให้ความเคารพต่อ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ค�านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปกป้อง
สิทธิแรงงานของพนักงานและผู้ร่วมธุรกิจอย่างเป็นธรรม

6.  มุ่งมั่นการน�าความรู้ ความเช่ียวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันจะน�าไปสู่
ความยั่งยืนของส่วนรวม 

7.  เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบรหิารจดัการ และผลการด�าเนนิงาน 
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีในการสร้างพฤติกรรมท่ีน�าไปสู่วัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความยั่งยืน

ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บรษิทัฯ มเีจตนารมณ์ทีช่ดัเจนในการด�าเนินธุรกิจท่ีมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่  
1) ผูถื้อหุน้ 2) นกัลงทุน 3) หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
4) พนักงาน 5) คู่ค้าและผู้รับเหมา 6) หุ้นส่วนทางธุรกิจ 7) ลูกค้า 
และ 8) ชุมชนและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบนี้รวมถึงการรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู ่
ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นปกติสุขพร้อมๆ กับ
สร้างเสรมิกระบวนการการมส่ีวนร่วมทีเ่หมาะสมให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายความ 
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1.  ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดย
มุ ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู ่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแล 
ผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
บริษัทฯ ก�าหนด

2.  ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 
น้อยที่สุด

3.  มุง่มัน่ในการด�าเนินงานด้านความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และ 
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
สร้างสรรค์ความยั่งยืนทางชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

4.  ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมที่ด�าเนินการโดย 
ใช้ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  สือ่สารและประชาสมัพันธ์โครงการหรอืกิจกรรมเพ่ือชมุชน สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม กับชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

23

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
�าป
ี

25
62



พัฒนาการและเหตุการณ์ที่ส�าคัญในปี 2562

APR

JUL

MAR

AUG SEP

เมษายน
•  บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในโครงการ Energy 

Recovery Unit (ERU) โดยการเข้าซื้อ
หน่วยผลิตไฟฟ้า ERU ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงการพลังงานสะอาด (Clean 
Fuel Project: CFP) ของบรษิทั ไทยออยล์  
จ�ากัด (มหาชน) (ไทยออยล์) เพ่ือรับโอน
กรรมสทิธ์ิในโครงการ ERU จากไทยออยล์  
ซึง่บรษิทัฯ คาดว่าการด�าเนนิการก่อสร้าง
โครงการ ERU จะแล้วเสร็จและได้รับ
หนังสือรับรองผลงาน (Provisional 
Acceptance Certificate: PAC) ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

กรกฎาคม
•  บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC) ซึ่ง

บรษิทัฯ ได้เข้าถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40  
คิดเป็นก�าลังการผลิตติดต้ังตามสัดส่วน
การลงทุน 26 เมกะวัตต์ (เป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้าชนิดฝายน�้าล้น (Run - of -
River) ตั้งอยู่ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว)) ได้เปิด
ด�าเนนิการเชงิพาณิชย์เรยีบร้อยแล้ว โดย
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 65 เมกะวัตต์กับ
บรษิทั รฐัวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จ�ากัด (EDL) 
เป็นระยะเวลา 25 ปี

มีนาคม
•  บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเข ้าซื้อหุ ้นท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อมในบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) (โกลว์)  
โดยเข้าซือ้ท่ีจ�านวน 1,010,976,033 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  
69.11 และในการน้ี บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องท�าค�าเสนอ
ซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของโกลว์ เป็นจ�านวนทั้งสิ้น 
451,889,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออก
จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโกลว์ และบริษัทฯ ได้ท�า
ค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของโกลว์ (Mandatory 
Tender Offer) สิ้นสุดเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
อีกจ�านวนร้อยละ 26.14

สิงหาคม
•  บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  

ครั้งท่ี 1 / 2562 เพ่ือขออนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 
13,214,285,710 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน
ใหม่จ�านวน 28,197,293,710 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวนไม่เกิน 
1,321,428,571 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
10 บาท รวมทัง้สิน้ 13,214,285,710 บาท  
เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู ้ ถือหุ ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุน้
แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดย
ผูถ้ือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทนุ
เกินกว่าสทิธิได้ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญั
เดมิ ต่อ 0.8819 หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยมี
ราคาเสนอขายหุน้ละ 56 บาท

กันยายน
•  โครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง

ส่วนขยาย หรอืโรงผลติสาธารณูปการระยอง
แห่งท่ี 4 (Central Utility Plant 4: CUP-4)  
เป็นประเภทโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration) และหน่วยผลิตไอน�้า  
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง 
ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ
ภายใต้ชื่อบริษัทฯ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
และไอน�้า รวมทั้งสิ้น 45 เมกะวัตต์ และ  
70 ตันต่อชั่วโมง 

เข้าซื้อหุ้นโกลว์
ร้อยละ

69.11
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ตุลาคม
•  บริษัทฯ ด�าเนินแผนการเพ่ิมทุนให้กับ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จ�านวน 74,000 
ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญ 
ดงักล่าวจ�านวน 1,321,428,567 หุ้น ราคา 
หุ้นละ 56 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีจ�านวนหุ ้นสามัญทั้ งหมด 
2,819,729,367 หุ้น และได้ด�าเนินการ
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 28,197,293,710 บาท

•  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) 
ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า
ไซยะบรุ ีตัง้อยู่ในแขวงไซยะบรุ ีสปป.ลาว 
มีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมท้ังสิ้น 1,285  
เมกะวัตต์ โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) รวม 1,220 เมกะวัตต์ และจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้กับ EDL รวม 60 เมกะวัตต์  
ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  
25 คิดเป ็นก�าลังการผลิตติดตั้งตาม
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ประมาณ 
321 เมกะวัตต์ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 29 ปี ได้เริ่มเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

พฤศจิกายน 
•  บรษิทั ชลบรุ ีคลนี เอน็เนอร์ย่ี จ�ากัด (CCE) 

ซึ่งเป็นผู ้ด�าเนินงานโรงไฟฟ้าจากขยะ
อุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
ดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1 โดยมกี�าลงัการผลติ  
(Gross Capacity) รวม 8.6 เมกะวัตต์  
โดย CCE เป็นบรษิทัร่วมทนุระหว่าง โกลว์  
ไอพีพี 3 และ WHA Energy และ Suez 
(South East Asia) โดยโกลว์เข้าถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 33 คิดเป็นก�าลังการผลิต
ตดิตัง้ตามสดัส่วนประมาณ 2.8 เมกะวัตต์  
ได ้ เ ริ่ ม เป ิดด� า เนินการ เชิ งพาณิชย ์
เรียบร้อยแล้ว

•  บรษิทัฯ ด�าเนินแผนการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ของบริษัทฯ จ�านวน 6 ชุด รวมมูลค่า  
35,000 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน 
และผู ้ลงทุนรายใหญ่ ท่ีอัตราดอกเบ้ีย
เฉลี่ยร้อยละ 2.80 ต่อปี โดยได้รับการ 
จดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือในการออกหุน้กู้
ที่ระดับ AA- จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 
(TRIS) โดยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้  
จะน�ามาช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจาก
การเข้าซื้อกิจการของโกลว์ ซึ่งเป็นไป
ตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ของบริษัทฯ

ธันวาคม
•  บริษัทฯ ได้ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย ์

ที่เหลือท้ังหมดของโกลว์ เพ่ือเพิกถอน
หลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย สิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2562 และได้ท�าการเพิกถอนหลักทรัพย์
ของโกลว์ออกจากการเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ เมือ่วันท่ี  
13 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้  ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นของโกลว์
ทั้งหมดจ�านวน 1,460,360,024 หุ้น หรือ
ร้อยละ 99.83 ของหุ้นทีอ่อกและจ�าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

•  คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได ้ด�าเนินการเพิกถอน 
หุ ้นสามัญของโกลว์ออกจากการเป็น 
หลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 
เป็นต้นไป
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าอุตสาหกรรม และ 
สาธารณูปโภคอื่นๆ โดยวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตตามสัดส่วน
การถือหุ้น ไฟฟ้า 5,026 เมกะวัตต์ ไอน�้า 
2,876 ตันต่อชั่วโมง น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าเย็น 
15,400 ตันความเย็น รายละเอียดดังนี้ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ก�าลังการผลิต1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ก�าลังการผลิตรวม2

ทั้งหมด COD แล้ว
ไฟฟ้า (MW) 5,026 4,708

ไอน�้า (T / H) 2,876 2,698

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม (Cu.m./H) 7,372 7,372

น�้าเย็น (RT) 15,400 15,400

หมายเหตุ :
1  หน่วย : ไฟฟ้า = เมกะวัตต์ หรือ MW, ไอน�้า = ตันต่อชั่วโมง หรือ T/H, น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม = ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชั่วโมง หรือ Cu.m./H และน�้าเย็น = ตันความเย็น หรือ RT
2  รวมก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโกลว์ ที่ประมาณร้อยละ 100 และก�าลังการผลิตตามแผนของ 

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด (GRP) ซึ่งได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว  

แต่ยังคงมีเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าซื้อบางรายการยังไม่ส�าเร็จครบถ้วน

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จำกัด (NSC)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จำกัด (XPCL)

บริษัท ไฟฟา น้ำลิก 1 จำกัด 
(NL1PC)

สหรัฐอเมร�กา

ญี่ปุ�น
ญี่ปุ�น บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา

พาวเวอร 1 จีเค (ISP1)

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

1

3
12

5

7
8 9

10 11

4

6

2

13

1 สปป.ลาว

2 สปป.ลาว

บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรย่ี 1 จำกัด (SSE 1)

3 สุพรรณบุร�

บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR)

บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จำกัด (SSE 1)

4 กาญจนบุร�

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(BIC - 1, BIC - 2)

5 พระนครศร�อยุธยา

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จำกัด (RPCL)

อยูในระหวางกอสราง

6 ราชบุร�

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด (NNEG)

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด
สวนตอขยาย (NNEG Expansion) (COD: 2563)

7 ปทุมธานี

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จำกัด 
(CHPP)

8 กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�
ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงาน

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน้ำธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม
จำกัด (Solar)

11 จันทบุร�

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน แสงอาทิตย
ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ 1)

12 สระบุร�

บริษัท ไฟฟาหวยเหาะ จำกัด

13 สปป.ลาว

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จำกัด
(IRPC - CP)

ศูนยผลิตสาธารณูปการระยอง
(CUP 1, 2, 3)

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)

โรงไฟฟาจากเชื้อเพลิง RDF (COD: 2564)

หนวยผลิตไฟฟา ERU (COD: 2566)

ศูนยผลิตสาธารณูปการระยอง
(CUP 4)

โรงไฟฟาเก็คโค-วัน

โรงผลิตไอน้ำและน้ำโกลว 
พลังงาน โครงการระยะที่ 1

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน 
โครงการระยะที่ 2

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน 
โครงการระยะที่ 4

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน 
โครงการระยะที่ 5

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 2 / โกลว เอสพีพี 3  
(โครงการระยะที่ 3)

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน ซีเอฟบี 3

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 1 และโครงการ 3

โรงไฟฟาโกลว เอสพีพี 11 โครงการ 2 

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน โซลาร

โรงไฟฟาโกลว พลังงาน แสงอาทิตย
ติดตั้งบนหลังคา (โครงการ 2) 

10 ระยอง

โรงไฟฟาโกลว ไอพีพี

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอรยี่ จำกัด

โรงไฟฟาศรีราชา

9 ชลบุร�

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังถ�านหิน
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นอกจากนี้ การลงทุนและร่วมลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้า และกิจการ 
อื่นๆ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1.  โรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ดังนี้

 โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่
 •  โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power 

Plant) จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 •  โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) 
จ�านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 1 - 4 
(Central Utility Plant: CUP 1 - 4) ตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมระยองและ 
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง

2.  โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีการถือหุ้นผ่านบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 
(มหาชน) โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ จากพลังงานประเภทต่างๆ ตามรายละเอียด 
ดังนี้

 โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ ไอพพี ีตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ

ชลบุรี 1
 • โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน (โครงการระยะที่ 1 และ 2) ตั้งอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด
 •  โรงไฟฟ้าซีเอฟบี 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2 / โกลว์ เอสพีพี 3 ตั้งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด
 •  โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 1 ตัง้อยู่ในเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
 •  โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 2 ตัง้อยู่ในเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
 •  โรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 11 โครงการ 3 ตัง้อยู่ในเขตประกอบการ 

อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ พลงังาน โซล่าร์ ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมเอเชยี
 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่โรงงาน

สยามมิชลิน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิว 
เอชเอ สระบุรี อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 •  โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน
ของบริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

 •  โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ย่ี เป็นโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ
อตุสาหกรรม ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ ชลบรุ ี1

 โรงไฟฟ้าพลังน�้า ได้แก่
 •  โรงไฟฟ้าพลังน�้าห้วยเหาะ ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดอัตตะปือ สปป.ลาว

3.  โรงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย

 โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่
 • บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด
 • บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด

 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ได้แก่
 • บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค
 •  บรษิทั ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบลิ จ�ากัด ถือหุ้นในบรษิทั สยาม โซล่าร์  

เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ�ากัด
 •  บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด (โครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย์แบบตดิต้ังบนพ้ืนดนิร่วมกับสหกรณ์ผูเ้ลีย้ง
กุ้งจันทบุรี จ�ากัด)

 โรงไฟฟ้าพลังน�้า ได้แก่
 •  บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ 

จ�ากัด
 • บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด
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4.  โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�าเนินการลงทุนหรือระหว่าง
การก่อสร้าง มีรายละเอียด ดังนี้

 •  หน่วยผลิตไฟฟ้า Energy Recovery Unit (ERU) เป็น
โครงการที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นหน่วยสนับสนุน
สาธารณูปโภคเพ่ือป้อนให้กับกระบวนการผลิตของโครงการ
พลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของบริษัท  
ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) (ไทยออยล์) ก�าลังการผลิต 250 
เมกะวัตต์ ไอน�า้ 175 ตนัต่อชัว่โมง ซึง่โครงการ ERU ใช้เชือ้เพลงิ
หลกัคอื กากน�า้มนั ซึง่เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการ
กลั่นของโครงการ CFP โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะรับโอน
กรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และได้รับหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง (Provisional 
Acceptance Certificate: PAC) ภายใต้โครงการ CFP 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าการด�าเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2566

 •  โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร Rayong Waste to  
Energy (WTE) ประกอบไปด้วยสองโครงการย่อย ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่จังหวัดระยอง คือ โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refused 
Derived Fuel: RDF) ซึ่งด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF ก�าลังการผลิต 9.8  
เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในระหว่างด�าเนินการก่อสร้างและมีแผนการ
ที่จะเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

 •  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ก�าลัง
การผลิตไฟฟ้ารวมท้ังสิ้น 39.5 เมกะวัตต์ โดยโครงการดัง
กล่าวจะด�าเนินการเข้าลงทุนผ่าน บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล  
เพาเวอร์ จ�ากัด (GRP) ปัจจบุนัการด�าเนินการซือ้ขายหุ้นกจิการ
ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังคงมีเงื่อนไขบังคับก่อนการซื้อขาย
ที่ยังด�าเนินการไม่ครบถ้วน

5.  บริษัทท่ีประกอบธุรกิจอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ รวม 5 บริษัท 
ประกอบด้วย

 •  GPSC International Holdings Limited ตั้งอยู่ในเขตบริหาร
พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี เพ่ือรองรบัแผนการ
ขยายการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต

 •  24M Technologies, Inc. ตั้งอยู่ ณ สหรัฐอเมริกา เป็นบริษัท
ที่ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพ่ือใช้ในระบบกักเก็บ
ไฟฟ้าส�ารองส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและระบบสายส่งไฟฟ้า
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า

 •  บรษิทั บซิเินส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ�ากดั ประกอบธุรกิจการ
บริการ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้กับทุกบริษัทในกลุ่ม 
ปตท. และเข้าถือหุ้นในบริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ�ากัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการฟุตบอลของกลุ่ม ปตท.

 •  บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด (SPSE) เป็นบริษัท
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม หรอื Social Enterprise ของบรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
(ปตท.) และบรษิทัในกลุม่ ปตท. ในการร่วมแก้ไขปัญหาชมุชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิสนับสนุนการจ้างงานชมุชน
ในท้องถ่ินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความ
ยั่งยืน

 •  บรษิทั โกลบอล รนิีวเอเบลิ เพาเวอร์ จ�ากัด (GRP) เป็นบรษิทัย่อย 
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
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STRIVING TO  
BECOME ASIA’S POWER  
BUSINESS LEADER
WHILE NURTURING SUSTAINABLE ENERGY SECURITY  
IN TANDEM WITH STAKEHOLDERS’S BENEFIT.
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กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามผลิตภัณฑ�

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง (CUP)โรงไฟฟ�าศร�ราชา

226 MW

890 T/H

720 Cu.m./H

113 MW

170 T/H

510 Cu.m./H

15 MW

280 T/H

770 Cu.m./H

45 MW

70 T/H

700 MW

22.8%

22.7%

8.9%

20.8%
24.8%

กำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุน

5,026
เมกะวัตต (MW)

2,876
ตันตอชั่วโมง (T/H)

15,400
ตันความเย็น (RT)

7,372
ลบ.ม. ตอชั่วโมง
(Cu.m/H)

ไฟฟา ไอน้ำ น้ำเย็น น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ยังไมเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย

80 Cu.m./H

RDF Power Plant

9.8 MW

หมายเหตุ :     MW: เมกะวัตต (megawatts)      T/H : ตันตอชั่วโมง (tons/hour)      RT: ตันความเย็น (refrigeration tons)      Cu.m./H: ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (Cubic meters per Hour)

100%

45.67% 54.16%

5 MW, 12,000 RT 

240 MW, 180-300 T/H 

5 MW

1,285 MW

120 MW, 360 Cu.m/H

110 MW, 212 Cu.m/H

42 MW

บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท โกลว� พลังงาน จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง 
(ไทยแลนด) จำกัด

100%

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จำกัด

1,400 MW

15%

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จำกัด

80 MW

40%

บริษัท ไทย โซลาร
รีนิวเอเบิล จำกัด

100%

บริษัท สยาม โซลาร
เอ็นเนอรยี่ 1 จำกัด

100%

บริษัท สปอรต
เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ จำกัด

25% (Preferred)

บริษัท บิซิเนส
เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ จำกัด

100%

100%

บริษัท นที 
ซินเนอรยี่ จำกัด

51%

20.8 MW

บริษัท ไออารพีซี คลีน
พาวเวอร จำกัด

713 MW

95%

บริษัท โกลว 
ไอพีพี จำกัด

660 MW

65%

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด

100%

บริษัท ระยอง คลีน
เอ็นเนอรยี่ จำกัด

100%

บริษัท โกลว เหมราช
วินด จำกัด 

8.6 MW

100%

บริษัท ชลบุรี คลีน 
เอ็นเนอรยี่ จำกัด

100%

บริษัท โกลว
ไอพีพี 3 จำกัด

33.33%

บริษัท อีสเทิรนซีบอรด
คลีน เอ็นเนอรยี่ จำกัด

152 MW

55%

บริษัท ไฟฟา 
หวยเหาะ จำกัด

185 MW, 40 T/H 

30%

บริษัท ผลิตไฟฟา
นวนคร จำกัด

99%

บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา 
พาวเวอร 1 จีเค 

65 MW

40%

บริษัท ไฟฟา
น้ำลิก 1 จำกัด

100%

จีพีเอสซี อินเตอรเนชั่นเนล 
โฮลดิ้ง จำกัด

49%

25%

บริษัท หวยเหาะไทย
จำกัด

100%

บริษัท โกลว เอ็นเนอรจี
เมียนมาร จำกัด

10%

32.7% (Preferred)

24M
Technologies, Inc.

บริษัท สานพลัง 
วิสาหกิจเพื่อสังคม
จำกัด

100%

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล
เพาเวอร จำกัด

250 MW, 175 T/H 

บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่
ยูนิต จำกัด

25%

บริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร จำกัด

25%

บริษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท โกลว 
เอสพีพี 2 จำกัด

บริษัท โกลว 
เอสพีพี 3 จำกัด

บริษัท โกลว 
เอสพีพี 11 จำกัด

บริษัท โกลว จำกัด บริษัท โกลว ไอพีพี 2
โฮลดิ้ง จำกัด

P1 

P2

P3 

250 T/H, 
1,340 Cu.m/H

281 MW, 300 T/H, 
1,180 Cu.m/H

77 MW, 137 T/H,  
2,050 Cu.m/H

P1 

P2

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
ที่ใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�
กากน้ำมันเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
ที่ใช�ถ�านหินเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังงานขยะ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน้ำ

100% 100% 100% 100% 100%

328 MW, 160 T/H

P4

P5 

1.55 MW

1.87 MW

CFB 85 MW, 79 T/H

513 MW 190 T/H 

150 Cu.m/H 

399 MW

1,410 T/H

2,000 Cu.m./H

BIC-1 117 MW, 
20 T/H

BIC-2 117 MW, 
20 T/H

กำลังการผลิตทั้งหมดของ
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง

CUP-1 CUP-2

CUP-3 CUP-4

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 36 บริษัท ประกอบไปด้วยบริษัทย่อย 21 บริษัท 
บริษัทร่วมค้า 4 บริษัท บริษัทร่วม 5 บริษัท และบริษัทที่เข้าไปลงทุน 4 บริษัท ดังนี้

30

รายงานประจ�าปี
2562



กำลังการผลิตติดตั้งแยกตามผลิตภัณฑ�

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง (CUP)โรงไฟฟ�าศร�ราชา

226 MW

890 T/H

720 Cu.m./H

113 MW

170 T/H

510 Cu.m./H

15 MW

280 T/H

770 Cu.m./H

45 MW

70 T/H

700 MW

22.8%

22.7%

8.9%

20.8%
24.8%

กำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุน

5,026
เมกะวัตต (MW)

2,876
ตันตอชั่วโมง (T/H)

15,400
ตันความเย็น (RT)

7,372
ลบ.ม. ตอชั่วโมง
(Cu.m/H)

ไฟฟา ไอน้ำ น้ำเย็น น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ยังไมเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย

80 Cu.m./H

RDF Power Plant

9.8 MW

หมายเหตุ :     MW: เมกะวัตต (megawatts)      T/H : ตันตอชั่วโมง (tons/hour)      RT: ตันความเย็น (refrigeration tons)      Cu.m./H: ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง (Cubic meters per Hour)

100%

45.67% 54.16%

5 MW, 12,000 RT 

240 MW, 180-300 T/H 

5 MW

1,285 MW

120 MW, 360 Cu.m/H

110 MW, 212 Cu.m/H

42 MW

บร�ษัท โกลบอล เพาเวอร� ซินเนอร�ยี่ จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท โกลว� พลังงาน จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีพีเอสซี โฮลดิ้ง 
(ไทยแลนด) จำกัด

100%

บริษัท ผลิตไฟฟาและ
พลังงานรวม จำกัด

1,400 MW

15%

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร 
จำกัด

80 MW

40%

บริษัท ไทย โซลาร
รีนิวเอเบิล จำกัด

100%

บริษัท สยาม โซลาร
เอ็นเนอรยี่ 1 จำกัด

100%

บริษัท สปอรต
เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ จำกัด

25% (Preferred)

บริษัท บิซิเนส
เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ จำกัด

100%

100%

บริษัท นที 
ซินเนอรยี่ จำกัด

51%

20.8 MW

บริษัท ไออารพีซี คลีน
พาวเวอร จำกัด

713 MW

95%

บริษัท โกลว 
ไอพีพี จำกัด

660 MW

65%

บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด

100%

บริษัท ระยอง คลีน
เอ็นเนอรยี่ จำกัด

100%

บริษัท โกลว เหมราช
วินด จำกัด 

8.6 MW

100%

บริษัท ชลบุรี คลีน 
เอ็นเนอรยี่ จำกัด

100%

บริษัท โกลว
ไอพีพี 3 จำกัด

33.33%

บริษัท อีสเทิรนซีบอรด
คลีน เอ็นเนอรยี่ จำกัด

152 MW

55%

บริษัท ไฟฟา 
หวยเหาะ จำกัด

185 MW, 40 T/H 

30%

บริษัท ผลิตไฟฟา
นวนคร จำกัด

99%

บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา 
พาวเวอร 1 จีเค 

65 MW

40%

บริษัท ไฟฟา
น้ำลิก 1 จำกัด

100%

จีพีเอสซี อินเตอรเนชั่นเนล 
โฮลดิ้ง จำกัด

49%

25%

บริษัท หวยเหาะไทย
จำกัด

100%

บริษัท โกลว เอ็นเนอรจี
เมียนมาร จำกัด

10%

32.7% (Preferred)

24M
Technologies, Inc.

บริษัท สานพลัง 
วิสาหกิจเพื่อสังคม
จำกัด

100%

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล
เพาเวอร จำกัด

250 MW, 175 T/H 

บริษัท เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่
ยูนิต จำกัด

25%

บริษัท ไซยะบุรี 
พาวเวอร จำกัด

25%

บริษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

บริษัท โกลว 
เอสพีพี 2 จำกัด

บริษัท โกลว 
เอสพีพี 3 จำกัด

บริษัท โกลว 
เอสพีพี 11 จำกัด

บริษัท โกลว จำกัด บริษัท โกลว ไอพีพี 2
โฮลดิ้ง จำกัด

P1 

P2

P3 

250 T/H, 
1,340 Cu.m/H

281 MW, 300 T/H, 
1,180 Cu.m/H

77 MW, 137 T/H,  
2,050 Cu.m/H

P1 

P2

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
ที่ใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังงานแสงอาทิตย�

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�
กากน้ำมันเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
ที่ใช�ถ�านหินเป�นเชื้อเพลิง

ธุรกิจโรงไฟฟ�า
พลังงานขยะ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน้ำ

100% 100% 100% 100% 100%

328 MW, 160 T/H

P4

P5 

1.55 MW

1.87 MW

CFB 85 MW, 79 T/H

513 MW 190 T/H 

150 Cu.m/H 

399 MW

1,410 T/H

2,000 Cu.m./H

BIC-1 117 MW, 
20 T/H

BIC-2 117 MW, 
20 T/H

กำลังการผลิตทั้งหมดของ
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง

CUP-1 CUP-2

CUP-3 CUP-4
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายได้หลักของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม และน�้าเย็น รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน และ
เงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด�าเนินการ
โดย

รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 (2017) 2561 (2018) 2562 (2019)

รายได้
(ล้านบาท) % รายได้

(ล้านบาท) % รายได้
(ล้านบาท) %

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

ไฟฟ้า กลุ่ม IPP 3,828 18% 3,241 13% 14,940 22%

กลุ่ม SPP 8,135 39% 12,771 51% 35,627 53%

กลุ่ม VSPP 42 0% 321 1% 348 1%

รวม 12,005 58% 16,333 65% 50,915 75%

ไอน�้า กลุ่ม SPP 6,873 33% 7,297 29% 13,835 21%

รวม 6,873 33% 7,297 29% 13,835 21%

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม/น�้าเย็น กลุ่ม IPP - 0% 6 0% 56 0.1%

กลุ่ม SPP 268 1% 309 1% 631 0.9%

กลุ่ม VSPP 175 1% 187 1% 203 0.3%

รวม 443 2% 502 2% 890 1%

บริการ กลุ่ม VSPP 4 0.02% 97 0.4% 30 0.04%

รวม 4 0.02% 97 0.4% 30 0.04%

เชื้อเพลิงขยะ RDF RDF - 0% 4 0.02% 16 0.02%

รวม - 0% 4 0.02% 16 0.02%

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บรกิาร 19,325 93% 24,233 96% 65,686 97%

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าการเงินในโรงไฟฟ้า กลุ่ม IPP 592 3% 543 2% 773 1%

รวมรายได้จากสัญญาเช่าการเงนิ 592 3% 543 2% 773 1%

รายได้อื่น

ไนโตรเจน GPSC 108 1% 103 0.4% 103 0.2%

เงินปันผลรับ GPSC 270 1% 135 1% 185 0.3%

รายได้อื่น GPSC 478 2% 286 1% 733 1.1%

รวมรายได้อืน่ 856 4% 524 2% 1,021 1.5%

รวมรายได้ 20,773 100% 25,300 100% 67,480 100%
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ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ไฟฟ�า
(เมกะวัตต�)

4,708

5,026

7,3727,372

น้ำเพ�่ออุตสาหกรรม
(ลูกบาศก�เมตรต�อชั่วโมง)

15,40015,400

น้ำเย็น
(ตันความเย็น)

2,698

ไอน้ำ
(ตันต�อชั่วโมง)

2,876

กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิต
รวมทั้งหมด1

กำลังการผลิต
ที่จายเขาระบบ
เชิงพาณิชยแลว

หมายเหตุ :
1  รวมก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของโกลว์ที่ประมาณร้อยละ 100 และก�าลังการผลิตตามแผนของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด (GRP)  

ซึ่งได้รับอนุมัติการเข้าลงทุนแล้วแต่ยังคงมีเงื่อนไขบังคับก่อนเข้าซื้อบางรายการยังด�าเนินการไม่ครบถ้วน

ก�าลังการผลิตตาม

สัดส่วนการถือหุ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2562 

ไฟฟ้า
คือพลังงานรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งถูกน�าไปใช้ประโยชน์

เป็นต้นก�าลังใน
กระบวนการผลิตต่างๆ 

ในอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรมและ 
การสาธารณูปโภค

โดยจัดส่งไปยังที่ต่างๆ 
โดยใช้สายส่งไฟฟ้า 

(Transmission Line) 
เป็นตัวน�าไป โดยไฟฟ้า
ที่ส่งให้กับลูกค้ามีหลาย

แรงดันทั้ง 230 kV,  
115 kV และ 22 kV

ไอน�้า
คือรูปแบบพลังงาน

ความร้อนรูปแบบหนึ่ง 
โดยใช้ความร้อนที่เหลือ
จากการผลิตไฟฟ้ามา

ผลิตไอน�้า หรือบางครั้ง
ก็จะใช้การเผาไหม้ของ

เชื้อเพลิงโดยตรง 
ในการผลิต ทั้งนี้ ไอน�้า 

ที่ส่งให้กับลูกค้ามี 
หลายระดับแรงดัน 
และอุณหภูมิตาม 

ความต้องการของลูกค้า

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
คือน�้าที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตตามคุณภาพต่างๆ

ที่ต้องการ เช่น  
น�้าสะอาด (Clarified 
Water) น�้าปราศจาก 

แร่ธาตุ (Demineralized 
Water) ซึ่งทั้ง 2 
ผลิตภัณฑ์ เป็น 

ส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าและส่งขาย 

ให้ลูกค้าเพื่อใช้ใน 
ระบบการผลิต

น�้าเย็น
คือน�้าที่ใช้เป็นตัวกลาง

ในการแลกเปลี่ยน
พลังงานความเย็น
ที่ใช้ส�าหรับระบบ

ปรับอากาศ หรือใน
กระบวนการผลิต

ไนโตรเจน
คือก๊าซเฉื่อย (Inert 

Gas) มีสูตรทางเคมี N2 
และในสภาวะของเหลว
ที่มีอุณหภูมิติดลบ 196 

องศาเซลเซียส ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็น 

ผู้จัดหาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าใน 

กลุ่มอุตสาหกรรมผ่าน
ทางระบบส่งทางท่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีก�าลังการผลิต
ตามสัดส่วนการถือหุ้น ไฟฟ้า 5,026 เมกะวัตต์ ไอน�้า 
2,876 ตันต่อชั่วโมง น�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 7,372 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน�้าเย็น 15,400 ตัน 
ความเย็น รายละเอียดดังนี้
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จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ

1. เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 
จากวสิยัทศัน์ของกลุม่ ปตท. ทีจ่ะเป็นบรษิทัพลงังานไทยข้ามชาตริะดบั
แนวหน้า กลุ่ม ปตท. จึงมีการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย  
โดยธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักท่ีกลุ่ม ปตท. ให้ความ
ส�าคัญนอกเหนือจากธุรกิจน�้ามัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจ
ปิโตรเคมี ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ ในฐานะผู้ด�าเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
ของกลุ่ม ปตท. จึงมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า
และสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ 
ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการต่อยอดและพัฒนา 
ประเทศชาตอิย่างย่ังยืน รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า เพ่ือก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นน�าที่ด�าเนิน
ธุรกิจไฟฟ้าโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความย่ังยืนใน
ระดับสากล

2. การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากท�าเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของ 
เชื้อเพลิงที่หลากหลายรวมถึงความสมดุลของสถานะการด�าเนินการ
ของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน
ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวในมิติต่างๆ ท้ังในด้าน
ท�าเลท่ีตั้ง กลุ ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการกระจาย 
ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
• 	ทําเลท่ีตั้ง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการ 

กระจายตวัในหลายจงัหวัดของประเทศไทย และบางส่วนตัง้อยู่ใน
ต่างประเทศ ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากการพ่ึงพาการเตบิโตของ
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนทีใ่ดพ้ืนท่ีหนึง่ หรอืในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง

• 	กลุ่มลูกค้า บริษัทฯ จ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
และสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ไอน�้า น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม และ
น�้าเย็น ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะไม่
เป็นการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว

•  ชนิดของเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน
มีท้ังโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) โรงไฟฟ้า 
พลังน�้า (Hydro Power) และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ท�าให้บรษิทัฯ มรีปูแบบทางธุรกิจทีก่ระจาย
ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประเภทใด
ประเภทหนึ่ง 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการด�าเนินการของโรงไฟฟ้า
ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วจ�านวนหน่ึงท่ีเป็นโรงไฟฟ้าท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 
ได้ทันที และยังมโีรงไฟฟ้าบางส่วนท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึง่จะเป็น
ส่วนที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

3. โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจนอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจ 
ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้วน้ัน บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 
และจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน 24M Technologies, Inc. 
(24M) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีท�าการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ประเภท 
ลิเธียมไอออน เพ่ือน�ามาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้า
ส�ารองส�าหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสร้างความมั่นคงใน
ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง ซึ่งหากการวิจัยพัฒนาของ 24M 
ประสบความส�าเร็จ และสามารถด�าเนินการผลิตเพ่ือใช้งานและ
จ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วน้ัน จะท�าให้บริษัทฯ มีช่องทางในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีด้านแบตเตอรีท่ี่ก้าวหน้า และมต้ีนทนุท่ีแข่งขนัได้กับ 
ที่มีการท�าตลาดในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยให้ความส�าคัญกับ
การน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�าเนินธุรกิจท่ีต่อเน่ืองและสร้างมูลค่า
เพิ่มร่วมกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ได้

การจัดจ�าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจัดจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) โดย
มีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐานเดียวกันกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระแส
ไฟฟ้าจะถูกส่งไปสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เพ่ือส่งไปตามสายส่ง
ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซื้อขาย เพ่ือจ�าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ 
กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้าอุตสาหกรรมต่อไป

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ มีการผลิต คือ ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม และน�้าเย็น ซึ่งเป็นพลังงานท่ีปัจจุบันยังมีความยาก
ล�าบากในการจัดเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ดังนั้นระบบการจัดจ�าหน่าย
สินค้าไปยังลูกค้าจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมี
ความพร้อมในการจัดจ�าหน่ายท่ีมีเสถียรภาพสูงรองรับ ซึ่งบริษัทฯ 
เห็นความส�าคัญในจุดนี้จึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้า
แต่ละราย อกีทัง้ยังสามารถควบคมุปรมิาณการใช้ และระบบป้องกัน
ความปลอดภัยของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันได้ นอกจากน้ี 
ต�าแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้การจดัส่งผลติภัณฑ์ให้กับลกูค้ามปีระสทิธิภาพ โดยจะต้องตัง้
อยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม และน�้าเย็น ในกระบวนการผลิต และจะต้องมีท่ีตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับท่ีตั้งของโรงไฟฟ้า ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์
ทีไ่ด้รบัการออกแบบให้หุ้มฉนวนเพ่ิมเตมิเป็นพิเศษเพ่ือลดการสญูเสยี
พลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะการ
จัดจ�าหน่าย ดังนี้

1.	 	จําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	หรอื	การไฟฟ้านครหลวง	
(กฟน.)	กรณีสัญญารับซื้อไฟฟ้าแบบเฉพาะบางประเภท	 
เพื่อนําไปจําหน่ายต่อ

  ตามลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. จะ
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิต จัดหา และจัดส่งให้กับ 
กฟภ. และ กฟน. เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมและ
ประชาชนทัว่ไป ท�าให้มคีวามจ�าเป็นทีห่น่วยงานทัง้ 3 แห่งจะต้อง
จดัหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ซึง่การผลติ
ไฟฟ้าโดย กฟผ. แห่งเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ หน่วยงานดังกล่าว 
จึงมีความจ�าเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน 
เพ่ิมเติม ผ่านการท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 3 ประเภทหลัก คือ  
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) ผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP) ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 
กฟภ. และ กฟน. ผ่านการท�าสัญญาทั้ง 3 ประเภท ซึ่งในการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นัน้ยังมผีลท�าให้บรษิทัฯ มไีฟฟ้าส�ารองผ่าน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�ารอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าอีกด้วย

• 	การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตาม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งจ�าแนกตามประเภทของผู้ผลิตไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้

 1)  การก�าหนดราคาของผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent Power 
Producer: IPP)

   สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยท่ัวไป
จะมีการก�าหนดโครงสร้างราคาหลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่

   ส่วนแรก คอื ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 
ซึง่เป็นค่าตอบแทนที ่กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดอืน 
ในการรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที ่
ไม่ค�านึงถึงจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อขายตามจริงจาก
โรงไฟฟ้า ทั้งนี้ ค่า AP ประกอบด้วย

  -  APR1: ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส�าหรับ 
ค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงนิกู้และผลตอบแทนของ 
บริษัทฯ (Capacity Cost)

  -  APR2: ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส�าหรับ
ค่าใช้จ่ายคงท่ีในการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (Fixed 
O&M)

   ส่วนทีส่อง คอื ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ทีผู่ผ้ลติ 
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะก�าหนดราคาโดยค�านึงถึงต้นทุน 
การผลิตผันแปร

 2)  การก�าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power 
Producer: SPP)

   การก�าหนดราคาไฟฟ้าส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) ขึน้
อยู่กับประเภทของเชื้อเพลิง และประเภทของสัญญา ซึ่งมี 
รายละเอียดดังต่อไปนี้

  2.1) การก�าหนดราคาของสัญญา Firm
   สญัญา Firm คอื สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีม่กีารก�าหนดปรมิาณ

พลงัไฟฟ้าทีจ่ะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสญัญาซึง่สญัญาจะมี
ระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยการก�าหนดราคาของสัญญา
ประเภทนี้ประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment: 
CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถ
หลกีเลีย่งได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) 
จากการที่รับซื้อพลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ซึ่งก�าหนด
จากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) 
และค่าประหยัดการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะได้ 
รับรายได้ส ่วนนี้  เมื่อสามารถใช้เชื้อเพลิงได้น ้อยกว่า 
ค่ามาตรฐานที ่กฟผ. ก�าหนด นอกจากนี ้กฟผ. จะรบัซือ้ไฟฟ้า
ตามปรมิาณท่ีก�าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และมค่ีาปรบั
หาก SPP ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ก�าหนดไว้

  2.2) การก�าหนดราคาของสัญญา Non-firm 
   สัญญา Non - firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการก�าหนด

พลังไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสัญญาที่มีระยะเวลา
สัญญาไม่เกิน 5 ปี โดยสัญญาประเภทน้ีจะไม่ได้รับเงินค่า 
พลงัไฟฟ้า (CP) ได้รบัเพียงแต่ค่าพลงังานไฟฟ้า (EP) ซึง่ก�าหนด
จากค่าเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าด�าเนินการ  
และค่าบ�ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ในระยะสั้น (Short Run Avoided Energy Cost) จาก
การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็ก ท�าให้ราคาซื้อขายไฟฟ้า
เฉลี่ยของสัญญา Non - firm ต�่ากว่าสัญญา Firm ท้ังน้ี หาก
เป็นการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะ 
มส่ีวนเพ่ิมราคารบัซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรอืรบัซือ้ไฟฟ้าในอตัรา
พิเศษ (Feed in Tariff)
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 3)  การก�าหนดราคาของผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small 
Power Producer: VSPP)

   ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) คือ ผู้ผลิตไฟฟ้า
ที่มีการจ�าหน่ายให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์
ต่อสัญญา โดยอัตราการรับซื้อไฟฟ้าเท่ากับค่าไฟฟ้าตาม
โครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันท่ี VSPP ท�าการ
เชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรค่าเอฟท ี
ขายส่งเฉลีย่ ทัง้น้ี หากเป็นการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบ
พลังงานหมุนเวียนจะมีส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) 
หรือรับซ้ือไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็นไปตาม
ประกาศของ กฟภ. หรือ กฟน.

2.	 จําหน่ายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
  นอกจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แล้ว 

บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะ
ผู้ผลิตสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรม และน�้าเย็น โดยลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทฯ  
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ ่มธุรกิจปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
มีการจ�าหน่ายไนโตรเจนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นการ 
ให้บริการแบบครบวงจรอีกด้วย

 • การกําหนดราคาผลิตภัณฑ์
  1) อัตราการรับซื้อไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม
    บริษัทฯ มีการตกลงท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ

ลกูค้าแต่ละรายซึง่ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรม โดย

อ้างอิงราคาซื้อขายจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และจะ
มีการปรับเปลี่ยนค่าเอฟทีตามต้นทุนเชื้อเพลิง

  2) การก�าหนดราคาไอน�้าและน�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม
    ราคาขายไอน�้าและน�้าเพ่ือการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า

อตุสาหกรรม ก�าหนดจากวัตถุดบิพลงังานท่ีใช้ในการผลติ 
รวมถึงต้นทนุอืน่ๆ ของการผลติของบรษิทัฯ และมกีารบวก 
ก�าไรส่วนเพ่ิม (Cost Plus) เพ่ือจัดท�าเป็นสูตรราคาท่ี
จะใช้ตัวแปรของต้นทุนที่เปล่ียนไปมาใช้ปรับราคาให้
สะท้อนต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงการลงทุน 
ต้นทนุผนัแปรและค่าใช้จ่ายในการเดนิเครือ่งและการซ่อม
บ�ารุง (Operation and Maintenance) ส�าหรับการลงทุน
ในระบบจ�าหน่าย (Distribution System) ที่จัดเตรียมให้
ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated) พลังงาน 
สญูเสยีในระบบจ�าหน่าย (Energy Loss) จะมกีารค�านวณ
แยกต่างหากเนือ่งจากมคีวามแตกต่างกันของท้ังปรมิาณ
ทีจ่ะจดัส่ง และทีต่ัง้ของลกูค้าแต่ละรายซึง่จะมผีลแตกต่าง 
กันของเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบ

เงื่อนไขการกําหนดราคาทั่วไป
ในการก�าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์น้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ และหลักการก�าหนดมาตรฐานราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับทั้งลูกค้าท่ีมีความเก่ียวโยงกัน และลูกค้าอื่นๆ จะ
ต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

ภาวะอุตสาหกรรม

สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประจ�าปี 2562
ปัจจุบันประเทศไทยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในระบบ 47,260 
เมกะวัตต์ (ไม่รวมก�าลังการผลิตไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS)) 
โดยมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical Power Demand)  
ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ท่ี 178,602 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพ่ิมขึ้น

จากเดอืนเดยีวกัน ในปี 2561 ร้อยละ 3.4 ต่อปี ความต้องการใช้ไฟฟ้า 
เพ่ิมขึ้นมาจากการขยายตัวของสาขาเศรษฐกิจที่ส�าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ในปี 2562  
อยู่ที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี
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การใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบกับอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2550 - 2562
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ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 37,312 
เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. เพ่ิมขึ้น
จากปี 2561 ร้อยละ 8.7 ขณะที่ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ
ระบบการไฟฟ้าในปี 2562 อยู่ท่ี 32,273 เมกะวัตต์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2561  
ร้อยละ 7.7 สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมขึ้นการใช้พลังงานไฟฟ้า
นอกระบบการไฟฟ้า เช่น การผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้เองในกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรม การติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
บนหลังคา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานดังกล่าวจะ
เริ่มส่งผลต่อตลาดและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของธุรกิจ
ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้

แนวโน้มการปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2561 (Thailand Power Development Plan: PDP2018)
แผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP) จะมกีารทบทวน
เป็นระยะๆ หรือทุก 3 - 5 ปี เพื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการวางแผนก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เช่น การปรับปรุง 
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ 
การส่งเสรมิให้เกิดความมัน่คงทางด้านพลงังาน การส่งเสรมิพลงังาน
หมุนเวียน เป็นต้น เพ่ือน�ามาจัดท�าแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ใน
อนาคต นอกจากน้ี ในแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
ฉบับใหม่ยังได ้ค�านึงถึงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
Disruptive Energy ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต โดยสรุปประเด็นที่ส�าคัญ
ได้ดังต่อไปนี้

1.	 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า
  จากเดิมนั้นการจัดท�าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศจะใช้สมมุติฐานการประมาณการอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจ การเตบิโตของประชากรของประเทศไทย รวมท้ังข้อมลู
การใช้ไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเป็นหลกั ซึง่ในแผนพัฒนาก�าลงั
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัใหม่นีไ้ด้มกีารเปลีย่นมาใช้ข้อมลู
การใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมูลท้ังประเทศ โดยได้รวมข้อมูลก�าลัง 
การผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้า
เพ่ือใช้เอง และ/หรือ ขายตรงท่ีเชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า 
(Independent Power Supply: IPS) เพ่ือท�าให้การพยากรณ์มี
ความแม่นย�ามากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการจัดท�าการพยากรณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพ่ือน�าไปพิจารณาจัดสรร
โรงไฟฟ้าหลกัเพ่ิมเตมิเป็นรายภาค โดยใช้ศกัยภาพเชือ้เพลงิและ
โครงสร้างพ้ืนฐานทีม่อียู่ในแต่ละภาคซึง่จะท�าให้เกิดความมัน่คง
ของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

2.	 แผนในการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟ้า	
  หลกัการในการจดัท�าแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย

ฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
 1)  ด้านความมั่นคง โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้าน

พลงังานไฟฟ้าเป็นรายภาค และจะพิจารณาจดัสรรโรงไฟฟ้า
หลักเพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม

 2)  ด้านราคา ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าท่ีมีต้นทุนต�่า รักษาระดับ
ราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น

 3)  ด้านส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่ Prosumer

จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าพบว่า ในปี 2570 ประเทศไทย
จะเริ่มมีก�าลังการผลิตที่เชื่อถือได้ (Reliable Capacity) ต�่ากว่าความ
ต้องการไฟฟ้า ดงันัน้ จงึเริม่มกีารรบัซือ้ไฟฟ้าเพ่ิมเตมิ ไม่ว่าในรปูแบบ
การประมลูรบัซือ้ไฟฟ้า IPP หรอืการรบัซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ หรอื
แม้แต่การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดย ณ ปี 2580 (สิ้นสุด 
PDP2018) มีความจ�าเป็นจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมก�าลังผลิต 
เชื่อถือได้ทั้งสิ้น 27,000 เมกะวัตต์ ท�าให้ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากการเพ่ิมก�าลังผลิตเพ่ือ
เสรมิสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยังมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องเพิม่
ก�าลงัผลติไฟฟ้าเพ่ือทดแทนก�าลงัผลติไฟฟ้าท่ีต้องปลดออก และการ
เพ่ิมก�าลงัผลติไฟฟ้าด้านพลงังานหมนุเวียน รวมก�าลงัผลติไฟฟ้าส่วน
เพิ่มในระหว่างปี 2561 - 2580 ทั้งสิ้น 56,431 เมกะวัตต์

ภาพรวมของก�าลังผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2561 - 2580

46,090 -25,310

56,431

77,211

สิ�นป� 2560 ปลดออก
จากระบบ

ในช�วงป� 2561-2580

กำลังผลิตไฟฟ�าใหม�
ในช�วงป� 2561-2580

สิ�นป� 2580

หน่วย : เมกะวัตต์
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สรุปก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2561 - 2580
แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า

เป้าหมายการเพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน 18,696 เมกะวัตต์ ตามแผน PDP2018

56,431
รวมทั้งสิ�น

เมกะวัตต

20,766
เมกะวัตต

4,000
เมกะวัตต

500
เมกะวัตต

2,112
เมกะวัตต

13,156
เมกะวัตต

1,740
เมกะวัตต

5,857
เมกะวัตต

8,300
เมกะวัตต

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟาพลังนํ้าสูบกลับ

โรงไฟฟาระบบโคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟาความรอนรวม

โรงไฟฟาถานหิน/ลิกไนต รับซื้อจากตางประเทศ

โรงไฟฟาใหม/ทดแทน มาตรการอนุรักษพลังงาน

สรุปร�างแผน PDP ใหม�

รวม

โรงไฟฟ�าตามนโยบายการส�งเสร�มของภาครัฐ

โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยนตามแผน AEDP

โครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนใหมในชวงป 2561-2580

เมกะวัตต

โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (ใหม) ตามแผน AEDP ในชวงป 2561-2580

โรงไฟฟ�าชีวมวลประชารัฐ

120

เมกะวัตต

โรงไฟฟ�าขยะ

400

เมกะวัตต
520

รวม

เมกะวัตต
18,176

เมกะวัตต

ขยะอุตสาหกรรม

44

เมกะวัตต

โรงไฟฟ�าชีวมวล

3,376

เมกะวัตต

โรงไฟฟ�าก�าซชีวภาพ

546

เมกะวัตต

โซลาร�ภาคประชาชน

10,000

เมกะวัตต

โซลาร�ลอยน้ำ + HYDRO

2,725

เมกะวัตต

พลังงานลม

1,485

แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) 

ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018) 

ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

3.	 แผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
  ปัจจบุนัภาพรวมการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ณ เดอืน  

สิงหาคม 2562 ตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือก (AEDP2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทั้งส้ิน  
11,844 เมกะวตัต์  โดยแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
ฉบบัใหม่มแีนวโน้มท่ีจะเว้นวรรคซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน
จากภาคเอกชนเข้าระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้ 
มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพ้ืนท่ี การพัฒนา 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน�้าในพ้ืนที่เข่ือน และ
เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการ
โซลาร์ภาคประชาชน โดยได้ก�าหนดแผนโรงไฟฟ้าหมนุเวยีนตาม
นโยบายการส่งเสรมิของภาครฐั และโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 
(ใหม่) ตามแผน AEDP ในช่วงปี 2561 - 2580 เป็นดังนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าจะมีการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (PDP2018)  
ครัง้ท่ี 1 ภายในปี 2563 เพ่ือให้สอดรบักับสถานการณ์ปัจจบุนั เน่ืองจาก
โครงการโซลาร์ภาคประชาชนปี 2562 ที่ก�าหนดรับซื้อน�าร่องปีแรก 
100 เมกะวัตต์ ไม่เป็นไปตามแผน และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าช้า ขณะเดียวกัน เป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพไม่ได้แยกให้ชัดเจนระหว่างน�้าเสีย/ของเสียกับ
พืชพลงังาน และรองรบันโยบายโรงไฟฟ้าชมุชนเพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยคาดว่าแผน PDP2018 ที่จะมีการปรับปรุงใหม่จะยังคง
เป้าหมายแผนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไว้เท่าเดิมท่ี 
18,696 เมกะวัตต์ แต่มีการปรับลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากแต่ละ
แหล่งผลิตให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : GPSC
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด : 10 มกราคม 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด : 27 พฤศจิกายน 2557
วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107557000411
ทุนจดทะเบียน :  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 

28,197,293,710 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวนทั้งสิ้น 
2,819,729,367 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท จ�านวนทุนท่ีช�าระแล้ว  
28,197,293,670 บาท

ประเภทธุรกิจ :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า  
ไอน�้า และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังด�าเนิน
ธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึง
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ

หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตสาหกรรม :  ทรัพยากร
จ�านวนพนักงาน : 345 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
เว็บไซต์ : www.gpscgroup.com

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

ข้อมูลติดต่อ
ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ :  0 2140 4646,  

0 2140 5318,  
0 2140 4691

โทรสาร : 0 2140 4601
อีเมล : ir @ gpscgroup.com

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
และก�ากับกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ :  0 2140 4632, 

0 2140 4719
โทรสาร : 0 2140 4601
อีเมล : company - secretary @ gpscgroup.com
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ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ และสาขา

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ :  555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 โทรศัพท์ : 0 2140 4600 โทรสาร : 0 2140 4601

ที่ตั้งสาขา 1 โรงผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 :  24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 21150

 โทรศัพท์ : 0 3897 4333 โทรสาร : 0 3897 4500

ที่ตั้งสาขา 2 โรงผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 :  92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต�าบลมาบตาพุด 
อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 โทรศัพท์ : 0 3897 4333 โทรสาร : 0 3897 4500

ที่ตั้งสาขา 3 โรงผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 3 :  5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต�าบลมาบตาพุด 
อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 โทรศัพท์ : 0 3897 4333 โทรสาร : 0 3897 4500

ที่ตั้งสาขา 4 โรงไฟฟ้าศรีราชา :  42/3 หมู่ที่ 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

ที่ตั้งสาขา 6 โรงผลิตเชื้อเพลิงขยะ :  94/4 หมู่ที่ 3 ต�าบลน�้าคอก อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ที่ตั้งสาขา 7 โรงผลิตสาธารณูปการ แห่งที่ 4 :  1/2 หมู่ที่ 2 ต�าบลบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

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 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
179/74 - 80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0 2844 1000
โทรสาร : 0 2286 0500
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ GPSC เข้าลงทุน

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บริษัทย่อย

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม	จํากัด
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2143 9644
โทรสาร : 0 2143 9645

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก  
(VSPP) แบบพลังงาน
ความร้อนร่วม 
(Combined Heat and 
Power with District 
Cooling Power Plant) 
เพื่อจ�าหน่ายน�้าเย็น
ให้ศูนย์ราชการฯ 
กรุงเทพมหานครและ 
ผลิตไฟฟ้าให้ กฟน.

500,000,000 
บาท

สามัญ 371,730,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%

บรษัิท	นที	ซนิเนอร์ย่ี	จาํกัด
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2140 4658

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

6,826,500,000 
บาท

สามัญ 6,826,500,000 
บาท

100 บาท/หุ้น 100%

• บริษัทร่วมทางอ้อม
บริษัท	ไซยะบุรี 
พาวเวอร์	จํากัด
215 Lanexang Avenue, 
Ban Siang Yuen, 
Chantaburi District, 
Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์ :  
+856 (21) 251718
โทรสาร :  
+856 (21) 215500

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้า 
และจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้กับ กฟผ. และ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
(ELECTRICITE DU 
LAOS: EDL)

26,861,000,000
บาท

สามัญ 26,861,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 25%  
(ถือหุ้นผ่าน 

บจ. นที 
ซินเนอร์ยี่)

บริษัท	อิจิโนเซกิ 
โซล่า	พาวเวอร์	1	จีเค
5F, Hanai Building,1-2 - 9 
Shibakoen Minato - ku, 
Tokyo 105 - 0011
โทรศัพท์ : +81 3 5362 7035
โทรสาร : +81 3 5362 7036

ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้กับบริษัท
สาธารณูปโภคญี่ปุ่น

10,000 เยน สามัญ 10,000 เยน - 99%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 41
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บริษัท	ไออาร์พีซี	คลีน 
พาวเวอร์	จํากัด
299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท  
ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3861 1333,  
0 3861 3571 - 80
โทรสาร : 0 3861 2812-3

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
แบบโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชั่น  
(Cogeneration Power 
Plant) เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ 
และไอน�า้ทีผ่ลติได้ จ�าหน่าย 
ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม 
ในนิคมอุตสาหกรรม 
ไออาร์พีซี

3,362,300,000 
บาท

สามัญ 3,083,000,000 
บาท

10 บาท/หุ้น 51%

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

เพื่อรองรับแผนการขยาย
การลงทุนต่างประเทศของ 
บริษัทฯ ในอนาคต

100,000  
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 98,000  
เหรียญสหรัฐ

- 100%

บริษัท	โกลบอล 
รีนิวเอเบิล	เพาเวอร์	จํากัด
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2143 9644
โทรสาร : 0 2143 9645

เพื่อรองรับแผนการขยาย
การลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนของ 
บริษัทฯ

1,000,000 บาท สามัญ 1,000,000 บาท 100 บาท/หุ้น 100%

บริษัท	จีพีเอสซี	โฮลดิ้ง	
(ไทยแลนด์)	จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท เอ็นจี โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2140 4600 

ธุรกิจลงทุนเข้าถือหุ้น
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการผลิตไฟฟ้าบริษัท 
โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 
(มหาชน)

7,804,100,000
บาท

สามัญ 7,804,100,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บริษัท	โกลว์	พลังงาน	
จํากัด	(มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า  
ไอน�้า และน�้าเพื่อ 
การอุตสาหกรรมให้กับ
ลูกค้าอุตสาหกรรม และ
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย

14,828,650,350
บาท

สามัญ 14,628,650,350
บาท

10 บาท/หุ้น 45.67%
ถือหุ้น 

ทางตรง
54.16%

(ถือหุ้นผ่าน 
บจ.  

จีพีเอสซี  
โฮลดิ้ง)

บริษัท	เอนเนอยี	 
รีคอฟเวอรี่	ยูนิต	จํากัด
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี ่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2140 4600 

โรงไฟฟ้าซึ่งผลิตไฟฟ้า
และไอน�้าเพื่อป้อนให้กับ 
กระบวนการผลิตของ
โครงการ CFP ของ 
ไทยออยล์ โดยใช้เชื้อเพลิง
หลักคือ กากน�้ามันซึ่งเป็น 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก
กระบวนการกลั่นของ
โครงการ CFP

477,000,000
บาท

สามัญ 477,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%

บริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท	โกลว์	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9

ให้บริการด้านการจัดการ 
ทีป่รกึษาและให้ค�าแนะน�า
ด้านการบริหารงาน  
แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

4,964,924,770
บาท

สามัญ 4,401,668,111
บาท

10 บาท/หุ้น 100%

บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9
ที่ตั้งโรงงาน
42 หมู่ 8 ถนนซีไออี-8 นิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 
ชลบุรี 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0 3834 5900 - 5
โทรสาร : 0 3834 5906

ผลิตและจ�าหน่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

2,850,000,000
บาท

สามัญ 2,850,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 95%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์)

43

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
�าป
ี

25
62



บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บรษัิท	โกลว์	เอสพพี	ี2	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9
ที่ตั้งโรงงาน
11 ถ.ไอห้า 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21150
โทรศัพท์ : 0 3869 8400 - 10 
โทรสาร : 0 3868 4789

ผลิตและจ�าหน่าย 
พลังงานไฟฟ้า และไอน�้า 
เพื่อการอุตสาหกรรม

4,941,534,880
บาท

สามัญ 4,941,534,880
บาท

10 บาท/หุ้น 100%

บรษัิท	โกลว์	เอสพพี	ี3	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์  
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9
ที่ตั้งโรงงาน
11 ถ.ไอห้า  
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
21150
โทรศัพท์ : 0 3869 8400 - 10
โทรสาร : 0 3868 4789

ผลิตและจ�าหน่าย 
พลังงานไฟฟ้า ไอน�้า และ
น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม

7,373,389,550
บาท

สามัญ 7,373,389,550
บาท

10 บาท/หุ้น 100%

บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	2	 
โฮลดิ้ง	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9

ลงทุนในบริษัทอื่น 7,565,000,000
บาท

สามัญ 7,565,000,000
บาท

100 บาท/หุ้น 100%
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บริษัท	เก็คโค่-วัน	จํากัด
11 ถ.ไอห้า นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด อ.เมืองระยอง 
จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0 3869 8400 - 10
โทรสาร : 0 3868 4789

ผลิตและจ�าหน่าย 
พลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ.

11,624,000,000
บาท

สามัญ 11,624,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 65%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์ 
ไอพีพี 2  
โฮลดิ้ง)

บรษัิท	โกลว์	ไอพีพ	ี3	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548-9

พัฒนาโครงการธุรกิจ 
โรงไฟฟ้า

380,000,000
บาท

สามัญ 245,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์ 
ไอพีพี 2  
โฮลดิ้ง)

บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	11	
จํากัด
60/19 หมู่ 3 เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 
อินดัสเตรียลพาร์ค  
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0 3889 1324 - 8
โทรสาร : 0 3889 1330
ที่ตั้งโรงงาน
60/19 หมู่ 3 เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 
อินดัสเตรียลพาร์ค  
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ : 0 3889 1324-8
โทรสาร : 0 3889 1330

ผลิตและจ�าหน่าย 
พลังงานไฟฟ้าและน�้า 
เพื่อการอุตสาหกรรม และ
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้กับ กฟผ.

1,520,000,000
บาท

สามัญ 1,520,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%

บริษัท	ห้วยเหาะไทย	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500-33
โทรสาร : 0 2670 1548-9

ถือหุ้นในบริษัทอื่น 422,152,000
บาท

สามัญ 422,152,000
บาท

8 บาท/หุ้น 49%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บริษัท	ไฟฟ้า	ห้วยเหาะ	
จํากัด
(จัดตั้งในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว)
อาคารเวียงวัง ทาวเวอร์ 
(ยูนิต 15) ชั้น 5 ถ.บุรีจันท์ 
บ้านดงประลานทุ่ง  
เมืองสีสัตนาก นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
ที่ตั้งโรงงาน
ตู้ ปณ. 661 ปากเซ สปป.ลาว
โทรศัพท์ :  
(856) 36 211720-1
โทรสาร : (856) 36 211719

ผลิตและจ�าหน่าย 
พลังงานไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 
และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว

40,000,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 40,000,000
เหรียญสหรัฐ

80
เหรียญสหรัฐ/

หุ้น

67.25%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์ 
และ บจ. 
ห้วยเหาะ

ไทย)

บริษัท	โกลว์	เอ็นเนอร์จี	
เมียนมาร์	จํากัด
(จัดตั้งในประเทศเมียนมาร์)
ห้องเลขที่ 6004 
อาคาร เพการ์เดน ทาวเวอร์ 
346/354 ถ.เพ เมืองย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์

ให้บริการทางเทคนิค  
ด้านพลังงานไฟฟ้า

650,000  
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 650,000
เหรียญสหรัฐ

1  
เหรียญสหรัฐ/

หุ้น

100%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์)

กิจการร่วมค้า

บริษัท	ไทย	โซล่าร์ 
รีนิวเอเบิล	จํากัด
725 อาคารเมโทรโพลิส 
ชั้น 19 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเนือ เขตวัฒนา 
กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0 2258 4530
โทรสาร : 0 2258 4534

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

583,333,400 
บาท

สามัญ 583,333,400 
บาท

10 บาท/หุ้น 40%

• กิจการร่วมค้าทางอ้อม
บริษัท	สยาม	โซล่าร์ 
เอ็นเนอร์ยี่	1	จํากัด
725 อาคารเมโทรโพลิส 
ชั้น 19 ถ.สุขุมวิท 
แขวงคลองตันเนือ เขตวัฒนา
กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0 2258 4530
โทรสาร : 0 2258 4534

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) จากพลังงาน 
แสงอาทิตย์

1,800,000,000 
บาท

สามัญ 1,800,000,000 
บาท

100 บาท/หุ้น 40%
(ถือหุ้นผ่าน 

บจ. ไทย  
โซล่าร์  

รีนิวเอเบิล)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บรษัิท	ไฟฟ้า	นํา้ลกิ	1	จํากัด
402B of 4th Floor,  
Vieng Vang Tower, Unit 15  
Boulichan Road, 
Dongpalan Thong Village, 
Sisattanak District,  
P.O. Box 3684, Vientiane 
Capital, Lao PDR

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

37,200,000 
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 37,200,000 
เหรียญสหรัฐ

10 
เหรียญสหรัฐ/

หุ้น

40%

บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	นวนคร	
จํากัด
111 หมู่ที่ 20 ถ.พหลโยธิน 
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2978 5283,  
0 2978 5291

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
(SPP) แบบโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power 
Plant) เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าท่ีเหลอื 
และไอน�า้ทีผ่ลติได้ จ�าหน่าย 
ให้ลูกค้าอตุสาหกรรมใน
เขตส่งเสรมิอุตสาหกรรม
นวนคร

1,550,000,000 
บาท

สามัญ 1,550,000,000 
บาท

10 บาท/หุ้น 30%

บริษัทร่วม

บริษัท	บางปะอิน	 
โคเจนเนอเรชั่น	จํากัด
587 อาคารวิริยะถาวร 
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0 2691 9720
โทรสาร : 0 2691 9723

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก  
(SPP) แบบโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power 
Plant) เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้า
ให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ 
จ�าหน่ายให้ลูกค้า
อุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน 
และผลิตจ�าหน่ายไอน�้าให้
ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน

2,705,000,000 
บาท

สามัญ 2,705,000,000 
บาท

10 บาท/หุ้น 25%

บริษัท	อีสเทิร์นซีบอร์ด	
คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548

ถือหุ้นในบริษัทอื่น 1,039,000,000
บาท

สามัญ 1,017,403,020
บาท

10 บาท/หุ้น 33%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. โกลว์ 
ไอพีพี 3)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

บริษัท	โกลว์	เหมราช	วินด์	 
จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม

50,000,000
บาท

สามัญ 12,500,000 
บาท

10 บาท/หุ้น 100%
(ถือหุ้น

ผ่าน บจ. 
อีสเทิร์นซี

บอร์ด คลีน 
เอ็นเนอร์ยี่)

บริษัท	ระยอง	คลีน	 
เอ็นเนอร์ยี่	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ

50,000,000 
บาท

สามัญ 12,500,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%
(ถือหุ้น 

ผ่าน บจ.  
อีสเทิร์น 
ซีบอร์ด 
คลีน  

เอ็นเนอร์ยี่)

บริษัท	ชลบุรี	คลีน	 
เอ็นเนอร์ยี่	จํากัด
1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 38 พาร์ค วิง ถ.สาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กทม. 10120
โทรศัพท์ : 0 2670 1500 - 33
โทรสาร : 0 2670 1548 - 9

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะ

989,000,000
บาท

สามัญ 989,000,000
บาท

10 บาท/หุ้น 100%
(ถือหุ้น 

ผ่าน บจ. 
อีสเทิร์น 
ซีบอร์ด 
คลีน  

เอ็นเนอร์ยี่)

เงินทุนระยะยาว

บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	
อัลไลแอนซ์	จํากัด
555 อาคารส�านักงาน ปตท. 
คลังน�้ามัน พระโขนง 
ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กทม. 10260
โทรศัพท์ : 0 2239 7328
โทรสาร : 0 2239 7326

บริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคล 
แบบครบวงจร 
ของกลุ่ม ปตท.

2,000,000 บาท บุริมสิทธิ 2,000,000 บาท 10 บาท/หุ้น 25%

• เงินลงทุนระยะยาวทางอ้อม
บรษัิท	สปอร์ต	เซอร์วสิเซส 
อัลไลแอนซ์	จํากัด
199/7 หมู่ที่ 1  
ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3894 8138
โทรสาร : 0 3894 8139

บริหารกิจการฟุตบอลของ
กลุ่ม ปตท.

5,000,000 บาท สามัญ 5,000,000 บาท 10 บาท/หุ้น 25%
(ถือหุ้นผ่าน
บจ. บิซิเนส
เซอร์วิสเซส
อลัไลแอนซ์)
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิด
ของหุ้น ทุนช�าระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วน

การถือหุ้น

24M Technologies, Inc.
ส�านักงาน เมืองเคมบริดจ์ 
รัฐแมสซาชูเซตส์ 
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ :  
(001) 617 553 1012

วิจัยและพัฒนาการผลิต
แบตเตอรี่ประเภทลิเธียม 
ไอออน เพื่อพัฒนา
ประยุกต์ใช้เป็นระบบ 
กักเก็บไฟฟ้าส�ารอง
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
และการเสริมสร้างความ
มั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า
และระบบเชื่อมโยง

97,163.47  
เหรียญสหรัฐ

บุริมสิทธิ 87,142,045 
เหรียญสหรัฐ

0.001
เหรียญสหรัฐ/

หุ้น

32.7%

บริษัท	ราชบุรีเพาเวอร์	
จํากัด
1828 ถ.สุขุมวิท 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กทม. 10260
โทรศัพท์ : 0 2311 5111 - 9
โทรสาร : 0 2332 3882

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) 
แบบ Combine Cycle 
Power Plant เพื่อผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
กฟผ.

7,325,000,000 
บาท

สามัญ 7,325,000,000 
บาท

10 บาท/หุ้น 15%

บริษัท	สานพลัง	วิสาหกิจ
เพื่อสังคม	จํากัด
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารบี  
ชั้น 10 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กทม. 10900

ประกอบกิจการผลิต  
ขายสินค้า และ/หรือ 
ให้บริการ อันก่อให้เกิด 
ผลดีและประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม อันเป็น 
การด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม

10,000,000 
บาท

สามัญ 10,000,000 
บาท

10 บาท/หุ้น 10%
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ปัจจัยความเสี่ยง

RISK 
FACTORS
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จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท้ังมิติเศรษฐกิจ 
การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากปัจจัย
ภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพ 
และความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจต ่างๆ อย ่างมีนัยส�าคัญ  
การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บรษิทัฯ) ให้ความ 
ส�าคัญย่ิง โดยบริษัทฯ เชื่อว่าด้วยปรัชญาการด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งสู่
การสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม หากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี  
ปัญหาและอุปสรรคภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อม
เป็นสิ่งท่ีสามารถควบคุมได้ และในทุกมิติของอุปสรรคยังคงแฝงไว้
ด้วยโอกาสทางธุรกิจเสมอ เมื่อบริษัทฯ ได้รับการดูแลบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ 

การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกลไกหน่ึงที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ
และใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นไปโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน�าระบบบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงมาใช้ในทุกระดับ เพ่ือให้ทั่วทั้งองค์กรสามารถบริหาร
จดัการความเสีย่งทีม่าจากปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมิน 
วิเคราะห์ และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ท้ังใน
ระดับองค์กรและระดับหน่วยงานส�าหรับการด�าเนินงานปกติ รวมถึง
ให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงโครงการที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา การพัฒนาและการก่อสร้าง จนถึง
การด�าเนินการเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานในมิติ
ต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ  
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อกีทัง้ยังให้ความส�าคญัต่อการก�ากับดแูล
ความเสี่ยงในทุกระดับ โดยจัดให้มีการติดตามและรายงานผลการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู ้บริหารระดับสูง ต่อเนื่องไปจนถึง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง 
ใกล้ชดิ เพ่ือให้เป็นท่ีมัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในภาพรวม
ยังคงขบัเคลือ่นไปตามทิศทางทีว่างแผนไว้ ภายใต้การบรหิารจดัการ 
ความเสีย่งท่ีมปีระสทิธิภาพซึง่จะสนบัสนนุให้บรษิทัฯ บรรลเุป้าหมาย

ทั้งน้ีภาพรวมความเสี่ยงที่ส�าคัญในรอบปี 2562 ที่มีผลต่อการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ความเสี่ยงด้านศักยภาพของบุคลากร
ภายใต้แนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ ่งเน้นการสร้าง
ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการสนิทรพัย์ท่ีมอียู่ควบคูกั่บการด�าเนินงาน 
ภายใต้กลยุทธ์การขยายธุรกิจท้ังในและต่างประเทศเพ่ือการเติบโต
ในระยะยาวอย่างย่ังยืน การบริหารจัดการศักยภาพของบุคลากร
และองค์กร จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท้าทายการขับเคล่ือนของบริษัทฯ 
ให้มุ่งสู่ทิศทางตามท่ีตั้งวางไว้ได้ โดยจากภาพรวมการด�าเนินงานใน 
ปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้มีการควบรวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน 
จ�ากัด (มหาชน) (โกลว์) ซึง่เป็นบรษิทัด้านพลงังานขนาดใหญ่ มธุีรกิจ
พลังงานที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ และมีความพร้อมของ
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ท�าให้ผลจากการควบรวมกิจการก่อให้
เกิดการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านคุณภาพและปริมาณบุคลากร
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ท�าให้ความเสี่ยงด้านการจัดการและบริหาร
ศกัยภาพบคุลากรสามารถแปรเปลีย่นเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีเกิดจาก
การบูรณาการบุคลากรของทั้ง 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ 
ขับเคล่ือนกลยุทธ์การด�าเนินงานเข้าสู่ธุรกิจท่ีหลากหลาย อนัสอดรบั
กับเป้าหมายการเติบโตของบรษิทัฯ ตามแผนงานท่ีวางไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงานทุกระดับ และเตรียมความพร้อมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร โครงสร้าง และกระบวนการท�างานต่างๆ 
ตลอดจนได้ด�าเนินการพัฒนาระบบการสรรหา การดูแลรักษา และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผ่านการพัฒนาปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง
และการบริหารบุคลากรของทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมกัน 
ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารบุคลากรของบริษัทฯ ในระยะยาวที ่
มุง่เน้นให้เกิดการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่าทรพัยากร
ด้านบุคลากรของบริษัทฯ จะสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ตามแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมท้ังยังให้ความ
ส�าคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในการด�ารงต�าแหน่ง
ในอนาคต (Leadership Development Program) เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
และสร้างความมั่นใจทางธุรกิจในอันที่จะมีการสืบทอดผู้บริหารท่ีมี
ศักยภาพในการสานต่อพันธกิจและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอด
จนมกีารจดัท�าแผนพัฒนาบคุลากร (Individual Development Plan) 
และแผนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของกลุ่มบุคลากรที่มีอยู่ 
(Competency) ผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะความรู ้
ความสามารถพนักงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

1. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร
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1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารความมั่นคงของโรงไฟฟ้า
ภายใต้เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะส่งมอบพลังงาน
ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้งาน ท้ังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และลูกค้าซึ่ง
เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีมีความต้องการ 
ใช้พลังงานที่มีเสถียรภาพในระดับสูง การบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านความมั่นคงของโรงไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญย่ิง
ในอนัทีจ่ะป้องกันผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกลุม่ลกูค้าผูใ้ช้พลงังานไฟฟ้า

โดยหน่ึงในการบรหิารความเสีย่งส�าคญัทีจ่ะก่อให้เกิดเสถียรภาพและ
ความมั่นคงแก่ลูกค้าในรอบปี 2562 ท่ีผ่านมานั่นก็คือ การบริหาร
ความเพียงพอและความพร้อมของระบบการผลติและการส่งจ�าหน่าย 
ตลอดจนการบูรณาการระบบการผลิตและระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ
ไอน�า้และการส่งจ่ายสาธารณูปโภคร่วมระหว่างบรษิทัฯ และโกลว์ ซึง่
การด�าเนนิงานดงักล่าวยังสามารถสร้างมลูค่าส่วนเพ่ิมจากการบรหิาร
ประสิทธิภาพและก�าลังการผลิตร่วมกัน

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าและได้น�าระบบบริหารคุณภาพ
ต่างๆ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 
ISO 45001:2018 และ TIS 18001:2554 ภายใต้ระบบบรูณาการระบบ 
IMS R-100 Rev.3 ตลอดจนได้น�าหลักการบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
มส่ีวนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) และการน�าระบบ
ปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence Management 
System: OEMS) มาใช้ในพ้ืนท่ีปฏิบัติการทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ 
ได้รับรางวัล TPM Excellence Award ด้วยการผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินของ Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ของ
สถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญ่ีปุ่น 
ซึ่งมอบให้กับองค์กรท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
แล้ว บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการบรหิารลกูค้าสมัพันธ์ทีด่ ีเพ่ือจะ 
ช่วยส่งเสรมิโอกาสทางธุรกิจ ท้ังการต่ออายุสญัญาระยะยาวกับลกูค้า
อุตสาหกรรมที่ใกล้จะหมดอายุสัญญา การสร้างโอกาสความร่วมมือ
ด้านการบรหิารจดัการการใช้พลงังานเพ่ือเสรมิสร้างประสทิธิภาพการ
ใช้พลังงานร่วมกับลูกค้า ซ่ึงผลส�าเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
สามารถแสดงได้จากผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) ทีพิ่จารณาในมติต่ิางๆ อาทิ คณุภาพสนิค้าและการจ่าย
สนิค้า คณุภาพบคุลากร ประสบการณ์ท่ีดขีองลกูค้า ฯลฯ ซึง่ในปี 2562 
ทีผ่่านมา พบว่าภาพรวมของลกูค้าจากโรงไฟฟ้าศรรีาชาและระยองมี
ความพึงพอใจต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในระดบัด ี(ร้อยละ 86.3) 

1.3 ความเส่ียงด้านความมัน่คง ปลอดภยั อาชวีอนามัย และส่ิงแวดล้อม
เพ่ือเป็นการควบคมุความเสีย่งด้านความมัน่คง ปลอดภัย อาชวีอนามยั  
และสิง่แวดล้อม ท่ีอาจน�าไปสูค่วามสญูเสยีต่อชวิีต การบาดเจบ็ ความ
เจบ็ป่วย อนัเน่ืองมาจากการท�างานของทัง้พนกังานและผูร้บัเหมา ซึง่
จะส่งผลต่อการหยดุชะงกัและความต่อเนือ่งในการด�าเนนิธุรกิจ และ
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health 
and Environmental Policy) โดยมุง่เน้นการปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กร
ด้านความปลอดภัย “we SAFE” เพ่ือสร้างทศันคตด้ิานความปลอดภัย
ให้ “ท�างานอย่างปลอดภยั ใส่ใจกับทุกคน คดิก่อนลงมอืท�า หยุดก่อน
ถ้าไม่ปลอดภยั” โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการส่งเสรมิความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

•  ก�าหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, 
Health, and Environmental Policy)

•  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน

•  การบริหารจัดการความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมา (Contractor 
Safety Management)

•  การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk Assessment)
•  การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการ

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)
•  ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยที่น ่าเชื่อถือโดยผ่านการตรวจสอบโดย 
หน่วยงานภายนอก

•  การจดัท�าคูม่อืความปลอดภัยในการท�างานส�าหรบัพนกังานและ
ผู้รับเหมา (Safety Manual)

•  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) ท่ี
สามารถวัดผลได้โดยการประเมนิวัฒนธรรมความมัน่คง ปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•  การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด�าเนินงาน 
(Process Safety) และความปลอดภัยส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน 
(Personal Safety)

•  ตั้งเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•  จัดท�าโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระท�า
หรือสภาพการณ์ท่ีต�่ากว่ามาตรฐาน (Sub - standards Report) 
การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Report and 
Investigation Program)

•  การบริหารจัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ISO 45001:2018, TIS 18001:2554

•  การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานของพื้นที่ปฏิบัติงาน
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ
ด�าเนินงานผ่าน “ระบบปฏิบัติการสู ่ความเป็นเลิศ” (Operation 
Excellence Management System: OEMS) และระบบมาตรฐาน
ขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for 
Standardization: ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายอย่าง
จริงจังและเข้มแข็ง เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ 
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001 จากสถาบัน
รับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต ่
ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาการจัดการระบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงโอกาสความเสี่ยง และข้อก�าหนดทางกฎหมาย
ที่ครอบคลุมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ ISO 45001:2018 รวมถึงระบบ
การจดัการแบบบรูณาการ (Integrated Management System: IMS 
R - 100 Rev.3)

จากการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผล
ให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็โดยบรรลเุป้าหมายในการเป็นองค์กรท่ี
ปราศจากอบุตัเิหตจุากการท�างานถงึขัน้หยุดงานอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่
ปี 2556 จนถึงปัจจบุนั (31 ธันวาคม 2562) และมสีถิตกิารท�างานโดย
ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 9,440,929 ชั่วโมงท�างาน
สะสม (นับรวมทั้งพนักงานและผู้รับเหมา) โดยมีเป้าหมายที่ 10 ล้าน
ชั่วโมงท�างานสะสม

1.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมและก�ากับดูแลโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้างต่างๆ ให้สามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายใต้เงนิลงทนุ 
และระยะเวลาท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพการจ่ายไฟฟ้าและไอน�้าแก่ลูกค้า ตลอดจนเพ่ือรักษา 
ผลตอบแทนทางการเงินให้เป็นไปตามประมาณการ ท�าให้ภาพรวม
ส�าหรับปี 2562 โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
แผนงาน อันประกอบด้วย

(1)  โรงผลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 4 จังหวัดระยอง เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่
บนพ้ืนท่ีจีซี เอสเตท (GC Estate) ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย 
(AIE) ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เพ่ิมเสถียรภาพและความมั่นคงของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานของกลุ่มลูกค้า

(2)  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ชนิดฝายน�้าล ้น (Run - of - River)  ตั้ งอยู ่ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้การบริหารของบริษัท  
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) โดยเป็นโครงการที่จ�าหน่าย
ไฟฟ้าเข้าประเทศไทยเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ภายในประเทศ

(3)  โครงการโรงไฟฟ้าน�้าลิก 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าชนิด
ฝายน�้าล้น (Run - of - River) ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ภายใต้การบรหิารของบรษิทั ไฟฟ้า น�า้ลกิ 1 จ�ากัด 
(NL1PC) โดยเป็นโครงการท่ีผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายให้สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทัง้นี ้ปัจจบุนับรษิทัฯ ยงัมโีครงการโรงไฟฟ้าท่ีมสีถานะเป็นโครงการที่
อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 2 โครงการ ได้แก่

(1)  โครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF เป็นโครงการย่อยของ
โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง  
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
สนองตอบนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการก�าจัดขยะ
มลูฝอยโดยแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า และยังเป็นโครงการทางสงัคม
ที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดระยอง

(2)  โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน�้าจากกากน�้ามัน (Energy 
Recovery Unit: ERU) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
จากกากน�า้มนัท่ีเหลอืจากกระบวนการกลัน่ของโครงการพลงังาน
สะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่โรงกลั่นไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไฟฟ้าและไอน�า้จ่ายให้แก่หน่วยกลั่นต่างๆ 
ของโครงการ CFP

ส�าหรบัความเสีย่งของโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึง่โดยทัว่ไป
จะเป็นความเส่ียงด้านการด�าเนินโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผน โดย 
มาจากความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของ
ผู้รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินลงทุนสูงกว่าประมาณการ ปัญหา 
เชิงเทคนิควิศวกรรม ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนในพ้ืนท่ี บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการ
ด�าเนินการของโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอย่างย่ิง โดยใช้การ 
คัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความน่าเช่ือถือและความช�านาญ  
มกีารท�าสญัญารบัเหมาก่อสร้างเบด็เสรจ็ (Turnkey Contract) อย่าง
รัดกุม และจัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
และผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อแนวทางการด�าเนนิโครงการของบรษิทัฯ พร้อม
ทั้งจัดให้มีท่ีปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงานโครงการเพ่ือท�าหน้าที่
ควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินโครงการ และมีการติดตามความ 
คืบหน้าของโครงการ ท�าให้มั่นใจได้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะ 
แล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการตามที่ก�าหนด
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1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงหลัก
จากการท่ีเสถียรภาพและต้นทุนหลักของธุรกิจไฟฟ้ามีผลมาจาก 
เชือ้เพลงิ ท�าให้ทีผ่่านมาธุรกิจของบรษิทัฯ เผชญิความเสีย่งจากก�าลงั
ผลิตส่วนใหญ่จะพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
ไฟฟ้าและไอน�้า ดังน้ันเพ่ือบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าว 
บริษัทฯ ได้จัดท�าสัญญาการจัดหาและใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาต ิ
ระยะยาวที่มีเง่ือนไขผูกพันด้านคุณภาพ ปริมาณ และราคาจาก 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งมีศักยภาพในการบริหารการ
จัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย อีกทั้งด้วยท�าเลที่ต้ังของหน่วย
ผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงของบริษัทฯ อยู่ในพ้ืนท่ี 
ใกล้เคียงกับหน่วยผลิตคลังกักเก็บและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
หลักของ ปตท. ท�าให้ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเช้ือเพลิงของ 
บริษัทฯ อยู่ในระดับต�่า 

พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการก�าหนดกลยุทธ์การ
เติบโตทางธุรกิจไฟฟ้าที่หลากหลาย โดยเข้าร่วมทุนหรือพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง
ชนิดอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือลดการพ่ึงพิงการใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักมากเกินไป ซึ่งจากการด�าเนินการ
ตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ กอปรกับผลจากการที่บริษัทฯ  
ควบรวมกิจการกับโกลว์ ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนของ
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าท้ังในและต่างประเทศท่ีพ่ึงพิงก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิงหลักลดลงเหลือร้อยละ 68 โดยมีการกระจายการผลิตไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น อาทิ พลังงานถ่านหิน พลังน�้า พลังงาน 
แสงอาทิตย์ เป็นต้น ส่งผลให้ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงหลัก
ลดความเข้มข้นลง อกีทัง้ยังเป็นการด�าเนินงานตามแผนการลงทนุของ 
บริษัทฯ ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญของการกระจายการลงทุนเพ่ือรักษา
เสถียรภาพความมั่นคงทางรายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว

1.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจ�านวนหลายราย 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือ 
เกี่ยวเนื่องกัน
จากการทีบ่รษิทัฯ มธุีรกิจและหน่วยการผลติไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
กระจายไปตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมฯ ใน
พ้ืนทีบ่รเิวณมาบตาพุดและระยอง จงึเป็นเหตใุห้โครงสร้างทางรายได้ 
หลักของบริษัทฯ มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ข้อก�าหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิด
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของระบบ
สาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมจึงอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้า
ได้ อีกท้ังด้วยลักษณะธุรกิจของลูกค้า การหยุดหรือลดการผลิตเพ่ือ
ซ่อมบ�ารุงจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการบริหารจัดการการผลิต 
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการหยุดผลิตของลูกค้า
ในช่วงเวลาเดียวกันหลายราย ท�าให้อาจส่งผลต่อความต้องการ
ไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงเวลาหนึ่งๆ และส่งผลกระทบต่อการผลิตและ 
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในภาพรวมได้

ด้วยเหตุดังกล่าว การวางแผนการบริหารจัดการการผลิตของบริษัทฯ 
ที่สอดรับต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของลูกค้า 
ตลอดจนระบบการบรหิารจดัการการผลติท่ีสอดคล้องและตอบสนอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามช่วงเวลา จึงเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ให้
ความส�าคัญ 

พร้อมกันน้ี จากการทีปั่จจบุนับรษิทัฯ ได้มกีารควบรวมกิจการกับโกลว์ 
ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน จึงก่อให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจจากการบรูณาการระบบการผลติและการส่งจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพร่วม ทั้งด้านประสิทธิภาพการใช้ 
เชื้อเพลิงที่ดีขึ้น การลดการสูญเสียในระบบส่ง การเพ่ิมเสถียรภาพ
การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ท�าให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จาก
การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการ 
ความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของรายได้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากก�าลังการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบสัญญา 
IPP ที่มีต่อ กฟผ. มากถึงร้อยละ 50 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 
ของบริษัทฯ หรือเท่ากับ 2,400 เมกะวัตต์ โดยประมาณ

1.7 ความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและ 
ความพร้อมทางการเงินเพื่อรองรับการขยายการลงทุน
จากการท่ีในปี 2562 มกิีจกรรมทางธุรกิจและการเงนิทีส่�าคญั อนัได้แก่ 
การเข้าซื้อหุ้นและการรับโอนหุ้นในโกลว์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในโกลว์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69.11 
เป็นร้อยละ 99.83 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว

ซึ่งกิจกรรมการเข้าซื้อหุ้นในวงเงินรวมจ�านวน 134,500 ล้านบาท 
ดงักล่าว บรษิทัฯ ได้บรหิารจดัการความเสีย่งจากเงนิกู้ระยะสัน้ (ระยะ
เวลาไม่เกิน 1 ปี) จากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
และความเสีย่งจากข้อจ�ากัดความพร้อมทางการเงินส�าหรบัการขยาย
การลงทุนในอนาคต โดย

(1)  การเพ่ิมทุนจ�านวนประมาณ 74,000 ล้านบาท ซึ่งด�าเนินการ 
แล้วเสร็จในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าเงินเพิ่มทุน 
ดังกล่าวไปช�าระคืนหน้ีเงินกู้ระยะส้ันแก่สถาบันการเงินและ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ

(2)  การออกหุ้นกู้ และ/หรือ จัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ือทดแทน 
เงินกู้ระยะสั้นส่วนที่ยังคงเหลือ

ท้ังนี้ ในภาพรวมบริษัทฯ ยังมีนโยบายทางการเงินเพ่ือรักษาระดับ
โครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นน�า
ในธุรกิจเดียวกัน โดยการก�าหนดเป้าหมายอัตราส่วนทางการเงิน 
Net Debt to Equity Ratio ไม่เกิน 1 เท่า และ Net Debt to EBITDA 
Ratio ไม่เกิน 4 เท่า
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จากสถานการณ์ธุรกิจพลังงานของประเทศในปัจจุบันที่มีแนวโน้ม
การแข่งขันท่ีรุนแรง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงาน ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึง
ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาส
ในการขยายการลงทุนในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
การลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือผลักดันให้การด�าเนินงาน
ประสบผลส�าเร็จตามแผนกลยุทธ์การเติบโต โดยในรอบปีที่ผ่านมา
ปัจจัยเสี่ยงหลักจากภายนอกที่ส�าคัญและส่งผลต่อการด�าเนินงาน
ตามแผนงาน มีดังนี้

2.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ
จากเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีมุง่มัน่ในการเป็นผูผ้ลติไฟฟ้าชัน้น�าทีส่ร้าง
ความมัน่คงทางพลงังานให้แก่ประเทศ ภายใต้กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ
ที่ต้องการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน การแสวงหาโอกาสการลงทุน
โดยผ่านความร่วมมอืกับกลุม่ ปตท. การเข้าควบรวมกิจการ ตลอดจน 
การพัฒนาธุรกิจ New S - Curve จึงเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เลือกใช้

ในการน้ี บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ผ่านการขับเคลื่อนจากบุคลากรที่มีความรู ้และความพร้อมด้วย
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบกับการท่ีบริษัทฯ มีแนวทาง
การก�ากับการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่การก�าหนดข้ันตอนการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทิศทางกลยุทธ์ เพ่ือบริหารความเสี่ยงด้านการขยายการลงทุนในมิติ
ต่างๆ อย่างรอบคอบ อาทิ ด้านผลตอบแทนทางการเงิน ด้านความ
สอดคล้องทางกลยุทธ์ ด้านศักยภาพในการด�าเนินงาน พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ฯลฯ โดยประเมนิและวิเคราะห์มาตรการป้องกันความเสีย่งจาก
การลงทุนไว้ล่วงหน้า รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือกพันธมิตร
ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากประวัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ความ
เชีย่วชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงนิ รวมท้ังผลการด�าเนนิงาน 
ที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งจะท�าให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อ
การด�าเนินธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาว 

ส�าหรับการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่  
อันเป็นธุรกิจใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับ 24M Technologies, 
Inc. (24M) ตามกระแสของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive 
Technology) ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาโรงงานผลิต
แบตเตอรี่ต้นแบบเพ่ือพัฒนาไปสู่ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิดโดย 
ผู ้บริหารระดับสูง เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าในการ 
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ หรือไม่
ประสบผลส�าเร็จตามแผน

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ มีการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตท่ีได้รับผลกระทบ
จากการผันผวนของสภาพภูมิอากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ 
ผลกระทบเรื่องน�้า โดยนอกจากน�้าจะเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในกระบวน 
การผลิตของลูกค้าอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ แล้ว  
การเปลีย่นแปลงปรมิาณน�า้ในเขือ่นยังส่งผลกระทบต่อการผลติไฟฟ้า
และรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังน�้าจากเขื่อนที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน  
อีกทั้งหากเผชิญกับภาวะท่ีฝนตกหนักจนท�าให้เข่ือนเกิดความ 
เสียหายจนกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ย่อมส่งผลต่อการ
ด�าเนินการที่อาจหยุดชะงักลง ตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิด 
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ท่ีอยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบ นอกจากนี้  
สภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงยังสามารถส่งผลต่อความคลาดเคลือ่น 
ของฤดูกาลและความเข้มของแสงอาทิตย์ ท�าให้ระยะเวลาที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาสั้นกว่าท่ีประเมินไว้ จึงท�าให้การลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาจประสบปัญหารายได้ 
ไม่เป็นไปตามประมาณการ

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการติดตามเฝ้าระวังความผันผวน
ของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และปริมาณน�้าฝนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวางแผนรับมือต่อสภาพการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
โครงการ รวมถึงมีการจัดท�าและฝึกซ้อมแผนอพยพ/แผนฉุกเฉิน  
พร้อมท้ังการสือ่สารเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ชมุชนในบรเิวณใกล้เคียง 
และประสานงานร่วมกับภาครฐัของประเทศต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ เข้าลงทนุ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจ
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเป็น 
ส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป  
ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้สาธารณูปโภคของภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ซึ่งมีศักยภาพใน
การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม และน�้าเย็นอย่าง
มเีสถียรภาพท่ีจะขยายการลงทนุเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้าได้ ประกอบกับการทีบ่รษิทัฯ มแีผนกระจายการลงทุนเข้าไปใน
โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรอืกระจายแหล่งท่ีตัง้ของโครงการในประเทศ
เพื่อนบ้านอื่นๆ เพิ่มเติม จึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบของ
ความเสี่ยงดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง

2. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร
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2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงในการผลิต 
และจ�าหน่ายไฟฟ้า
ส�าหรับโรงไฟฟ้าประเภท IPP และ SPP จากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
และถ่านหิน โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงดังกล่าวสามารถ
ผลักภาระต้นทุนเชื้อเพลิงได้ตามข้อก�าหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า
ที่มีต่อ กฟผ. หากแต่ส�าหรับการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า 
แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักท่ี
บริษัทฯ ใช้ในการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุน 
ราคาก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าตามสูตรราคาที่
ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้า ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
หรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเป็นราคาท่ีบริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจะถูกปรบัโดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) จงึม ี
ความเสีย่งท่ีอัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาหน่ึงๆ มไิด้สอดคล้องตามการขึน้ลง 
ของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วน
อัตราก�าไรของบริษัทฯ ให้ลดลงได้บ้างในช่วงท่ีราคาก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส�าหรับปี 2562 ด้วยราคาก๊าซธรรมชาติท่ีสูงข้ึน หากแต่ราคาขาย
ไฟฟ้าได้สะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปบางส่วน ส่งผล 
ให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประเด็นความผันผวนของราคา 
ก๊าซธรรมชาติเพียงเล็กน้อย

2.4 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ด้วยปัจจุบันภาครัฐมีการปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจพลังงานซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันและการลงทุนของบริษัทฯ ท้ังด้านบวกและด้านลบ อาทิ 
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2562 นโยบายการเพ่ิม
ก�าลังผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานหมุนเวียน ดังน้ันเพ่ือบริหารผลกระทบ
จากปัจจยัเสีย่งดงักล่าว บรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญัต่อการตดิตามการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสม 
ในการรับมือผลกระทบท่ีจะเกิดต่อบริษัทฯ อาทิ การแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนโครงการใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การสนับสนุนของภาครัฐ เป็นต้น และได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานกลาง
รับผิดชอบในการจัดท�าระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายและติดตาม
ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง ตลอดจนทวนสอบ
การปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยมให้พนักงาน
ทกุคนปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ 
ของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีการจัดหาเงินกู้ระยะยาว ทั้งในรูปแบบของการออกหุ้นกู้  
ซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงที ่และการกู้ยืมเงนิกับสถาบนัการเงนิ ซึง่มอีตัรา
ดอกเบี้ยลอยตัว อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวมี 
ความผนัผวนค่อนข้างต�า่ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารสดัส่วนหน้ีสนิท่ีมี
อตัราดอกเบีย้คงทีแ่ละอตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 
กับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าภายใน
ประเทศเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด ถึงแม้ว่าสูตรรายได้ค่าไฟฟ้าตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ของโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระจะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ท่ีมี
สัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าท่ีเป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ (Natural Hedge) ท�าให้บริษัทฯ ไม่ได้รับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนมากนัก 

ส�าหรับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากโครงการท่ีมีการลงทุนใน 
ต่างประเทศทีอ่ยู่ในรปูเงนิตราในสกุลเงนิต่างๆ บรษิทัฯ วางแผนบรหิาร
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยมีการติดตามวิเคราะห์
ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
แลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด เพ่ือใช้พิจารณาทางเลือกในการบริหาร
ทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน
ประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

56

รายงานประจ�าปี
2562



บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บรษิทัฯ) เลง็เห็น
ความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะช่วยผลักดันการ
ด�าเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจากการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและ 
การขยายธุรกิจในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือ 
ส�าคัญท่ีสนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองและเผชิญต่อ 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ 
บรษิทัฯ คงความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจตามเป้าหมายทีว่างไว้

ทั้ งนี้  บริษัทฯ ได ้ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย ่าง 
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระดับทั่ว ท้ังองค์กร โดยได้
ก�าหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1. การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Level)
เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่
อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร โดยการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร
จะเป็นการด�าเนินการที่มีความสอดคล้องกับสภาพการด�าเนินธุรกิจ 
และแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการติดตามและรายงาน 
ผลการบริหารจดัการความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ได้ขับเคลือ่นไปในทิศทางท่ีได้ก�าหนดไว้

2. การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Level)
เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่
อาจส่งผลต่อเป้าหมายการด�าเนินงานของหน่วยงาน โดยความเสี่ยง
ระดบัหน่วยงานทกุความเสีย่งจะได้รบัการบรหิารจดัการและควบคมุ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภายใต้การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลักดันการบริหารความเส่ียง
โดยฝ่ายจัดการ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วนในองค์กรได้ค�านึงถึง 
ผลสัมฤทธ์ิในการด�าเนินงานตลอดจนมีการบริหารจัดการใน
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจได้ 
อย่างครอบคลุม

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพ่ือให้
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 
การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่นที่เก่ียวข้อง และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�า
หน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหน้าที่สอบทานการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมนิระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งท่ี 7 / 2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณารายงานของ
ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร ฝ่ายเลขานกุารบรษิทัและ
ก�ากับกิจการองค์กร ซึ่งได้รับหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายใน โดยได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายจดัการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง อีกท้ังพิจารณาความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น 
ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ 
เหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในท้ัง  
5 องค์ประกอบ คอื สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities)

ทัง้นี ้การบรหิารจดัการระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ สามารถ
สรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบได้
ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจริยธรรมในการด�าเนินงาน พร้อม
ทั้งก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
และพันธกจิ มสีภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในทีด่ ีโดยก�าหนด
โครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม อีกท้ังก�าหนด
ให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน 
อย่างชัดเจน ดังนี้

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ก�าหนดให้ความซื่อตรง
และจริยธรรมเป็นหน่ึงในคุณค่าองค์กร จึงได้ก�าหนดนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
(Corporate Governance Policy and Code of Conduct) 
รวมถึงมกีารก�าหนดนโยบายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย โดยจดัท�าเป็น
คู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มเีนื้อหาครอบคลุมส�าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการ
เรื่องการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกันและนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งก�าหนดให้บุคลากรทุกคน
ยึดถือปฏิบตัแิละมกีารก�าหนดบทลงโทษในกรณีละเว้นไม่ปฏิบตัิ
ตาม โดยมกีารสือ่สารเพ่ือให้บคุลากรทุกระดบัเข้าใจและลงนาม
รับทราบเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงจัดปฐมนิเทศส�าหรับพนักงาน
เข้าใหม่ ก�าหนดให้มกีารตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจและมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้
ความคุ้มครอง (Whistle Blowing and Complaints Handling 
Policy) เพ่ือให้มีกระบวนการติดตามการกระท�าที่ฝ ่าฝืน  
ต่อกฎระเบียบองค์กรและการทุจริต และพิจารณาลงโทษได้
อย่างเหมาะสมภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ โดยบริษัทฯ 
มีการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมีการเพ่ิม 
ช่องทางการร้องเรียนซึ่งจะมีการประกาศใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) ในปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยมีแผนการย่ืนขอ 
รับรองเพื่อต่ออายุในปี 2564

1.2  คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และท�า
หน้าที่ก�ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�าเนินการด้าน
การควบคมุภายใน โดยในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารปรบัปรงุตาราง
องค์ประกอบความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ (Skill 
Matrix) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งจ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และในส่วนของกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
โดยบรษิทัฯ ก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย

1.3  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้มีการ 
พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นประจ�าทุกปี ตลอดจน
มีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระบวนการท�างาน
ภายในของบริษัทฯ โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม (Three 
Lines of Defense) ได้แก่ ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of 
Defense) คอื หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของกระบวนการ ผูร้บัผดิชอบ 
ระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงาน
ก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงานบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กรซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินการของ 
หน่วยงานเจ ้าของกระบวนการให ้เป ็นไปตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่ดี และผู้รับผิดชอบระดับ
ที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
หน่วยงานที่เป็น First Line of Defense และ Second Line of 
Defense โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าท่ี 
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซึง่จะท�าให้เกิดการตรวจสอบ 
ถ่วงดลุระหว่างกัน รวมถึงได้ระบสุายการรายงานไว้ในค�าบรรยาย 
ลกัษณะงาน (Job Description) ของแต่ละต�าแหน่งงาน นอกจากน้ี  
บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในการด�าเนินงานและ
การเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตามตารางการมอบอ�านาจอนุมัติ และมีการทบทวนให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ

1.4  บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลให้มีความสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ 
และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นน�า มีนโยบายการบริหารงานบุคคล
ในการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจอื่นๆ โดยประเมินจาก
คุณภาพ ผลส�าเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงานเป็น
ประจ�าทกุปี นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีระบวนการเพ่ือป้องกันปัญหา
กรณีท่ีขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม 
อย่างทนัเวลา โดยวางกลยุทธ์ Build Buy and Borrow ส�าหรบัแผน
และกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) 
บรษิทัฯ มกีารจดัท�าโครงการพัฒนาผูบ้รหิารกลุม่ศกัยภาพ (GPSC 
Leadership Development Program) โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือ 
มุ ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหารกลุ่ม
ศักยภาพ ส�าหรับรองรับการเติบโตเป็นผู้บริหาร เพ่ือทดแทน 
และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจขององค์กรในอนาคต 

1.5  บรษิทัฯ มนีโยบายและสือ่สารให้พนักงานทกุคนต้องศกึษา และ
มคีวามรูค้วามเข้าใจ และให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานตาม
ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัฯ 
จะมกีารสอบทานกระบวนการอย่างสม�า่เสมอผ่านนโยบายการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)58
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความส�าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee: RMC) ท�าหน้าท่ีก�าหนดและ
ทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงก�ากับ
ดูแล สนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยงระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบ
การบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการ
จัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจขององค์กร โดย
มีแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

2.1  บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee:  
RMC) ท่ีมหีลกัเกณฑ์ แนวปฏิบตัทิีส่อดคล้องกับหลกัการบรหิาร
ความเสี่ยงของสากลตามแนวทางการก�ากับกิจการที่ดีเพ่ือท�า
หน้าท่ีในการก�าหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมทั้งก�าหนดระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม
ตามกลยุทธ์และแนวทางด�าเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
อย่างเพียงพอตามช่วงเวลา เพ่ือใช้เป็นกรอบท่ีใช้ก�าหนดทศิทาง
การบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and 
Internal Control Committee: RMCC) ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผน
บริหารความเสีย่งระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ตลอดจนก�าหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร 
รบัผดิชอบในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือผลกัดนั 
และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานบริหารความเสี่ยงโดยใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงานให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงท�าหน้าทีใ่นการตดิตามวิเคราะห์ภาพรวมของการบรหิาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน 
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

2.2  บริษทัฯ ด�าเนินการโดยอ้างองิจากแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
COSO ERM Framework และมาตรฐาน ISO 31000:2009 
ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม โดยค�านึงถึงลักษณะและทิศทางการด�าเนินธุรกิจ  
เป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดความส�าเร็จในการด�าเนินงาน 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ จากภายในและภายนอกที่ 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ แล้วน�ามาวิเคราะห์หาความ
เป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะท�าให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายท้ัง
ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน

  ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้มีการระบุความเสี่ยง
ในงานทั้งหมดครบทุกกลุ่มงาน พร้อมทั้งน�าเสนอมาตรการ
จัดการความเส่ียงและก�าหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนรายงาน
ความคืบหน้าในแผนการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นว่าปัจจัยความเสี่ยงในการด�าเนินงานของ 
ทุกหน่วยงานและผลกระทบต่อภาพรวมของทั้งองค์กรจะถูก 
น�ามาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการอย่างครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์การลงทุน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์/กฎระเบยีบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2.3  บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันรวมกับการประเมิน
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน (Functional Risk) ทุกหน่วยงาน 
โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงองค์กรจะรวบรวมและสรุปผล 
การด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต โดยได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ 
ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
บรหิารความเสีย่งตามกรอบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและ
มีประสิทธิผล และก�ากับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ให้ 
ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
หรือระบบงานเพ่ือลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง 
ความเส่ียงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุน
ให้บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ท้ังน้ี  
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบประจ�าปีโดย
ค�านึงถึงความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอีกด้วย

2.4  บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC 
Corporate Risk Profile) โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนได้ก�าหนดแนวทางการจัดการความเส่ียง 
ดงักล่าว (Mitigation Plan) ทีเ่หมาะสมอย่างเพียงพอ นอกเหนือ
จากการประเมนิความเสีย่งขององค์กร (GPSC Corporate Risk 
Profile) แล้ว ฝ่ายบรหิารให้ความส�าคญัต่อการวเิคราะห์รปูแบบ
และลกัษณะการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ทีอ่าจเปลีย่นแปลงใน
อนาคต และมีการก�าหนดนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Management of Change) เพ่ือให้บริษัทฯ มีการบริหาร
การเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร
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บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะ
ช่วยลดความเสี่ยงท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 
และมกีารระบปัุจจยัความเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่ง รวมถึงวธีิการ 
ในการควบคุมเพ่ือลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรม
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อย่างสม�่าเสมอ ดังนี้

3.1  บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมภายในระดับองค์กรและ
กระบวนการย่อยทีส่�าคญัต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการด�าเนนิ
ธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และสภาพแวดล้อม
การควบคุมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมาตรการควบคุม
ต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนฝ่ายจัดการให้น�าไปสื่อสาร และด�าเนินการปฏิบัติ
เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในงานให้ลดลงอยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  มาตรการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ ์
อักษรเป็นไปตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนด
ให้มีการควบคุมเอกสารข้อมูล ท้ังคู ่มือบริหารงานระบบ
มาตรฐาน (Management System Manual) ระเบยีบปฏิบตังิาน  
(Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เอกสาร
สนับสนุน (Support Document) และแบบฟอร์ม (Form) 
ครอบคลุมทุกกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับ
องค์กรและหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยผนวกให้อยู่ในขัน้ตอน 
การปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งในการท�างานแบบ Manual ซึ่งการ
อนุมัติของผู้มีอ�านาจกระท�าโดยผ่านขั้นตอนการน�าเสนอและ
พิจารณาของบุคคล และแบบ Automated ผ่านระบบ ICT ซึ่ง
มีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติในการด�าเนินงานและการเข้าท�า
ธุรกรรมต่างๆ ของหัวหน้าสายงานระดับต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามตารางการมอบอ�านาจอนุมัติที่ถูกก�าหนดไว้แล้วอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

3.2  บริษัทฯ มีการด�าเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการ
ปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัทฯ  
ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�า 
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทในกลุ ่ม ปตท. โดยบริษัทฯ ได้จัดท�า 
ข ้อก�าหนดว ่าด ้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication 
Technology Policy Standard Practice) พ.ศ. 2560 และม ี
การควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เป็นมาตรฐาน

3.3  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลการปฏิบตังิานให้เป็น
ไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบบริษัทฯ (Compliance Policy) 
เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักการใน
การปฏิบตัหิน้าที ่และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารด�าเนินธุรกจิที่
เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าสัง่ ประกาศ
ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ ยังได้ก�าหนดข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างาน ซึง่ได้ก�าหนด
มาตรฐานความประพฤตแิละการกระท�าทีเ่ป็นความผดิทางวินยั 
โดยมบีทลงโทษในกรณีทีฝ่่าฝืนกฎ ข้อบงัคบั ระเบยีบ หรอืค�าสัง่ 
ของบริษัทฯ หรือของผู้บังคับบัญชาอันชอบด้วยกฎหมาย อัน
เป็นสาเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นอกจากน้ีแต่ละ 
หน่วยงานมีการจัดท�านโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ให้เกิดมาตรฐานในการท�างานและการออกแบบการควบคุม
ภายในที่ดี

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information & Communication)

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�าเนิน 
อย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดย
การออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวไปอย่าง 
เพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

4.1  ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีฐานข้อมูลส�าหรับทุกระบบ
งาน ส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าวัน และตามวัตถุประสงค์อื่น 
ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการทบทวนความถูกต้อง
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
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  บริษัทฯ จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ท้ังข้อมูล
จากภายในบริษัทฯ และข้อมูลจากองค์กรภายนอก ท้ังระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในเร่ืองต่างๆ โดยมีการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาข้อมูล ใน
กรณท่ีีจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูจากภายนอก บรษิทัฯ จะคดักรองการ
ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อาจพิจารณาด�าเนินการว่าจ้าง 
ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพ่ือศกึษาและจดัท�าข้อมลูทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การพิจารณาเรื่องส�าคัญๆ ของบริษัทฯ

4.2  บรษิทัฯ มกีระบวนการและช่องทางในการสือ่สารข้อมลูภายในที่ 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร เช่น 
การประชาสมัพันธ์ จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ กระบวนการรายงาน 
การจัดกิจกรรม การสื่อความ การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต 
เป็นต้น นอกจากนี ้ยังจดัให้มตีูร้บัข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุ
ของหน่วยงานทรพัยากรบคุคลและพัฒนาองค์กร ซึง่สามารถส่ง
ผ่านข้อมูลท่ีเป็นความลับได้ รวมทั้งมีการก�าหนดให้มีช่องทาง 
ในการร้องเรียน (Whistle Blowing) ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 

	 1)	 	จดหมายถึงบริษัทฯ	: 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)

   555 / 2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5  
ถนนวภิาวดีรงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900

	 2)	 	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(Email - Address):  
company - secretary @ gpscgroup.com 

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

  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้สื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและบุคคล
ภายนอกรับทราบตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้
ความคุ้มครองของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับปรุง
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมีการเพ่ิมช่องทางการ 
ร้องเรียนซึ่งจะมีการประกาศใช้ในปี 2563

4.3  ตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัฯ ทัง้ในเรือ่ง
ทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่เรือ่งทางการเงนิอย่างเพียงพอ เชือ่ถือได้  
และทันเวลา เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือรับผิดชอบ
ในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้

5.1  บรษิทัฯ มกีระบวนการประเมนิการควบคมุภายในตนเอง (Internal 
Control Self-Assessment) ในระดบัหน่วยงาน อกีทัง้จดัให้มกีาร
ด�าเนนิการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายในอย่าง
ต่อเน่ืองโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International 
Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing: IIA) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ 
ตามความเสีย่ง (Risk -Based Audit) ทีพิ่จารณาจากเกณฑ์ต่างๆ 
เช่น ความเสี่ยงหลักที่ส�าคัญของบริษัทฯ ประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายใน ความเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะรายงาน
ผลการติดตามเพ่ือสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน  
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 
รับทราบ และด�าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที

5.2  ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัทฯ ส่ือสารประเด็นความ
เสี่ยงของการควบคุมภายใน โดยจัดประชุมเพ่ือสรุปประเด็น
ส�าคัญ (Wrap up Meeting) และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน (Exit Meeting) และจัดท�ารายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน (Audit Report) เพ่ือให้ผูบ้รหิารหน่วยงานและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ
และพิจารณาแนวทางในการด�าเนินการแก้ไขในข้อบกพร่องด้าน
การควบคุมภายใน และก�าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามระดับ
ความส�าคญัของความเสีย่งเพ่ือให้สามารถแก้ไขอย่างทันท่วงที 
จากน้ันจะรายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามสถานะ
ของการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือ
การกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือ
มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืกฎหมายอืน่ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาและรายงาน
พร้อมให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารสงูสดุทนัที 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  
ทันที เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นไปตามท่ี
ก�าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ที่เข้าลงทุน ตระหนัก มุ ่งมั่น และให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Occupational Health and 
Environment: QSHE) โดยก�าหนดเป็นองค์ประกอบในค่านิยมหลัก
ของการด�าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตท่ีเป็นเลิศและย่ังยืน ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนา
ศักยภาพองค์กรไปสู่การเป็นผู้น�าในการบริหารนวัตกรรมการผลิต
ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุม่ ปตท. เพ่ือส่งมอบมลูค่าทีย่ั่งยืนแก่
ผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยก�าหนดนโยบายด้าน QSHE เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด�าเนินงานแบบบูรณาการส�าหรับทุกหน่วยงานให้มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence) และตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ 

คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(Quality, Security, Safety, Occupational Health, and Environment: 
QSHE) ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและ
ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง (Continual Improvement) เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
โดยปฏิบัติตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี (Corporate Governance) 
ให้เป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเกิดความย่ังยืน
ในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ

กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดวัฒนธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงาน
เกิดความตระหนักและบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน QSHE อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย
ทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร ดังต่อไปนี้

1.  ปฏิบัติตามกฎหมายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย  
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม รวมถงึข้อก�าหนดขององค์กร และ
มาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดัโดยถือเป็นบรรทดัฐาน
ขั้นต้น 

2.  ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการแบบบูรณาการ และการบริหาร
จัดการด้านดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการของ 
กลุ่ม ปตท. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ 
และสามารถผลติหรอืจดัหาผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณ คณุภาพ และ
การส่งมอบตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า

การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3.  ควบคุม ปกป้อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ทรัพยากรอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยด�ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการ
ป้องกันมลพิษที่แหล่งก�าเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน การบรรเทา และการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า (Low Carbon 
Society)

4.  ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิต ก�าหนดมาตรการบริหารเหตุ
ฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตเพ่ือความต่อเนื่องทางธุรกิจ ส่งเสริม 
สุขภาพ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้วยมาตรฐานและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นไปตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

5.  สร้างและด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมท้ังการ
จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety 
Management) เพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคน

6.  ควบคุมและพัฒนาการด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญในด้าน
คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ตั้ งแต ่การออกแบบ การก ่อสร ้างและติดตั้ ง เครื่องจักร  
การทดสอบ การผลิต การบ�ารุงรักษา การจัดส่ง รวมถึงการ
จัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ตลอดสายโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) 

7.  วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟ้า ไอน�้าจากพลังงานทางเลือกหรือ 
พลังงานหมุนเวียนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Product)

8.  จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงานและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณ  
รวมถึงการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ 

9.  สือ่สารการด�าเนินงานและประสทิธิผลด้านคณุภาพ ความมัน่คง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส รวมถึงการรับฟัง
ความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน 
เพื่อน�าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการด�าเนินงาน

ทั้งนี้ ผู ้บริหารทุกระดับ พนักงาน และผู้เก่ียวข้องทุกคนมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบในการปฏิบัติภายใต้นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง 
ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม กลุม่บรษิทัฯ ตามทีก่�าหนดไว้  
ดังประกาศฉบับนี้

62

รายงานประจ�าปี
2562



ด้านการบริหารคุณภาพ
บรษิทัฯ ได้น�าระบบมาตรฐานสากลมาใช้ ได้แก่ ระบบบรหิารคณุภาพ 
(ISO 9001) โดยได้รบัการรบัรอง ISO 9001:2015 จากสถาบนัรบัรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้น�าระบบการ
บ�ารุงรกัษาทวีผลทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม (Total Productive Maintenance: 
TPM) มาปฏิบัติเพ่ือด�ารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการด�าเนินงานและ
ลดความสูญเสีย โดยมุ่งสู่รางวัล TPM Consistent Awards ของ 
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น และ 
Operational Excellence Management System (OEMS) มา 
บูรณาการใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต การบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และกระบวนการ
ท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า 
และผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล (ISO 9001) มาด�าเนินการเช่นกัน

ด้านการบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความเป็นเลิศในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จ
ตามพันธกิจขององค์กร โดยค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท�างานของผู้ปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ 
รวมถึงก�าหนดให้มีการประเมินและชี้บ่งระดับของความเสี่ยงใน
ทุกกระบวนการท�างานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือวาง
มาตรการจัดการลดและควบคุมความเสี่ยง (อันตราย) ที่อาจน�าไปสู่
ความสญูเสยีต่อชวิีต การบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วย ผลกระทบต่อชมุชน
โดยรอบและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญในเรื่องการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเครื่องจักร และมาตรการ
จัดการที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับความมัน่คงปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด โดยมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนให้องค์กร “มุ่งสู่อุบัติการณ์
ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์” 

และบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ยังมุ่งมั่นให้ความส�าคัญ 
ในด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู ้ปฏิบัติงาน จึงก�าหนด
มาตรการในการลดและขจัดอันตรายด้วยมาตรการเชิงป้องกันและ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภยัในการท�างานทีถู่กต้องให้กับพนกังาน เพ่ือให้สถานทีท่�างาน
มีสุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยมากที่สุด

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 
เพ่ือลดและควบคุมความเสี่ยงหรืออันตรายท่ีอาจน�าไปสู่ความ 
สูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยอันเน่ืองจากการท�างาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา ซึ่งส่งผลต่อการหยุดชะงักและความ
ต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายคณุภาพความมัน่คง ปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม 
(Quality, Security, Safety, Health and Environmental Policy) 
พร้อมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมด้านความปลอดภยั “we SAFE” เพ่ือสร้าง
ทัศนคติด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ตระหนักว่า 
“ท�างานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือท�า หยุดก่อน
ถ้าไม่ปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

•  ก�าหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Quality, Security, Safety, 
Health, and Environmental Policy)

•  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

•  การบรหิารจดัการความปลอดภยัส�าหรบัผูร้บัเหมา (Contractor 
Safety Management)

•  การประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพ (Health Risk Assessment)
•  การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) และ 

การส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)
•  การจดัท�าคูม่อืความปลอดภยัในการท�างานส�าหรบัพนกังานและ

ผู้รับเหมา (Safety Manual)
•  ระบบการจดัเก็บข้อมลูด้านผลการปฏบิตังิานด้านอาชวีอนามยั

และความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่านการตรวจสอบโดย 
หน่วยงานภายนอก

•  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) 
ท่ีสามารถวัดผลได้โดยการประเมินวัฒนธรรมความม่ันคง
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

•  การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด�าเนินงาน 
(Process Safety) และความปลอดภัยส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(Personal Safety)

•  ตัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวเชงิกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•  จดัท�าโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระท�า
หรอืสภาพการณ์ทีต่�า่กว่ามาตรฐาน (Sub - standards Report) 
การรายงานและสอบสวนอุบัติการณ์ (Incident Report and 
Investigation Program)

•  การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ISO 45001:2018, TIS 18001:2554

•  การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานของพื้นที่ปฏิบัติงาน
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ในส่วนของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) มนีโยบายสขุภาพและ
ความปลอดภยั (Health and Safety Policy) และคูม่อืระบบการจดัการ
ด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม (EHSMS Manual) 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางก�ากับการด�าเนินงานท้ังกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งโรงไฟฟ้า 
ทั้งหมดของโกลว์ในประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007  
อีกทั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานมีความสอดรับต่อนโยบายฯ  
และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้รับเหมาจึงก�าหนดให้มี 
การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

•  การรณรงค์สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในองค์กร (Behavior 
Based Safety: BBS)

•  การประเมินผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย
•  การให้อ�านาจในการสัง่หยุดงานเพ่ือความปลอดภัย (Stop Work 

Authority: SWA)
•  การบริหารจัดการกับการละเมิดกฎ (Managing Rule -

Breaking: MRB)
•  การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 

(On Site Job Safety Analysis)
•  การสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างาน (Fresh Eye 

Observation)
•  การรายงาน Environmental Excursion and Incident Report, 

Near - miss Report
•  การทบทวนการประเมินความเสี่ยง (Review of Risk 

Assessment Inventory)
•  การฝึกอบรมด้านอาชวีอนามยั และความปลอดภยัแก่พนักงาน

และผู้รับเหมา
•  การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและประเมินอาการซึมเศร้า

และโรคเครียด

ผลการด�าเนินงาน

ความปลอดภัยของกระบวนการด�าเนินงาน (Process Safety)
บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาการบรหิารจดัการความปลอดภยัในกระบวนการ
ด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธิภาพจะสามารถป้องกันความเสีย่งอนัอาจ
เกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตลอด 
ห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทัฯ โดยค�านงึถึงวิสยัทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยขององค์กร จึงปลูกฝังและประยุกต์ใช้
หลกัการพ้ืนฐาน แนวปฏบิตัท่ีิด ีรวมถึงเทคโนโลยีทีทั่นสมยัตัง้แต่การ
ออกแบบทางวิศวกรรม การด�าเนินงานด้านการผลิต และการบ�ารุง
รักษา ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการวัตถุอันตราย

•  บรษิทัฯ บรหิารจดัการความปลอดภยัในกระบวนการด�าเนินงาน 
ผ่าน “ระบบปฏิบตักิารสูค่วามเป็นเลศิ” (Operation Excellence 
Management System: OEMS) ระบบมาตรฐานของ
องค์การมาตรฐานสากล (International Organization for 
Standardization: ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายและ
ทิศทางการด�าเนินงานของกลุ่ม ปตท. อย่างจริงจังและเข้มแข็ง 
เป็นผลให้บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัย TIS / OHSAS 18001 จากสถาบันรับรอง
ระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ 
ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั และได้มกีารพัฒนาการจดัการระบบอย่าง
ต่อเน่ืองโดยได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 รวมถึง 
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management 
System: IMS) 

•  ส�าหรับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) มีแผนในการ 
ปรับเปลี่ยนการรับรองมาตรฐานระบบ OHSAS 18001:2007 
เป็น ISO 45001:2018 ภายในปี 2563

ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)
•  บคุลากรในองค์กรมคีวามจ�าเป็นและส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกิจ

ที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการสร้าง
องค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความพร้อมในการท�างาน
ให้แก่พนักงาน และที่ส�าคัญสูงสุดคือความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยต่อชีวิต หรือเจ็บป่วยจากการท�างาน และการดูแล
ทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้พนักงานและผู้รับเหมา 
ทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพ้ืนฐานและ
เฉพาะงานในด้านต่างๆ ตัง้แต่เริม่ต้นการท�างานกับบรษิทัฯ เช่น 
ความปลอดภัยส่วนบคุคลในการเตรยีมความพร้อมด้านร่างกาย
ก่อนการท�างาน กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ในการท�างาน การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และ 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งบริษัท  
โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) ก็ได้ให้ความส�าคัญและด�าเนินการ 
ต่อพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนในทิศทางเดียวกัน
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การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง พร้อมท้ังพัฒนาความรู้ 
ทักษะให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาให้มีความตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดการ
ฝึกอบรมด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้กับพนักงานเข้าใหม่ 
และพนักงานทุกระดับผ่านแผนการฝึกอบรมประจ�าปี (Annual 
Training Plan) โดยสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE Policy) ของ 
บริษัทฯ และระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ควบคู่ไป
กับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบ 
สถานประกอบการ

นอกจากนี้  บริษัทฯ ได ้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน
ของบริษัทฯ ท้ังที่ส�านักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า พร้อมท้ังจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง เพ่ือรายงานและรับข้อเสนอ
แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับ
ความปลอดภยัในการท�างาน และมาตรฐานความปลอดภยัต่อบรษิทัฯ 
พร้อมท้ังส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท�างาน 
รวมถึงมีการติดตามผลด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ โดย 
น�าข้อมูลไปก�าหนดและพัฒนาแผนการด�าเนินงานต่อไป

ซึง่บริษทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) ก็ตระหนักและให้ความส�าคญั 
ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และก�าหนดให้มีการตรวจประเมิน
ความสอดคล้องเช่นเดียวกับบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ใส่ใจในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์”  
ค่านิยม และวัฒนธรรม “we SAFE” หรือ “ท�างานอย่างปลอดภัย
ใส่ใจกับทกุคน คดิก่อนลงมอืท�า และหยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยมี 
จุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บ ซึ่งทุกคนมีหน้าท่ียึดถือและปฏิบัติตามอย่างเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร
ยังคงไว้ซึ่งความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึง
จัดให้มีการส�ารวจระดับของวัฒนธรรมด้านความมั่นคง ปลอดภัย  
อาชวีอนามยั (SSHE) และสิง่แวดล้อมในทุกๆ 3 ปี (ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560  
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและ 
จุดแข็ง เพ่ือการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และ/หรือ ใช้เป็นแนวทางใน
การปรบัปรงุพฤตกิรรมของพนกังาน โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื ผูบ้รหิาร
ระดับสูง ผู้บริหาร พนักงานระดับหัวหน้างาน พนักงาน และพนักงาน
จ้างเหมาประจ�า ในทุกพ้ืนท่ีท้ังส�านักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า ส�าหรับ
การตั้งเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost 
Time Injury Frequency: LTIF) และสถิติอุบัติเหตุท่ีมีการบาดเจ็บ 
จากการท�างานรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) เป็น
ศูนย์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว อีกท้ังก�าหนดให้ผลการปฏิบัติงาน 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีชี้ วัดผล 
การปฏิบัติงาน (KPIs) ในระดับองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ควบคุมและ 
ด�าเนินงานอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสบความ
ส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุ
จากการท�างานถึงข้ันหยุดงานอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2562) และมีสถิติการท�างานโดยปราศจาก
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 9,440,929 ชั่วโมงท�างานสะสม (นับ
รวมทัง้พนักงานและผูร้บัเหมา) โดยมเีป้าหมายต่อไปที ่10 ล้านชัว่โมง
ท�างานสะสม

ส�าหรบับรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดให้มกีารวัดผล
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองผ่านตัวชี้วัดหลัก  
(KPIs) ได้แก่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน 
(Frequency Rate of Occupational Accidents: FR) และการไม่มี
อุบัติการร้ายแรงจากการท�างาน (Major Incidents)

ชั่วโมงท�างานสะสม
โดยปราศจากอุบัติเหตุ

เป้าหมายต่อไป

9,440,929 10
(2556 - ธ.ค. 2562) ชั่วโมงท�างานสะสม

ล้าน
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ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม
นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีก่�าหนดใน
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครดัแล้ว 
บริษัทฯ ได้น�าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้เป็น
แนวทางด�าเนินงานโดยมุง่เน้นการปรบัปรงุในทุกกระบวนการท�างาน 
การควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน�้า ด้วยวิธีการลดมลพิษจาก
แหล่งก�าเนิดเป็นส�าคัญ และได้การรับรอง ISO 14001:2015 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อีกท้ังการบริหารจัดการ
กากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และ
ควบคุมการก�าจัด (Disposal) โดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ Zero 
Waste to Landfill ได้ร้อยละ 100 ตลอดจนการด�าเนินงานโดยมุ่ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองตามหลักเกณฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพ่ือให้มีความเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้ และได้รบัรางวลัอตุสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่4  
จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้งด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
และการบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 
เพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และป้องกันหรือควบคุม
ไม่ให้การด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือให้มีผลกระทบน้อยท่ีสุด บริษัทฯ ได้น�าเอาปรัชญาการบริหาร
จัดการท่ีเรียกว่า โครงการประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco -
Efficiency มาเป็นดชันวัีดสมรรถภาพด้านสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
อันประกอบด้วยการใช้น�้า (Water Use) การใช้พลังงาน (Energy 
Use) การเกิดน�้าเสีย (Wastewater Generation) การก่อให้เกิดภาวะ 
โลกร้อน (Global Warming Contribution) และการปลดปล่อยสาร 
ที่ก่อให้เกิดการท�าลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting) โดย 
มุ ่งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลด 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมและกระบวนการผลติ  
ซึ่งถือเป็นการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยส่งผลดีต่อ
การด�าเนนิธุรกิจและภาพรวมของการจดัการสิง่แวดล้อมของประเทศ
ในอนาคต 

นอกจากการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้ 
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ 
เช ่น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
ข้อก�าหนดตามระบบ ISO 14001, ISO 45001 และ TIS18001 การ
อบรมหลักสูตรผู้จัดการส่ิงแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษ ผู้ปฏิบัติงาน 
ประจ�าระบบป้องกันสิง่แวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจ 
ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมุ ่งมั่นสู ่การพัฒนาที่ ย่ังยืน 
สอดคล้องตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)
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ข้อมูลหลักทรัพย์ 
และผู้ถือหุ้น

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
เป ็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนท่ีช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท้ังสิ้น 
28,197,293,670 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ�านวน 2,819,729,367 
หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) 
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อาจ 
แตกต่างจากแหล่งข้อมลูอืน่ๆ เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้มกีารเปลีย่นแปลง
ทนุจดทะเบยีนภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุให้แก่
ผูถื้อหุ้นเดมิ (Rights Offering) แล้วเสรจ็ เมือ่วันที ่9 ตลุาคม 2562 ดงันัน้  
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 643,177,944 22.81

2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 640,909,693 22.73

3 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด 586,071,567 20.78

4 บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) 251,173,540 8.91

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  88,391,743  3.13

6 ส�านักงานประกันสังคม  46,991,795  1.67

7 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว  25,457,200  0.90

8 South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited  23,553,684  0.84

9 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล  15,011,500  0.53

10 State Street Europe Limited  14,196,715  0.50

หมายเหตุ : ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้น (XO) วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันจัดท�ารายงานฉบับนี้
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ไม่มีข้อจ�ากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ 
เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ข้อจ�ากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลขัน้ต�า่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสทุธิตามงบการเงนิของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษี
ทนุส�ารองตามทีก่ฎหมายก�าหนด และภาระผกูพันตามเงือ่นไขของสญัญาเงนิกู้ ท้ังน้ี การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะ
ขึน้อยู่กับแผนการลงทนุ ความจ�าเป็นของการใช้เงนิลงทุนและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต โดยเมือ่คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ มมีตเิหน็ชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีแล้ว จะต้องน�าเสนอเพ่ือขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลได้ และให้รายงานให้ท่ีประชมุ 
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะพิจารณาให้ความเหน็ชอบ และเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจ�าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของ 
บริษัทย่อย หลังจากหักส�ารองเงินตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) เงินปันผลรวม
ต่อก�าไรสุทธิ (%)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

2561 0.45 0.80 1.25 56

2562 0.50 0.80  1.30* 74

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหต ุ: * ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 2 / 2563 วันที ่12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มมีตเิหน็ชอบให้เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2563 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 74 ของก�าไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมปี 2562 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานครึ่งแรกของ 

ปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย. 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการ 

ครึ่งหลังของปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 2562) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ท้ังนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะ 

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
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คณะกรรมการ
04

01

05

07

03

02
06

01

02

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

04

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

03

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

07

นายวุฒิกร สติฐิต
กรรมการ

06

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
กรรมการ / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

05

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี /  
กรรมการตรวจสอบ
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ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

10

08

12

13

09

11

10

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

12

นายบุญชัย ชุณหวิกสิต
กรรมการ

13

นายชวลิต ทิพพาวนิช
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

09

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

11

นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต
กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

08

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่�า
กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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ประวัติคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

1 กันยายน 2562 (วาระที่ 1)

•  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) 

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 
ประจ�าปีการศึกษา 2552 - 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•  หลกัสตูรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตร PTT Executive Leadership Program 2008 / 
GE Crotonville / U.S.A.

•  หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program 2007 / 
Wharton University of Pennsylvania / U.S.A.

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 1
•  หลักสูตร Industrial Liaison Program (ILP) 2005 / 

Massachusetts Institute of Technology / U.S.A.

11 มี.ค. 62 - ปัจจุบัน
2560 - 15 ก.ค. 62
2558 - 17 พ.ย. 60
2558 - 17 พ.ย. 60
2558 - 17 พ.ย. 60
2559 - 17 พ.ย. 60

2559 - 17 พ.ย. 60

2559 - 17 พ.ย. 60

2559 - 31 ก.ค. 60
2559 - 2560

2560 - 17 พ.ย. 60

2560 - 17 พ.ย. 60

2560 - 17 พ.ย. 60

2560 - 17 พ.ย. 60
2560 - 17 พ.ย. 60

2560 - 17 พ.ย. 60

2560 - 17 พ.ย. 60

2560 - 17 พ.ย. 60
2560

2558 - 2560

2558 - 2560
2554 - 9 ก.ย. 58

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
กรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี 
ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนก�าเนิดวิทย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนกุรรมการด้านการพัฒนาบคุลากรวิจยัและ
นวัตกรรม สภานโยบายวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีมศัีกยภาพสงูจากต่างประเทศ
กรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส�านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
ที่ปรึกษา สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะกรรมการก�ากับ  
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  
ส�านักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ของประเทศ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

•  กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร / กรรมการเทคโนโลยี  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 51 / 2004)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 24 / 2004)
• หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FND 14 / 2004)
• หลักสูตร Anti - corruption for Executive Program (ACEP 4 / 2012)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
• ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนก�าเนิดวิทย์

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 2 แห่ง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

63 ปีอายุ :
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กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายคุรุจิต นาครทรรพ

3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

•  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
University of Oklahoma, U.S.A.

•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
University of Oklahoma, U.S.A.

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม 
University of Oklahoma, U.S.A.

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.)  
รุ่นที่ 2 ส�านักงานศาลปกครอง

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) 

รุ่นที่ 46 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•  หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60  

London Business School สหราชอาณาจักร
•  หลกัสตูรผูน้�า-น�าการเปลีย่นแปลง รุน่ท่ี 2 มลูนธิิสมัมาชพี/เครอืมตชิน
•  หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ (SPSDM) ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน และบริษัท ACI Consultants

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

ต.ค. 58 - ส.ค. 60

ก.พ. 59 - ต.ค. 59
มิ.ย. 58 - ก.ย. 58
ต.ค. 57 - มิ.ย. 58
ต.ค. 57 - ก.ย. 58
ก.ค. 57 - ก.ย. 57
2554 - 2557 / 2558

ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน 
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
ปลัดกระทรวงพลังงาน
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
กรรมการและประธานกรรมการ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

(C - Conference 1 / 2014)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

•  กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• ผู้อ�านวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการกฤษฎีกา
• ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย  

(Malaysia - Thailand Joint Authority)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  

(องค์การมหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 5 แห่ง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตนเอง : 57,029 หุ้น (0.002022%)

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

64 ปีอายุ :
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67 ปีอายุ :

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

3 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)
2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ประธานกรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง

•  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม
การผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

•  ปริญญาโท ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

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

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 
ส�านักงานศาลปกครอง

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC / 2004)
•  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 3 / 2016)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 11 แห่ง

2560 - 4 มี.ค. 62

2559 - 2560

2558 - 2559

2555 - 2557

2555 - 2556

2554 - 2558

2554 - 2557

2553 - 2557
2553 - 2557

2553 - 2557
2553 - 2554
2550 - 2557

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม  
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการบรหิารกองทุนส่งเสรมิการประกันภัยพิบตัิ
ประธานคณะกรรมการบริหาร  
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ บริษัท สามัคคี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการอ�านวยการ  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตนเอง : 138,789 หุ้น (0.004922%)

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการอิสระ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี /  
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

1 เมษายน 2562 (วาระที่ 3)
4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
20 มกราคม 2559 (วาระที่ 1)

3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• ไม่มี

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ไม่มี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

2559 - 2560

2556 - 2559

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช�านาญการกองทัพบก

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

•  ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio University, U.S.A.  
(ทุนการศึกษา Foreign Student Scholarship)

•  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
•  หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
•  หลักสูตรการจัดงานส่งก�าลังบ�ารุง โรงเรียนส่งก�าลังบ�ารุงทหารบก
•  หลักสูตรหลักประจ�า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•  หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร  

โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

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

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ไม่มี

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• รองเลขาธิการนายกรฐัมนตรฝ่ีายบรหิาร ส�านักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 2 แห่ง

7 มี.ค. 59

1 เม.ย. 58
2553 - 2557

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายข้าราชการประจ�าด้านสงัคม  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผนส�านกัเลขาธกิาร 
นายกรัฐมนตรี (อ�านวยการระดับสงู)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  
รุ่นที่ 59 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
สถาบันพระปกเกล้า

•  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
ส�าหรับผู้บริหารหน่วยงาน ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

•  ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164 / 2019)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

63 ปีอายุ :

51 ปีอายุ :
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กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

1 เมษายน 2562 (วาระที่ 2) 
19 กันยายน 2561 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีและวศิวกรรม บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง

• กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 1 แห่ง

•  ปริญญาโท Master of Science (Industrial Engineering),  
The University of Rhode Island

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 / 2561  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•  หลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA)  
รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2559

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 146 / 2011)
•  หลกัสตูร Financial Statements for Directors Program (FSD 12 / 2011) 

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

16 ก.ย. 61 - ปัจจุบัน

1 ม.ค. 61 - 15 ก.ย. 61

1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60

1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

1 ม.ค. 59 - 30 ก.ย. 59

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและ
ดิจิตอล บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
ความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
ความยั่งยืน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
ความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตนเอง : 57,029 หุ้น (0.002022%)

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย58 ปีอายุ :

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายวุฒิกร สติฐิต

1 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ�ากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 2 แห่ง

•  ปริญญาโท M.B.A. การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาโท M.S. Science (Industrial & System ENGR)  

Ohio University, U.S.A.
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการศึกษา

• Director Certification Program (DCP 158 / 2012)

•  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• Leadership Development Program 3 (LDP3), PLLI
• Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 9
• Senior Executive Education Program, SIBA 2017
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
• Leadership Development Program 2 (LDP2), PLLI
• Senior Executive Program, SASIN 2011

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

55 ปีอายุ :

76
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1 ก.พ. 62 - ปัจจุบัน

1 พ.ย. 58 - 31 ม.ค. 62

1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและ 
ตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อ 
จัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจ 
ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตนเอง : ไม่มี
คู่สมรส : 10,000 หุ้น (0.000355%)
รวม : 10,000 หุ้น

• ใช่

• เป็นคู่สมรสของผู้บริหารของบริษัทฯ :  
นางศศิธร สติฐิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

• กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 2 แห่ง

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

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

•  TLCA Executive Development Program 1 / 2008  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

•  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจ�าปี 2561 สถาบันการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

•  หลักสูตร Leadership Development Program 3 (LDP3) รุ่นที่ 4 
สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

•  หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนาส�าหรับผู้บริหาร  
(TIJ RoLD) และหลักสูตร TIJ Workshop for Emerging Leaders 
on the Rule of Law and Policy รุ่นที่ 3  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นางสาวเพียงพนอ บุญกล่�า

3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

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

•  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) (กฎหมายธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7 / 2001)
•  หลักสูตร Anti - Corruption: The Practical Guide  

(ACPG 38 / 2017)
•  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 18 / 2019)
•  หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program  

(BNCP 7 / 2019)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

53 ปีอายุ :
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• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

1 กันยายน 2562 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ปริญญาโท Master of Business Administration, with emphasis 
in Financial Management, Pennsylvania State University, 
Pennsylvania, U.S.A.

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 8 / 2001)
•  หลักสูตร Director Certification Program Update  

(DCPU 5 / 2015)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 38 / 2012)
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 7 / 2017)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตร GE Global Customer Summit Crotonville
•  Member, Beta Gamma Sigma (US National Scholastic 

Honour Society in Business)
•  Advance Management Program, INSEAD Business School, 

INSEAD Executive Education, ประเทศฝรั่งเศส
•  หลักสูตร Advanced Management Program รุ่น 184, Harvard 

Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ที ่4 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ
•  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
•  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.)  

รุน่ที ่2 สมาคมวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร ในพระบรมราชปูถัมภ์
•  TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
•  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยฯ (นธป.) รุ่นที่ 6  

วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 

สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for 

Business Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

57 ปีอายุ :

1 ต.ค. 60 - ปัจจุบัน

1 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60

4 ธ.ค. 62 - ปัจจุบัน
24 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

9 มี.ค. 61 - ปัจจุบัน

30 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

18 มิ.ย. 62 - ปัจจุบัน

ก.พ. 60 - ม.ค. 61

มี.ค. 59 - มิ.ย. 60

2556 - 15 มี.ค. 61

2552 - 29 ก.พ. 59

2552 - ปัจจุบัน

2562

2561 - ปัจจุบัน

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ส�านกักฎหมาย 
บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กฎหมายองค์กร 
บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด 
(มหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. น�า้มนัและการค้าปลกี 
จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท East Mediterranean  
Gas Company S.A.E. จ�ากัด (“EMG”)  
ประเทศอียิปต์
กรรมการอ�านวยการ / อุปนายก  
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประจ�าปี 2562 - 2564)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) 
คณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรัพย์สนิ  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร
ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท วีระวงค์,  
ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด  
(เดิมชื่อ “บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์  
และเพียงพนอ จ�ากัด” เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ  
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร  
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด
อาจารย์พิเศษ วิชา Business Law: Business 
Organization and Corporate Governance 
หลักสูตร Executive M.B.A. Program และ 
M.B.A. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้บรรยาย หัวข้อ บทบาทในการส่งเสริม 
ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส�าหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
ผู้บรรยาย หัวข้อ Corporate Compliance for 
CFO หลักสูตร CFO in Practice  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง78

รายงานประจ�าปี
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• กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด
• กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ากัด
• กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
• กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (PIN)
• กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (PLEARN)
• อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
• กรรมการผู้แทนบริษัท สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)
• กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
•  ที่ปรึกษานายกสมาคม  

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
•  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 - 2563)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 18 แห่ง

1 ก.ย. 62 - ปัจจุบัน

30 พ.ย. 61 - 2562

ต.ค. 59 - 2562

มิ.ย. 60 - ต.ค. 60

1 ต.ค. 59 - 31 ส.ค. 62

2559 - 2560

ม.ค. 59 - ก.ย. 59
2558 - 2559

2558 - 2559

2557 - 2558

2557 - 2558

1 พ.ค. 57 - 30 ก.ย. 59

2555 - 2558
พ.ย. 54 - 30 เม.ย. 57

ประธานเจ้าหน้าที่ ประจ�าประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในต�าแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการ  
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด (PTTLNG)
กรรมการ  
บริษัท Sakari Resources จ�ากัด
ประธานกรรมการ  
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ�ากัด
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ  
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ากัด
กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
3 สถาบัน (กกร.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ  
บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จ�ากัด
กรรมการ  
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

1 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)
15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
University of Houston, U.S.A.

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives,  
IMD Business School

•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14  
(วพน. 14 / 2562) สถาบันวิทยาการพลังงงาน

•  Leadership Development Program III (LDP III / 2019) รุ่นที่ 4 
สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

ประวัติการอบรมอื่นๆ

•  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�าประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

•  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

•  กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 3 แห่ง

• ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation
• ประธานกรรมการ PTTGC America LLC
• กรรมการ PTTGC International Private Limited
• ประธานร่วม France - Thailand Business Forum
• กรรมการอ�านวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 5 แห่ง

52 ปีอายุ :

เม.ย. 60 - 2 ม.ค. 63

เม.ย. 60 - ก.ย. 62

ก.ค. 58 - ก.ย. 62

เม.ย 58 - ก.ย. 62

ก.พ. 58 - ก.ย. 62

ม.ค. 58 - ก.ย. 62
พ.ย. 51 - ก.ย. 62

พ.ย. 51 - ก.ย. 62

เม.ย. 60 - มิ.ย. 61

กรรมการ  
Thai Tank Terminal Limited 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น  
บรษิทั พีทีที โกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการ และ President & CEO  
PTTGC America Corporation
กรรมการ PTTGC Innovation  
America Corporation
กรรมการ PTTGC International 
(Netherlands) B.V.
กรรมการ Vencorex Holding
กรรมการ  
Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
กรรมการ Emery Specialty Chemicals 
Sdn. Bhd.
ประธานร่วม Work Stream1: Technology, 
Innovation & Investment Opportunities, 
Thai -UK Business Leadership Council

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต

3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1) 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ปริญญาโท Executive M.B.A. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering (Distinction), 
Imperial College, University of London

•  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187 / 2014)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตร Leadership Development Program 3 (LDP 3)  
รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
PTT Group Leadership Development Program 2 (with INSEAD), 
Thailand & Singapore

•  วิทยาการพลังงานส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand
•  Executive Development Program,  

Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand
•  NIDA - WHARTON Executive Development Program,  

Thailand & U.S.A.

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และ
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพ
การผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 7 แห่ง

49 ปีอายุ :

ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

ก.ค. 60 - ต.ค. 61

ม.ค. 60 - มิ.ย. 60

ส.ค. 59 - ธ.ค. 59

เม.ย. 59 - ก.ค. 59

ต.ค. 58 - มี.ค. 59

ก.พ. 58 - ก.ย. 58

ม.ค. 57 - ม.ค. 58

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
- ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงาน
ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
- ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
- ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงาน
ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
- ด้านการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
- ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงาน
ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
- ด้านการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต 
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
- ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส  
- ด้านการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่ง  
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
- ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส  
- ด้านการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่ง
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ด้านการกลั่น  
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต - ด้านการกลั่น  
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายบุญชัย ชุณหวิกสิต

1 ตุลาคม 2562 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการศึกษา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 244 / 2017

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• ประธานกรรมการ บริษัท จีซี เอสเตท จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท จีซี ไกลคอล จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 5 แห่ง

59 ปีอายุ :

1 ต.ค. 62 - ปัจจุบัน

1 ม.ค. 60 - 30 ก.ย. 62

1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59

1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59

2558

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)
ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)
ผู้จัดการฝ่าย หน่วยผลิตโอเลฟินส์ 2
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน)
ผู้จัดการฝ่าย GPC Strategy & Business 
Development บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ไม่มี

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

นายชวลิต ทิพพาวนิช

1 ตุลาคม 2561 (วาระที่ 1)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

•  ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการศึกษา

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152 / 2011)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตร Company Management Program
•  หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพส�าหรับผู้บริหาร (The Great Manager)
•  หลักสูตร GE Energy Customer Executive Leadership Program 

(GE: PTT Executive Leadership) สถาบัน GE Global Learning 
Crotonville Leadership สหรัฐอเมริกา

•  หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187)  
สถาบัน Harvard Business School,  
Executive Education สหรัฐอเมริกา

•  หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2  
สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
(PTT Leadership and Learning Institute)

•  หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ 
สังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 
• กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท โกลว์ จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ�ากัด

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 9 แห่ง

57 ปีอายุ :

2560 - 2561

2558 - 2559

2556 - 2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประจ�ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหารศักยภาพองค์กร 
บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ประจ�ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง President  
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตนเอง : 47,000 หุ้น (0.001667%)

• ใช่

• ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวพัลลภา อชานนท์
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท 
และก�ากับกิจการองค์กร

นางศศิธร สติฐิต
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

นางสาวดุจดาว สุขส�าราญ
ผู้จัดการฝ่ายส�านักกฎหมาย

นายสมรชัย คุณรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ

นางรสยา เธียรวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ 
และกลยุทธ์องค์กร

06

07

05

นางสาวอรรถยา สุโขธนัง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์

04

นางวนิดา บุญภิรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร

คณะผู้บริหาร84

รายงานประจ�าปี
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ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

17

19

13

18

11

14

15
20

12

16

15

นายเสาร์ชัย สุขเกษม
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

11

นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุน 
และบริษัทในเครือ

16

นางศิโรบล บุญถาวร
ผู้จัดการฝ่าย ประจ�ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การเงินและบัญชีองค์กร

18

นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์
ผูจ้ดัการฝา่ยแผนกลยทุธ์และบริหารการเงนิองค์กร

19

นายปวเรศ รัตนสุวรรณ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

20

นายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ
ผู้จัดการฝ่าย ประจ�ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารสินทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่
Managing Director บริษัท ไฟฟ้า น้�าลิก 1 จ�ากัด 
ปฏิบัติงานประจ�า สปป.ลาว

14

นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด
ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน

17

นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

12

นางภัทริณี สุพนธนา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร

13

นายสุรจิตร บัวเทิง
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา

หมายเหตุ : ผู้บริหารรายที่ 1 - 5, 12, 18 เข้าข่ายเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์
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คณะกรรมการบร�ษัท

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
บร�หารสินทรัพย�

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�พัฒนา
ธุรกิจและกลยุทธ�องค�กร

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
ปฏิบัติการ

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�การเง�น
และบัญชีองค�กร

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค�กร

ฝ�ายบร�หารโครงการ
ลงทุนและบร�ษัทในเคร�อ

ฝ�ายกลยุทธ�และ
แผนงานองค�กร

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายปฏิบัติ
การผลิต

ฝ�ายว�ศวกรรมและ
บำรุงรักษา

ฝ�ายนวัตกรรม
พลังงาน

ฝ�ายบร�หาร
โครงการก�อสร�าง

ฝ�ายแผนกลยุทธ�และ
บร�หารการเง�นองค�กร

ฝ�ายบัญชีและภาษี
องค�กร

ฝ�ายสำนัก
กฎหมาย

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ�ายบร�หาร
ความยั่งยืนองค�กร

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท
และกำกับกิจการองค�กร

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายในองค�กร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

ผูจัดการฝาย

โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย  
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะผูบ้รหิารมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป
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คณะกรรมการบร�ษัท

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารและ
กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
บร�หารสินทรัพย�

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�พัฒนา
ธุรกิจและกลยุทธ�องค�กร

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
ปฏิบัติการ

รองกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�การเง�น
และบัญชีองค�กร

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค�กร

ฝ�ายบร�หารโครงการ
ลงทุนและบร�ษัทในเคร�อ

ฝ�ายกลยุทธ�และ
แผนงานองค�กร

ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ�ายปฏิบัติ
การผลิต

ฝ�ายว�ศวกรรมและ
บำรุงรักษา

ฝ�ายนวัตกรรม
พลังงาน

ฝ�ายบร�หาร
โครงการก�อสร�าง

ฝ�ายแผนกลยุทธ�และ
บร�หารการเง�นองค�กร

ฝ�ายบัญชีและภาษี
องค�กร

ฝ�ายสำนัก
กฎหมาย

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ�ายบร�หาร
ความยั่งยืนองค�กร

ฝ�ายเลขานุการบร�ษัท
และกำกับกิจการองค�กร

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายในองค�กร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ

ผูจัดการฝาย

คณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจ�านวน  
13 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผ้บรูหิาร 12 คน โดยในจ�านวนน้ี  
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน 
คือประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ องค์ประกอบ
ดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ  
มกีรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคณุวุฒทิีม่คีวามหลากหลาย
ของทกัษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการก�ากับ
ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดตารางองค์ประกอบ
ความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึง
ก�าหนดนิยามของทักษะและความเชีย่วชาญแต่ละด้านไว้อย่างชดัเจน 
โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1)  Core Skills / Experience คือ ทักษะพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ได้แก่ การพัฒนานโยบาย (Policy 
Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) 
การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (Human Resource 
Management and Organization Development) การบัญชี
และการเงิน (Finance and Accounting) การตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal 
Control) และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (Corporate Governance and CSR)

2)  Specific Skills / Experience คือ ทักษะพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (International Business) และการบริหารจัดการ
นวัตกรรม (Innovation Management)

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการ 
ทั้งหมด

13
กรรมการที่ 
ไม่เป็นผู้บริหาร

12
กรรมการ 
อิสระ

5
กรรมการที่ 
เป็นผู้บริหาร

1 เพศชาย

คน

11
เพศหญิง

คน

2

ชื่อ - นามสกุล

Director 
Pool 
สคร.

(SEPO)

ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ

CORE SKILLS SPECIFIC SKILLS

Policy  
Development

Business 
Judgement

Strategic 
Planning

Finance & 
Accounting

Internal 
Audit

Law
Corporate 

Governance 
& CSR

Risk 
Management 

& Internal 
Control

HR & 
Organization 
Development

Power 
Industry 
Expertise

International 
Business

Innovation 
Mangement

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

7 นายวุฒิกร สติฐิต

8 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

11 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต

12 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช

รวม 3 13 12 13 4 5 3 8 10 10 9 6 6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการจ�านวน 13 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร(1) กรรมการอิสระ 1 กันยายน 2562

ประธานกรรมการ 18 กันยายน 2562

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ(2) กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2560

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 27 เมษายน 2560

ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 กันยายน 2562

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล(3) กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25 เมษายน 2561 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 1 ธันวาคม 2562

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ(4) กรรมการอิสระ 1 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

24 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม(5) กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2561 

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 25 เมษายน 2561

กรรมการตรวจสอบ 1 กันยายน 2562

6 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต(6) กรรมการ 1 ตุลาคม 2562

7 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต(7) กรรมการ 1 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 26 กรกฎาคม 2562

8 นายวุฒิกร สติฐิต(8) กรรมการ 1 เมษายน 2562

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต(9) กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 กันยายน 2562

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง(10) กรรมการ 1 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 24 เมษายน 2562

11 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า(11) กรรมการ 3 เมษายน 2560

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 27 เมษายน 2560

12 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต กรรมการ 3 เมษายน 2561

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 25 เมษายน 2561

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ :
(1)  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7 / 2562  

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2562  

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
(2)  นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 8 / 2562 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผล 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
(3)  นายพยุงศกัดิ ์ชาตสิทุธิผล ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่11 / 2562 เมือ่วันท่ี 19 พฤศจกิายน 

2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
(4)  พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
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ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ / ประธานกรรมการ ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจ�าปี 2562

2 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2562

3 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2562

4 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2562

(5)  นางนชิา หิรญับรูณะ ธุวธรรม ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 7 / 2562 เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 

2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 

2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันที่  

19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
(6)  นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 / 2562  

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(7)  นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7 / 2562 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เนื่องจากนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที ่ 

1 ธันวาคม 2562
(8)  นายวุฒิกร สติฐิต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
(9)  นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายอธิคม เติบศิริ กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7 / 2562 เมื่อวันท่ี  

26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8 / 2562  

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
(10)  นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่  

1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 24 เมษายน 2562
(11)  นางสาวเพียงพนอ บญุกล�า่ ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมผีลต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และได้แต่งต้ังนายอธคิม เติบศิริ ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แทนนางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของ 
บรษิทัฯ คอื “นายชวลติ ทพิพาวนิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ลงลายมอืชือ่ 
และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ หรือนายบุญชัย ชุณหวิกสิต หรือ  
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต หรือนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต หรือนายคงกระพัน 
อินทรแจ้ง หรือนายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต หรือนายวุฒิกร สติฐิต 
ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ” 

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมบีทบาทหน้าท่ีและความรบัผดิชอบในการก�ากับดแูล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส�าคัญ
ของคณะกรรมการประกอบด้วย

1.  ทุ่มเทเวลา และให้ความส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มท่ี และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ก�าหนดทิศทางของบริษัทฯ

2.  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายท่ีส�าคญั รวมถึง 
วัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ 
พร้อมท้ังก�ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน�าวิสัยทัศน์ 
ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธ์ิผล
และมีประสิทธิภาพ

3.  ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการฝ่าย
บริหารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างส�านึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือ
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ 
บริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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4.  มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การ 
ด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�้าประกัน เพ่ือ
การท�าธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน ภายใต ้
ข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.  พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส�าคัญท่ีอาจเกิดขึ้นและก�าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และ
ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

6.  จัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ง 
จดัให้มกีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

7.  สอดส ่องดูแลและจัดการแก ้ไขป ัญหาความขัดแย ้งทาง 
ผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน โดยให้
ความส�าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมคีวามส�าคญัท่ีมุง่เน้น 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

8.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) พระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังทีม่กีารแก้ไข
เพ่ิมเตมิ) และกฎหมายต่างๆ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอื
ระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ี
ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากการออกตามวาระ 
ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.  พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ

10.  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ใด
และก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวเพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11.  จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน ่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย ่างเหมาะสมและมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

12.  แต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  
และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ 
ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว

13.  จดัให้มรีะบบหรอืกลไกการก�าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน เพ่ือ 
ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

14.  ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่อย่าง
สม�่าเสมอ

15.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่
มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

16.  จัดให้มีการท�างบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

17.  พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  
และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในการประชมุ
สามัญประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

18.  ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้อย่างย่ังยืนของ 
สังคมไทย

19.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

20.  จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถื้อหุ้นแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสม 
และก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง
ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด

21.  ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหารนั้น

22.  จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการท่ีไม่เป็น 
ผูบ้รหิารและกรรมการอสิระ ตามความจ�าเป็นหรอืตามทีพิ่จารณา
เห็นสมควรเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่
ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบถึงผลการประชมุ

23.  ก�าหนดนโยบายและก�ากับดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบทีส่นบัสนนุการ
ต่อต้านการคอร์รปัชนัทีม่ปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิาร
ได้ตระหนักและให้ความส�าคญักับการต่อต้านการคอร์รปัชนั และ
ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

24.  ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษ 
เมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอ�านาจ และ/หรอื มอบหมายให้บคุคลอืน่ 
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจหรือการมอบ
อ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตาม
หนงัสอืมอบอ�านาจท่ีให้ไว้ และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อก�าหนด 
หรือค�าส่ังท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ท้ังน้ี การ 
มอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วง
ทีท่�าให้คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจมี
ส่วนได้เสยี อาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้น

90

รายงานประจ�าปี
2562



แต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี 
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาอนุมตัไิว้เท่าน้ัน

นอกจากน้ี การด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้
•  การเข้าท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมาย และคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 

•  การขายหรอืโอนกิจการของบรษิทัฯ ท้ังหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคญั
ให้แก่บุคคลอื่น

•  การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของ 
บรษิทัฯ ท้ังหมดหรอืบางส่วนท่ีส�าคัญ การมอบหมายให้บคุคลอืน่ใด 
เข้าจดัการธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืการควบรวมกิจการกับบคุคลอืน่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
• การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
• การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
• การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
1.  การก�ากับ ตดิตาม และดแูลให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัขององค์กร โดยด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

2.  มบีทบาทในการก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารอื
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย
ก�ากับดูแลให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.  ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที ่
เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ เพ่ือให้กรรมการมเีวลา
เพียงพอส�าหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

4.  ท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุม
การประชมุให้มปีระสทิธิภาพ จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอส�าหรบั
การน�าเสนอและการอภิปรายประเด็นส�าคัญในทุกระเบียบวาระ 
และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการน�าที่ประชุม
ไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม

5.  ท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการ
ประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ 
บริษทัฯ ระเบยีบวาระทีก่�าหนดไว้ และจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ 
ส�าหรับการน�าเสนอและตอบค�าถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

6.  การก�ากับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7.  เสริมสร ้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและ 
ฝ่ายจัดการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
บรษิทัฯ มกีารก�าหนดวนัประชมุล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจ�า
ทุกปี ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้กรรมการสามารถ
วางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่าเสมอ และ
อาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญ
เร่งด่วน ทั้งน้ี กรรมการท่ีติดภารกิจส�าคัญเร่งด่วนและไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็น 
ลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่ง
หนังสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการ 
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ�าเป็น 
เร่งด่วน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ เพ่ือให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม 
โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมผ่านทาง
เลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการจัดการ
เก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู ้ ท่ีเ ก่ียวข้องอย่าง 
รอบคอบ ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเก่ียวกับ 
เรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อส้ินสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานการประชุมเสนอให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และ
ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพ่ือความ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 16 ครั้ง แบ่งออก
เป็นนัดปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 4 ครั้ง อีกทั้งได้จัดให้มีการประชุม
กรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ  
1 ครั้ง นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ เ พ่ือให ้การประชุมด�าเนินไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม
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รายชื่อคณะผู้บริหาร
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป  
จ�านวน 20 คน ดังนี้
1)	 นายชวลิต	ทิพพาวนิช
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2)	 นายสมรชัย	คุณรักษ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
3)	 นางรสยา	เธียรวรรณ
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และ

รักษาการผูจั้ดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร (อกีหน้าทีห่น่ึง)
4)	 นายศิริเมธ	ลี้ภากรณ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5)	 นางวนิดา	บุญภิรักษ์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร
6)	 นางสาวสุกิตตี	ไชยรักษ์
 ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
7)	 นางภัทริณี	สุพนธนา
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร
8)	 นายกุลพัฒน์	เพิ่มภูศรี
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุนและบริษัทในเครือ
9)	 นายจารุวัฒน์	สิงห์สมดี
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
10)	นางสาวดุจดาว	สุขสําราญ
 ผู้จัดการฝ่ายส�านักกฎหมาย
11)	นายปวเรศ	รัตนสุวรรณ
 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
12)	นายเรืองพงษ์	เรืองหิรัญ
 ผู้จัดการฝ่าย ประจ�ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
13)	นายลักษณะปรีชา	ครุฑขุนทด
 ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน
14)	นางศศิธร	สติฐิต
 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
15)	นายสมศักดิ์	เลิศเจริญเสริมสุข
 ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
16)	นายสุรจิตร	บัวเทิง
 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา 
17)	นายเสาร์ชัย	สุขเกษม
 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
18)	นางสาวอรรถยา	สุโขธนัง
 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร
19)	นางศิโรบล	บุญถาวร
  ผู้จัดการฝ่าย ประจ�ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 การเงินและบัญชีองค์กร
20)	นางสาวพัลลภา	อชานนท์
 ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ากับกิจการองค์กร

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารรายที่ 1 - 7 เข้าข่ายเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�านาจและ
หน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม
ที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน 
หรืองบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ 
ดังต่อไปนี้

1) ด�าเนินกิจการประจ�าวันของบริษัทฯ
2)  ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ
3)  จัดท�ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อ 

คณะกรรมการทุกไตรมาส
4)  จัดท�านโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข ้าท�าหรือยกเลิก

สัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

5)  เข้าท�าหรอืยกเลกิสญัญาหรอืข้อผกูพันใดๆ นอกเหนือไปจากตาม
ที่ระบุไว้ในข้อ 4) ข้างต้น ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

6)  ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือ 
ค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัทฯ 
รวมถึงท�าการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจน 
มอบอ�านาจและหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบอ�านาจในการบรหิารจดัการ 
บริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
มีหลักการและขอบเขตอ�านาจดังต่อไปนี้
•  เป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารกิจการของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค์ 

ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ข้อก�าหนด ค�าสัง่ ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ 
คณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ  
ทุกประการ

•  เป็นผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ และด�าเนินการ 
ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิรรม สญัญา เอกสารค�าสัง่ หนงัสอืแจ้ง 
หรือหนังสือใดๆ ที่จ�าเป็นและตามสมควร เพ่ือให้การด�าเนินการ
ข้างต้นส�าเร็จลุล่วง
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•  ให้มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้ 
บคุคลอืน่ปฏิบตังิานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง 
และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการ
มอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบอ�านาจดงักล่าว และ/หรอื ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ก�าหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อ�านาจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้ หากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การสรรหาและแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ อาทิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างาน และ
ภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 
บรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ (GPSC Management 
Committee: GPSCMC) เพ่ือท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ  
ให้ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและ 
การประสานงานที่ดีในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหาร 
เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให ้ค�าปรึกษาและเสนอแนะต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจ 
ในประเด็นที่ส�าคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการด�าเนินธุรกิจ แผนการ 
ด�าเนนิงานในระยะยาว ผลการด�าเนนิงาน แผนการลงทุน งบประมาณ 
การจดัสรรทรพัยากรให้แก่บรษิทัฯ และบรษิทัท่ีบรษิทัฯ ถือหุน้ รวมทัง้
บริหารจัดการให้เกิดระบบการท�างานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการให้ค�าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการด�าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
2)  การก�าหนดทศิทางกลยทุธ์องค์กร และเป้าหมายการด�าเนินธรุกิจ

ของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจและ
กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม

3)  การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากร เพ่ือการลงทุนและการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group’s Capital Allocation 
Structure)

4)  การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และ 
กลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group’s Portfolio Management)

5)  การพิจารณากลัน่กรอง และตดิตามการขยายการลงทุนท้ังในและ
ต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ

6)  การก�าหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู ้บริหารของกลุ่ม
บริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ 11 ข้ึนไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับภารกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต (Leadership 
Affiliation & Alignment Program)

7)  การพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/ 
การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กร ระบบทรัพยากรบุคคล 
ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ 
เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

8)  การพิจารณากล่ันกรอง ก�าหนดนโยบายและหลักการการก�ากับ
ดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดัน 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

9)  การจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ 
การเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น

10)  การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่ส�าคัญ
11)  การตดิตามความคบืหน้า และผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ 

เทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนด (PA & KPIs)
12)  การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทฯ
13)  การก ล่ันกรองระ เบี ยบวาระการประชุมก ่ อนน� า เสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ
14)  การจดัล�าดบัความส�าคญัของผลการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผล
15)  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท�างานเพื่อช่วยการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ

1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
สินทรัพย์

3.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ์องค์กร

4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
5.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน 

และบัญชีองค์กร
6.  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และศักยภาพองค์กร
7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
8. ผู้จัดการฝ่ายส�านักกฎหมาย
9.  ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท 

และก�ากับกิจการองค์กร
10. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ 
และเลขานุการ
ที่ปรึกษา
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16)  ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่ก�าหนดไว้ใน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

17)  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

เลขานุการบริษัท 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7 / 2562 เมือ่วันท่ี 26 กรกฎาคม 
2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวพัลลภา อชานนท์ ท�าหน้าท่ีเลขานุการ
บริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้

1)  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได ้แก ่ ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น และรายงานประจ�าปี

2)  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ 
ผู้บริหาร

3)  ด�าเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
การประชุมผู้ถือหุ้น

4)  ให ้ค�าแนะน�าเ ก่ียวกับข ้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ต ่างๆ ท่ี 
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ

5)  จดัอบรมและปฐมนเิทศ ตลอดจนให้ข้อมลูท่ีจ�าเป็นต่อการปฏบิตัิ
หน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6)  ดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ข้อก�าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้ รวมท้ังนโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณ
ธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

7)  ด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
ก�าหนด 

ทั้งน้ี นางสาวพัลลภา อชานนท์ มีประวัติการศึกษา และการอบรม
ด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
•  หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่น 1 / 62, 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  หลักสูตรการอบรมเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 99 / 2019, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•  หลักสูตร DAP รุ่น 163 / 2019, 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก�าหนด 
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย  
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถือ
หุ ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียง
กัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 พิจารณา
อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ  
ตามรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2561)
  • ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
  • กรรมการ 30,000 บาท/เดือน
 1.2 เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ) (เสนอเพ่ิมเตมิ)
  • ประธานกรรมการ 12,500 บาท/ครัง้ ไม่เกินปีละ 15 ครัง้
  • กรรมการ 10,000 บาท/ครัง้ ไม่เกินปีละ 15 ครัง้

2)  ค่าตอบแทนกรรมการชดุย่อยในรปูแบบเบีย้ประชมุ (เสนอให้ปรบั
เพิ่มขึ้น)

  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าร่วมประชุม)

 • ประธานกรรมการชุดย่อย  25,000 บาท/ครั้ง  
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

 • กรรมการชุดย่อย  20,000 บาท/ครั้ง 
ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ�าปี)
  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงิน

รางวัลพิเศษ (โบนัสประจ�าปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.5 ของ
ก�าไรสุทธิ ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ให้กรรมการบริษัทฯ
ท่ีด�ารงต�าแหน่งในปี 2561 ซึ่งรวมกรรมการท่ีครบวาระหรือออก
ระหว่างปี 2561 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านบาท โดยจัดสรร
ตามสดัส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการใน
อัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

4) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-
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หมายเหตุ :
(1)  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทน 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ครั้งที่ 7 / 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 

และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ในการประชมุคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ครัง้ท่ี 9 /2562 เมือ่วันที ่18 กันยายน 2562 โดยมผีลตัง้แต่วันท่ี 18 กันยายน 2562
(2)  นายครุจุติ นาครทรรพ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 8 / 2562 เมือ่วันที ่14 สงิหาคม 2562 โดย

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
(3)  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
(4)  พลตรเีชาวเลข ชยันตร์สุภาพ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระต่ออกี

วาระหน่ึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2562 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต่ออีกวาระหน่ึง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 

2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระหน่ึง  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
(5)  นางนชิา หริญับรูณะ ธุวธรรม ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 7 / 2562 เมื่อวันที่  

26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี  

8 / 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และ 

ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11 / 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมี 

ผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
(6)  นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทน 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มเีชาว์ กรรมการทีล่าออก ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ครั้งที่ 9 / 2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(7)  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร

ความเส่ียงต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 / 2562 

เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 และได้รับ 

การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 7 / 2562 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2562  

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งประธานสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ 

ครัง้ท่ี 11 / 2562 เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2562 โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่1 ธันวาคม 2562
(8)  นายวุฒิกร สติฐิต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล 

กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562 เมือ่วันท่ี 1 เมษายน 

2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
(9)  นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายอธิคม  

เติบศิริ กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 7 / 2562  

เมือ่วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 โดยมผีลตัง้แต่วันที ่1 กันยายน 2562 และได้รบัการแต่งตัง้ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่ 8 / 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
(10)  นายคงกระพัน อนิทรแจ้ง ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยมีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่4 / 2562 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 

2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
(11)  นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและกรรมการก�ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี โดยมผีลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 และได้แต่งตัง้นายอธิคม เตบิศริิ 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แทนนางสาวเพียงพนอ  

บุญกล�่า กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 11 / 2562  

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
(12)  นายสุรงค์ บูลกุล ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
(13)  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 

2562
(14)  นายอธิคม เติบศิริ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
(15)  นายสพัุฒนพงษ์ พันธ์มเีชาว์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ มผีลต้ังแต่วันที ่1 ตลุาคม 

2562
(16)  โบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงาน ปี 2561 ได้รับอนุมัติในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ประจ�าปี 2562 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการด�าเนินงานตาม
ตัวชีว้ดัการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ซึง่เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงูร่วมกันก�าหนด โดย KPIs ดังกล่าว  
ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย มุมมอง
ด้านกระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้
และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลุมท้ังผลการ 
ปฏบิตังิานประจ�าปี (ระยะสัน้) และการประเมนิศกัยภาพและภาวะผูน้�า 
ทีจ่ะช่วยให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถน�าพาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายตาม
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ โดยผู้บริหารแต่ละต�าแหน่งจะมี
ตัวชี้วัดการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของตน โดยใน
แต่ละปีคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือน
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการ
ปรับเงินเดือนของผู ้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  
การปรับเงินเดอืนดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
•  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ส�าหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่
กรรมการ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนอื่น
•  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น  

อาทิ เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินได้
อื่นๆ เป็นดังนี้

จ�านวนราย

20

จ�านวนราย

20

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 

บาท

บาท

71,591,100

45,226,370
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บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ 
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บจ. ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม

บจ. นที ซินเนอร์ยี่

 บจ. ไออาร์พีซี คลีน  
พาวเวอร์

Ichinoseki Solar 
Power 1 GK

GPSC International 
Holdings Limited

บจ. โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาเวอร์ 

บจ. เอนเนอยี  
รีคอฟเวอรี่ ยูนิต 

บจ. จีพีเอสซี 
โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

บจ. บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น

บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร

บจ. ไฟฟ้า น�้าลิก 1

บจ. ไทย โซล่าร์  
รีนิวเอเบิล 

บจ. สยาม โซล่าร์  
เอ็นเนอร์ยี่ 1 

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส  
อัลไลแอนซ์ 

บจ. สปอร์ต เซอร์วสิเซส 
 อัลไลแอนซ์

24M Technologies, 
Inc. 

บจ. สานพลังวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม
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บมจ. โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ 

บร
ิษัท
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ย
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่วม
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บจ. ผลิตไฟฟ้าและ
พลังงานร่วม

บจ. นที ซินเนอร์ยี่

 บจ. ไออาร์พีซี คลีน  
พาวเวอร์

Ichinoseki Solar 
Power 1 GK

GPSC International 
Holdings Limited

บจ. โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาเวอร์ 

บจ. เอนเนอยี  
รีคอฟเวอรี่ ยูนิต 

บจ. จีพีเอสซี 
โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

บจ. บางปะอิน  
โคเจนเนอเรชั่น

บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร

บจ. ไฟฟ้า น�้าลิก 1

บจ. ไทย โซล่าร์  
รีนิวเอเบิล 

บจ. สยาม โซล่าร์  
เอ็นเนอร์ยี่ 1 

บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส  
อัลไลแอนซ์ 

บจ. สปอร์ต เซอร์วสิเซส 
 อัลไลแอนซ์

24M Technologies, 
Inc. 

บจ. สานพลังวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม
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บมจ. โกลบอล  

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

บมจ. โกลว์ พลังงาน

บจ. โกลว์

บจ. โกลว์ เอสพีพี 2

บจ. โกลว์ เอสพีพี 3

บจ. โกลว์ เอสพีพี 11

บจ. โกลว์ ไอพีพี

บจ. โกลว์ ไอพีพี 2  
โฮลดิ้ง

บจ. ห้วยเหาะ ไทย

บจ. ไฟฟ้า ห้วยเหาะ

บจ. เอ็นจี เมียนมาร์

บจ. เก็คโค่-วัน

บจ. โกลว์ ไอพีพี 3

บจ. อีสเทิร์นซีบอร์ด  
คลีน เอ็นเนอร์ยี่

บจ. ระยอง คลีน  
เอ็นเนอร์ยี่

บจ. โกลว์ เหมราช 
วินด์

บจ. ชลบุรี คลีน  
เอ็นเนอร์ยี่
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

CORPORATE 
GOVERNANCE
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ด�าเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
เสมอมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการเพ่ือก้าวสู่
ความส�าเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล โปร่งใส และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ 

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
มีหลักธรรมาภิบาลในการท�าธุรกิจ ท่ีท�าให้กระบวนการท�างานของ
ผู ้บริหารและพนักงานบริษัทฯ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให ้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1.  เพ่ือให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดหลัก 6 ประการในการท�างาน คือ

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ ่มเทและ 
รับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ี
ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3.  คณะกรรมการและผู ้บริหารบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานท่ีส�าคัญของ 
บริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการ
บริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี  
มีความน่าเชื่อถือ

4.  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้น�าในเร่ือง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องข้ึน
ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณากล่ันกรองงานท่ีมีความ
ส�าคัญอย่างรอบคอบ

6.  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง 
รายปี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ 

7.  คณะกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอแนะ และพิจารณา
ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษัทฯ

8.  คณะกรรมการและผู ้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ือง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน รวมทัง้จดัให้มหีน่วยงานประชาสมัพันธ์และหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เพ่ือรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป

9.  ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการส่ือสารกับ
บริษัทฯ ที่เหมาะสม

10.  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการคัดสรร
บุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับ
อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

11.  คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักับการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน

•  Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�า
ของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

•  Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีด 
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

•  Equitable Treatment การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม
กัน มีความเป็นธรรม และมีค�าอธิบายได้

•  Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนินงานท่ีสามารถ 
ตรวจสอบได้ และมกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง

•  Vision to Create Long Term Value การมวีสิยัทัศน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

• Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ACCOUNTABILITYACCOUNTABILITY RESPONSIBILITYRESPONSIBILITY
EQUITABLE
TREATMENT
EQUITABLE
TREATMENT

TRANSPARENCYTRANSPARENCY
VISION TO

CREATE LONG TERM
VALUE

VISION TO
CREATE LONG TERM

VALUE
ETHICSETHICS
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นอกจากนโยบายดังกล ่าว ในป ี  2562  
คณะกรรมการได้ก�าหนดหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จ�านวน 5 หมวด 
ประกอบด้วย สทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏบิตัต่ิอ
ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทต่อผูม้ส่ีวน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วย
มาตรฐานความประพฤตแิละพฤตกิรรมทีบ่คุลากรทุกระดบัพึงกระท�าในการด�าเนนิธุรกิจและ
การปฏิบัติงาน และใช้เป็นหน่ึงในข้อตกลงของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562  
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยเพ่ิมเติมตัวอย่างสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจริงในการท�างาน พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�า 
ต่อการกระท�าในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือช่วยให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได ้
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยใน 
ปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้อนุมติัคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ี

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความ
ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบภายใน 
ปี 2563 ต่อไป

การเคารพกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชน

สากล

สิทธิและความเป�นกลาง
ทางการเมือง

การมีส�วนได�เสียและ
ผลประโยชน�ขัดกัน

การรักษาความลับ 
การเก็บรักษาข�อมูล 

และการใช�ข�อมูลภายใน

การปฏิบัติต�อลูกค�า
และผู�บร�โภค

การปฏิบัติต�อคู�แข�ง
ทางการค�า

การจัดซื้อ จัดหา และ
การปฏิบัติต�อคู�ค�า

ความรับผิดชอบต�อ
ชุมชน สังคม และ

สิ�งแวดล�อมโดยรวม
การปฏิบัติต�อพนักงาน การปฏิบัติต�อเจ�าหนี้

การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน

การรับ การให�ของขวัญ 
ทรัพย�สินหร�อ
ประโยชน�อื่นใด

ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ

สิ�งแวดล�อม

ทรัพย�สินทางป�ญญา 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

การป�องกัน
การฟอกเง�น

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15
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สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยการด�าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1.	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจําปี	2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว ซ่ึงบรษิทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการ
เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

การด�าเนินการก่อนการประชุม
•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงหรอืหลายรายซึง่ถือหุน้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุและชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ ระหว่างวันที ่1 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผย
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

•  เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการก�าหนดวันประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ ้นที่
มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นและสิทธิในการรับ
เงนิปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันท ี
ที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

•  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ล่วงหน้า 30 
วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให ้
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้า 21 วัน
ก่อนวันประชมุ) เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมเีวลาเพียงพอส�าหรบัศกึษาข้อมลู
ประกอบการประชมุ โดยผูถื้อหุน้ชาวต่างชาตจิะได้รบัเอกสารเป็น
ฉบับภาษาอังกฤษ 

•  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
มอบฉนัทะให้บคุคลอืน่ หรอืมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยบรษิทัฯ ได้สนบัสนนุให้
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนน
เสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม

•  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่งค�าถามท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าร่วมประชมุ
และระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุ
ช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

•  ส�าหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุน
สถาบัน เพ่ือประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ในการ 
เตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

การด�าเนินการในวันประชุม
•  จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีระบบ
ขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมขีนาดของสถานท่ีกว้างขวางเพียงพอ 
ส�าหรับรองรับผู้เข้าประชุม

•  จดัเจ้าหน้าท่ีไว้อย่างเพียงพอส�าหรบัต้อนรบัและให้ค�าแนะน�าแก่
ผูเ้ข้าประชมุ ในเรือ่งขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบยีนและการตรวจ
เอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้
ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

•  น�าเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม  
ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การ
ด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า

•  มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

•  ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

•  จดัให้มทีีป่รกึษากฎหมายอสิระและตวัแทนผูถ้อืหุ้นเป็นสกัขพียาน
ในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

•  ประธานในท่ีประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และการแสดงความเห็นอย่างเตม็ท่ี และได้บรหิารจดัการให้มกีาร 
ตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

•  ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ 
เชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

การด�าเนินการหลังการประชุม
•  เผยแพร่มติท่ีประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

จดทะเบียนของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไปหลังเสร็จส้ิน 
การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของ 
ผู้เข้าประชมุในแต่ละระเบียบวาระ ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ 
งดออกเสียง

•  จัดท�ารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการน�าเสนอ ค�าถาม ค�าตอบ 
ผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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2.	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสยีของ
ตนและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ 
บริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ 
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่ม ี
ส่วนได้เสยีกับธุรกรรมทีท่�ากับบรษิทัฯ จะไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 
ท�าธุรกรรมดงักล่าว ท้ังนี ้คณะกรรมการได้ก�าหนดแบบรายงานการมี
ส่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้อง พร้อม
หลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานครั้งแรก การ
รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลู การมส่ีวนได้เสยีประจ�าไตรมาส และ
การรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจ�าปี

3.	 โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัด
โครงการผูถื้อหุน้เย่ียมชมกิจการ ประจ�าปี 2562 เมือ่วันที ่12 ธันวาคม 
2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้นจ�านวน 96 ราย ที่ได้รับสิทธิ์จาก
การจับสลาก จากผู้สมัครจ�านวน 807 ราย เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้า 
เก็คโค่-วัน จังหวัดระยอง โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของ 
บริษัทฯ พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และ 
โรงไฟฟ้าฯ และเย่ียมชมโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ได้น�าคณะผู้ถือหุ้นทัศนศึกษาเย่ียมชมโรงเรือนปลูกผลไม้เมืองหนาว
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นโครงการท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่
กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้า กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ กลุ่มคู่ค้า 
และผู้รับเหมา ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มไว้ในคู ่มือการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และได้เปิดเผยการด�าเนินงานทีเ่ก่ียวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2562

1.	 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติเรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง หรือ
ประโยชน์อื่นใด และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความ
คุม้ครอง และปรบัปรงุให้ครบถ้วนครอบคลมุถึงการต่อต้านการทุจรติ
และคอร์รัปชันในทุกๆ ด้าน รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti - Fraud and 
Corruption Policy)
• นิยาม
  เพ่ิมเติมค�าว่า “ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระท�าใดๆ เพ่ือ

แสวงหาประโยชน์ทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส�าหรบัตนเอง
หรอืผูอ้ืน่ โดยหมายรวมถึงการยักยอก (Asset Misappropriation) 
การตกแต่งบัญชี  (Financial Statement Fraud) และ 
การคอร์รัปชัน (Corruption) โดยการคอร์รัปชันน้ัน เน่ืองจาก 
บริษัทฯ มีธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ 
เพ่ิมเติมถึงการให้ การเสนอ ให้ค�ามั่น สัญญาว่าจะให้ หรือ 
การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดต่อ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
ระหว่างประเทศด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรของบริษัทฯ  
กระท�าการใดๆ ที่อาจเป็นการติดสินบนได้

• รูปแบบการคอร์รัปชัน
  บริษัทฯ ได้ก�าหนดรูปแบบกิจกรรมอันเป็นลักษณะการกระท�า

ที่สามารถน�ามาซ่ึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ เช่น  
การช่วยเหลอืทางการเมอืง การบรจิาคเพ่ือการกุศล เงนิสนับสนนุ 
ค่าของขวญั ค่าบรกิารต้อนรบั โดยบรษิทัฯ ได้เพ่ิมเตมิรปูแบบการ
คอร์รปัชนั ให้รวมถึงค่าสนิค้า และการออกค่าใช้จ่ายอืน่ๆ แทนกนั 
อีกด้วย เพื่อให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมการคอร์รัปชันในปัจจุบัน

• ขอบเขตนโยบาย
  บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีการบังคับใช้นโยบายฉบับน้ี 

นอกจากบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทฯ แล้ว ให้รวมถึงผู้แทน
ของนติบิคุคล ลกูจ้างตวัแทน บรษิทัท่ีบรษิทัฯ ถือหุ้น หรอืบคุคลใด 
ซึ่งกระท�าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าท่ี
และอ�านาจในการนั้นหรือไม่ก็ตามอีกด้วย

•  แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปี 2562
  บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  

ทั้งทางตรงและทางอ้อม และก�าหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ 
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ 
อย่างจริงจัง ดังนี้

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย
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 1.  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้  
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ  
บริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของ
ขวัญและการเลี้ยงรับรองน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ

 2.  บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การ 
ช่วยเหลอืทางการเมอืง (Political Contribution) ตามท่ีบรษิทัฯ 
ได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณด�าเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การ
สนับสนุน หรือการกระท�าอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของ 
บรษิทัฯ ในกิจกรรมทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ สญูเสยีความเป็นกลาง
ทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไป 
มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

 3.  จดัให้มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการคอร์รปัชนัและ
ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพและเหมาะสมอย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยทบทวน
และประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง

 4.  ก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอน 
ปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและ
ท�าสัญญา พร้อมก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล
การปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัด้วย

 5.  จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใสและถูกต้อง  
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 6.  บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก
ต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการ
ปฏิบัตเิพ่ือให้มัน่ใจว่าไม่มรีายการใดท่ีไม่ได้รบัการบนัทึกหรอื
ไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

 7.  การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ 
มีข้ันตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมี
เอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคล้องกับระเบยีบของบรษิทัฯ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลและเงินสนับสนุน 
ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน

 8.  บริษทัฯ จดัให้มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ท่ีสะท้อน
ถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
รวมถึงการให้ความรู ้แก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและ 
แนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั การสือ่สาร
และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือ 
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษ
หากไม่ปฏิบัติตาม

 9.  บรษิทัฯ สือ่สารนโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนัและ
แนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ  
มีอ�านาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย  
รวมท้ังสาธารณชน ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
บรษิทัฯ รายงานประจ�าปี เป็นต้น เพ่ือทราบและน�ามาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

 10.  บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน  
ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

 11.  บริษัทฯ จะด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนัของประเทศไทย และ
ตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

 12.  ฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานตามมาตรการ
ต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนันีต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 13.  หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นท่ีพบ
อย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มช่ีองทางการร้องเรยีนส�าหรบับคุลากรของบรษิทัฯ 
และบคุคลภายนอก โดยก�าหนดรายละเอยีดไว้ในนโยบายการรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2562
•  บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ส�าหรบับรษิทัฯ ในการป้องกันการให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าท่ี
ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

•  บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่ง
ได้รบัการรบัรองจากโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) มา
โดยตลอด เพ่ือเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการย่ืนต่ออายุในปี 2564

•  บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และใน
โอกาสอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.gpscgroup.com และ
จดหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ ลูกค้า รวมทั้งบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น และ
บุคคลภายนอกทราบ 

•  บรษิทัฯ ได้มกีารให้บคุลากรของบรษิทัฯ ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
พนักงาน จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปี

•  บริษัทฯ ได้เข ้าร ่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้าน
คอร์รปัชนัแห่งชาติ ภายใต้หวัข้อ “รวมพลงั...อาสาสูโ้กง” เมือ่วนัท่ี  
6 กันยายน 2562
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•  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562

•  การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

  ในป ี2562 บรษิทัฯ ไดจ้ัดอบรมและสือ่ความให้กบัผู้มีส่วนไดเ้สยี 
กลุ ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู ้บริหาร ตัวแทนจาก
บริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนื้อหา
การอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเล้ียง 
หรือประโยชน์อื่นใด นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความ
คุ้มครอง ดังต่อไปนี้ 

 - ผู้บริหารและพนักงาน
   ปฐมนิเทศบุคลากรท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพ่ือส่ือสาร 

ความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวกับ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

   เมือ่วันท่ี 29 สงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ได้สือ่ความเรือ่งมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในกิจกรรม 
“QSHE & KM Day 2019” โดยมีกิจกรรมแบบทดสอบความ
เข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน 

 - คู่ค้า
   เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่อง

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ใน
งานสัมมนาคู่ค้า ประจ�าปี 2562 (GPSC Annual Supplier 
Seminar 2019) ซึ่งได้เน้นย�้าถึงบทบาทหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรของบริษัทฯ กับคู่ค้า ในการด�าเนินงานร่วมกันอย่าง
มีหลักธรรมาภิบาล

 - บริษัทในกลุ่ม/บริษัทในเครือ
   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. จดักิจกรรม PTT Group CG Day 2018 ภายใต้แนวคดิ 
“Digitalization: CHALLENGE The GOVERNANCE”  
โดยเชิญหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง รวมถึงคู่ค้าของแต่ละ
บริษัท มาร่วมรับทราบถึงความมุ่งมั่นและการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมีธรรมาภิบาลของกลุ่ม ปตท.

2.	 การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
การรับเรื่องและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ด�าเนินการได้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป
และเพ่ือให้กระบวนการมีความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยจะประกาศใช้
ในปี 2563 ดังนี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
การกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของ 
บริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการร้องเรียน
• จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :
 ที่อยู่ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
    555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
    ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900
• ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail Address):
 whistleblowing_complaint @ gpscgroup.com
• เว็บไซต์บริษัทฯ :
 http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing
• แจ้งด้วยตนเองที่ : ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
•  โทรศัพท์ : 0 2140 4600 แจ้งเรื่องที่ ส่วนก�ากับกฎหมายและ 

กฎระเบียบองค์กร
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กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
•  ผู ้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจาก 

บรษิทัฯ โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
ต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวน
การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือท�าการอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการ
ปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น

•  บุคคลใดๆ ท่ีได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
เรื่องร้องเรียนตามนโยบายน้ี จะต้องปกปิดเรื่องร้องเรียน และ
ปกป้องข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ โดย
จะไม่เปิดเผยต่อบคุคลอืน่ เพ่ือค�านงึถึงความปลอดภยัและความ
เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ต่อผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีน แหล่งทีม่าของข้อมลู 
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 �เว้นแต่ กรณีท่ีมีความจ�าเป็นในขั้นตอนการด�าเนินการตาม
นโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

  หากมี การจงใจฝ่าฝืนน�าข้อมลูออกไปเปิดเผย บรษิทัฯ จะด�าเนิน
การลงโทษทางวินัย และ/หรือ ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ี
ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

•  กรณีทีผู่แ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนหรอืผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเห็นว่า ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย บุคคลดังกล่าวสามารถร้องขอต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือก�าหนดมาตรการคุ ้มครองท่ี 
เหมาะสมก็ได้

•  ผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความเสยีหาย 
ด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

กระบวนการรับเร�่องร�องเร�ยน

• พนักงานบริษัทฯ
• บุคคลภายนอก

• ประธานกรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

• เลขานุการบริษัท
• ผูบังคับบัญชา

• ทุจริต ฝาฝนกฎหมาย
• กฎระเบียบ
• เรื่องอื่นๆ

• หนวยงานฝายตรวจสอบภายในองคกร
• หนวยงานฝายกิจการองคกรและกฎหมาย
• หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงาน ดังนี้
• รองกรรมการผูจัดการใหญการเงินและ
   บัญชีองคกร
• ฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร
• ฝายกิจการองคกรและกฎหมาย
• ฝายบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ

(หน�วยงานฝ�ายกิจการ
องค�กรและกฎหมาย)

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

• พนักงาน • ประธานเจาหนาที่บริหาร
   และกรรมการผูจัดการใหญ
• กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทฯ

แจ�งเบาะแส
การกระทำความผิด

รับเร�่องตามช�องทางที่
บร�ษัทฯ กำหนดและส�งเร�่อง

ให�ผู�ประสานงาน (ทันที)

พ�จารณารับเร�่ิองหร�อไม�
(5 วันทำการ)

พ�จารณาข�อเท็จจร�งและ
สอบสวน (30 วันทำการ)

ส�งเร�่องดำเนินการ
ลงโทษตามกระบวนการ

ผู�ถูกร�องเร�ยน

ตัดสินเร�่องร�องเร�ยน
(15 วันทำการ)

• ผูบริหาร

หมายเหตุ : รวมระยะเวลาด�าเนินการ 50 วัน ท�าการ ขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ไม่เกิน 30 วันท�าการ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องร้องเรียน

110

รายงานประจ�าปี
2562



การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1.	 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายงาน
ทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อก�าหนด
ของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติ
หน้าท่ีในรอบปีที่ผ ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแล 
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 
เป็นต้น คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับความถูกต้องและครบถ้วน
ของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อ 
นกัลงทนุถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผดิ และเพียงพอต่อการตดัสนิใจของ
นักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือให้นักลงทุนได ้
รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะการเงิน 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึ้น 
นอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2.	 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
ต่อนักลงทุน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความ
เท่าเทียมกันมีความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังน้ัน บริษัทฯ จึง
ได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ รายงานทางการเงิน และ

บทลงโทษผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ไม่สุจริต
1.  กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

มีพฤติการณ์กล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทฯ จ�าเป็น
ต้องด�าเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 1.1  ในกรณีที่ผู ้แจ้งร ้องเรียนเป็นพนักงาน ให้ด�าเนินการ
สอบสวน เพ่ือพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบยีบบรษิทัฯ 
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1.2  ในกรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู ้ถูกร้องเรียนได้รับความ 
เสียหาย บริษัทฯ อาจจะพิจารณาด�าเนินคดีตามกฎหมาย

2.  ผู้ใดกระท�าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายน้ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ลงโทษทางวินัย 
หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียน 
ต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับ
นโยบายนี ้ถือว่าผูน้ัน้กระท�าผดิกฎหมาย และ/หรอื ฝ่าฝืนระเบยีบ
วินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือ 
ผู ้ท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว ตลอดจนรับผิด 
ในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

  โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) เก่ียวกับการละเมิด 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อร้องเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์และรับลงทะเบียนจ�านวน 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ 
ด�าเนินการสอบสวนเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงและด�าเนินการ
พิจารณาทางวินัยกับผู้เก่ียวข้องแล้ว ตามกระบวนการที่ก�าหนด
ไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของ 
บริษัทฯ

สารสนเทศทีแ่จ้งต่อ ตลท. โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มุง่เน้นกลยุทธ์
การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย  
เท่าเทยีม และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด นอกจากน้ี ยังมกีาร
จดักิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์เพ่ือน�าเสนอผลประกอบการของบรษิทัฯ  
รวมทั้งกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของ 
นักลงทุน ท้ังสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วย
ให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะน�ามาสู่เสถียรภาพและ 
สภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีทีผ่่านมา ส่วนผูล้งทนุสมัพันธ์ได้ด�าเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาการ
น�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเอกสารน�าเสนอ
ต่างๆ อาท ิค�าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เอกสาร
น�าเสนอส�าหรับนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation) และ Investor 
Notes เพ่ือต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการและสถานะการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ท่ีสามารถน�า
ไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นย�า 
เพ่ือมุง่หวงัให้ราคาหลกัทรพัย์สะท้อนราคาทีแ่ท้จรงิ โดยข้อมลูเหล่านี ้
รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทุน
มีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ 
ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2140 4646, 0 2140 5318, 0 2140 4691  
อีเมล : ir @ gpscgroup.com
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.	 การกํากับดูแลกิจการที่ดี	และจรรยาบรรณธุรกิจ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติคู่มือ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ฉบับ
ปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ท้ังพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พุทธศักราช 2561 (รวมถึงฉบับท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หลักการของ 
United Nations Global Compact หลักการก�ากับดูแลกิจการของ 
Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ป ี  2560 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ

โดยคู่มือฉบับนี้จะประกาศใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป เพ่ือวางหลักใน
การท�างานให้กับพนักงานทุกระดับและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการ
ที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 
อนัจะเป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ว่าบรษิทัฯ 
เป็นบรษิทัมหาชนชัน้น�าในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างมธีรรมาภิบาล และมุง่มัน่สูก่ารเตบิโตเจรญิก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน

กิจกรรม จ�านวนครั้ง ปี 2562

Roadshow ในประเทศ 13

Roadshow ต่างประเทศ 8

Analyst Meeting 5

Company Visit / Conference Call >15

การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 5

น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 2

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2562 

2.	 	การกําหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ	และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน

•  ในปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนและก�าหนดนโยบาย ทศิทาง 
และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเข้าลงทุน 
รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

•  ในปี 2562 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ (Key Performance Indicators: KPIs) ทั้งด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก�าหนดตามหลัก Balanced 
Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน  
มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า) มุมมอง 
ด ้านกระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้าน 
การเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee 
Engagement & Succession Planning)

3.	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่ ก่อนการ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพ่ือให้กรรมการใหม่ได ้
รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมท้ังข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ  
แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ ้น ผลการ 
ด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ 
การเป็นกรรมการบริษัทฯ 

4.	 การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่าง 
ต่อเนือ่ง เพ่ือเสรมิให้การด�าเนนิงานของคณะกรรมการมปีระสทิธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้
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ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล DCP DAP RCP ACP AACP RCL RCC Others

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร 51/2004 24/2004 FND14/2004
ACEP4/2012

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ 64/2007 32/2010 12/2011 R-CF2/2013
C-Conference
1/2014

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล SCC/2004 3/2016

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ 217/2016 24/2016

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม 164/2019

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 146/2011 FSD 12/2011

7 นายวุฒิกร สติฐิต 158/2012

8 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า 7/2001 18/2019 ACPG38/2017
BNCP 7/2019

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 8/2001 38/2012 DCPU5/2015
ELP7/2017

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 119/2009 21/2009

11 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต 187/2014

12 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต 244/2017

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช 152/2011

DCP: Director Certification Program

DAP: Director Accreditation Program

RCP: Role of the Chairman Program

ACP: Audit Committee Program

AACP: Advanced Audit Committee Program

ACEP: Anti-corruption for Executive Program

R-CF: R-CF-Chairman Forum

ACPG: Anti - Corruption: The Practical Guide

RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders

RCC: Role of Compensation Committee

FSD: Financial Statements for Directors

FND: Finance for Non-Finance Director

C-Conference: Collective Action Against Corruption Conference 

DCPU: Director Certification Program Update

BNCP: Board Nomination and Compensation Program

ELF:  Ethical Leadership Program

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี	2562
ในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้
•  นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม เข้าอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP 164 / 2019) จัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•  นางสาวเพียงพนอ บญุกล�า่ เข้าอบรมหลกัสตูร Risk Management 
Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019) และเข้าอบรม
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP 7 / 2019) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย

•  นายคงกระพัน อนิทรแจ้ง เข้าอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14 / 2562) สถาบันวิทยาการ

พลังงาน และเข้าอบรมหลักสูตร Leadership Development 
Program III (LDP III / 2019) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้น�าและ 
การเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

•  นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน รุ ่นที่ 14 (วพน. 14 / 2562) สถาบัน
วิทยาการพลังงาน และเข ้าอบรมหลักสูตร Leadership 
Development Program III (LDP III / 2019) รุ่นที่ 4 สถาบัน
พัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

•  นายวฒุกิร สตฐิติ นายไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร นายวิรตัน์ เอือ้นฤมติ และ
นายบุญชัย ชุณหวิกสิต ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ของบริษัทฯ 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ�าปี 2562
กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน
ในปี 2562 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการโดยการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและ
แบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชดุย่อย ประจ�าปี 2562 ซึง่มท้ัีงหมด 3 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมนิ
คณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
ตนเองและกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึ่งแบ่งออกเป็น แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) 
ทัง้ 4 คณะ และแบบประเมนิคณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายบคุคล) 
เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่าร้อยละ 85 = ปฏิบัติเป็นประจ�า / ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65 = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี
มากกว่าร้อยละ 50 = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี
ต�่ากว่าร้อยละ 50 = ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้น�าส่งแบบประเมิน 
ดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพ่ือประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ 
เพ่ือวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อน�าผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อไป

สรุปผลการประเมิน
1. แบบประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ ประกอบด้วย 5 หวัข้อ ได้แก่
 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2) นโยบายของคณะกรรมการ
 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 4) การประชุมคณะกรรมการ
 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ 
 • ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 91.66)

2.  แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการ
ท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

 1)  ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง 
สามารถอธิบายการตัดสินใจได้

 2)  ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ

 3)  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
 4)  มคีวามโปร่งใสในการด�าเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ และ

มีการเปิดเผยข้อมูล
 5)  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 
 6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
 • ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.31)
 •  ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.36)

3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
3.1  แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ 

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่
 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 2)  การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 
 3)  บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย
 •  ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99.00)
 •  ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.11)
 •  ผลการประเมินคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.20)
 •  ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.22)
3.2  แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะ

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่
 1) ความรู้ทางธุรกิจ
 2)  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 3)  อ�านาจ หน้าที่
 4)  ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
 5)  ความเข้าใจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ
 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม
 •  ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” (ร้อยละ 96.33)

114

รายงานประจ�าปี
2562



การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ในปี 2562 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยหลกัเกณฑ์
การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการด�าเนินงานเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่ง 
รวมถึงผลการปฏิบัตงิานประจ�าปี (ระยะสัน้) และผลการปฏิบตังิานตาม
กลยุทธ์ในระยะยาวเพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับบริษัทฯ ประกอบกับ 
ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้น�า ที่จะ
ช่วยสร้างความย่ังยืนในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ท้ังนี้ คณะกรรมการ 
โดยการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ได้ร ่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนด 
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเอง
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่ง
บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ โดย
ได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการด�ารงต�าแหน่งบริหาร เพ่ือ 
ด�าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมการประเมิน
ด้านความสามารถ (Competency) และคุณลักษณะ (Personal 
Attribute) โดยน�าผลประเมนิทีไ่ด้มาก�าหนดเป็นแผนพัฒนารายบคุคล 
(Individual Development Plan: IDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ให้มีความพร้อมต่อการสืบทอดต�าแหน่ง ทั้งในกรณีการเกษียณอายุ 

และเพ่ือรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยจะมกีารตดิตาม
ความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผลต่อคณะผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการประเมินศักยภาพ 
ผู้บริหาร และวางแผนพัฒนาส�าหรับผู้บริหารกลุ่มที่มีศักยภาพท่ีจะ
เป็นผูส้บืทอดต�าแหน่งจ�านวน 20 ราย และมแีผนท่ีจะพัฒนาผูส้บืทอด
เพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการรายงาน
เรื่องแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�าปี 2562 
อีกด้วย

นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ 
ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพ่ือก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีท่ีเป็นการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีน ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สามารถด�ารงต�าแหน่งแห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการด�ารง
ต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นไปตามหลักการ 
การไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากร
ของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากล่ันกรอง 
อย่างเป็นระบบ ดังนี้

หลักการการไปดํารงตําแหน่งในบริษัท	 
หน่วยงานหรือนิติบุคคลอื่นๆ
1.  ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ได ้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได ้รับ 
การแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมายให้
ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของ 
บริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ ภายหลังที่ได้รับ
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้หรอืได้รบัการแต่งตัง้จาก
มติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

2.  ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ได้รบัการแต่งตัง้จากหน่วยราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอืน่ของรฐั  
องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ท่ีปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานใน
กิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและ
ให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

3.  ในกรณีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะ
ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ อนกุรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูท้รงคณุวุฒ ิท่ีปรกึษา หรอืต�าแหน่งใดๆ ในบรษิทัหรอืนติบิคุคลอืน่ 
นอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2. และมิใช่การปฏิบัติงาน 
ในกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
ตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว

4.  ส�าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทีไ่ม่ใช่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1. หรือ 
2. หรือ 3. ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพ่ือทราบหรือขอความ
เห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (GPSC 
Management Committee: GPSC MC) ก่อนการตอบรับการไป
ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการ 3 คน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ�านวน 3 คน มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้าน
กฎหมาย ด้านบญัชกีารเงิน และด้านการบรหิาร มคุีณสมบติัเหมาะสมที่
จะสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงนิ 
ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) โดยมนีางสาวอรรถยา สโุขธนงั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน  
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมี
คุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขต
การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้  กรรมการ 
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความ 
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินได้

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  ก�าหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพ่ือให้มีการด�าเนินการเป็นไปตาม

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความ 
เหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�า

2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 2.1  สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง  
การเงินอย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ
โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 2.2  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็น
อิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีท่ีเห็นว่าไม่

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)

2 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)

3 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการชุดย่อย

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

 2.3  ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกับความ 
เหมาะสมของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เข้าร่วมประชมุกับผูส้อบบญัช ี
โดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

3. การควบคุมภายใน
 3.1  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงตามกรอบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก�ากับ
ให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ 
ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

 3.2  ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการ
ท�างาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้
มรีะบบการท�างานทีม่ปีระสทิธิภาพ รวมถึงเพ่ือให้ได้รายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี

 3.3  ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี รวมท้ังติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติ
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.4  สอบทานการด�าเนินงาน และกระบวนการในการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏบิตังิาน และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค�าส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ

 3.5  ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและก�ากับ
ดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

4. การตรวจสอบภายใน
 4.1  สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ และก�ากับให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบตัติามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณา
ความเพียงพอของบคุลากร งบประมาณ และความเป็นอสิระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 4.2  ก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและ
ให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี  
และการเปลีย่นแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

 4.3 ประเมนิผลการปฏิบตังิานของหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 4.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ

ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 4.5 พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
 4.6  ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ  

ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่
ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ
กับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
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5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
 5.1  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 5.2  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมี 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ

 5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้
มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 5.4  ประเมนิผลการปฏบิติังานโดยการประเมนิตนเอง และรายงาน
ผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให ้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

6. การรายงาน
 6.1  จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  -  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  -  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ

  -  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด ้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลท.  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  -  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
  -  จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
  -  ความเห็นหรอืข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  -  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. หน้าที่อื่นๆ
 7.1  ในกรณีท่ีการด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการ

ปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็น
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือพิจารณาให้มีการเชิญหรือด�าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรือ่งด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัฯ ได้ ทัง้นี ้การด�าเนินการ 
ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อบังคับของ 
บรษิทัฯ รวมถึงมอี�านาจแต่งตัง้คณะท�างานเพ่ือสนับสนนุการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 7.2  เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 
ภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติ ท่ีฝ่าฝ ืนกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าส่ังที่เก่ียวข้องกับ
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ
พิจารณาส่ังให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ 
ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏบิตังิาน และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค�าส่ังที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ 

   ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ อย่างร้ายแรง

  - การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  -  การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ี

ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
  -  การฝ่าฝ ืนกฎหมายว ่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

   ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพ่ือด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการบริษัทฯ  
หรือฝ่ายจัดการไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจ
รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้
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 7.3  หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบัแจ้งกรณีทีผู่ส้อบบญัชี
พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ฝ่ายจดัการ หรอืบคุคล
ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ กระท�าความผิด 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 
281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308  
มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ
มาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนนิการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต ้นให ้แก ่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้ รับทราบและรายงานผล 
ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ 
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)

2 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)

3 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน 

นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู ้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและ
ก�ากับกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 
บรษิทัฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอสิระ  
โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงาน
ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีพ้นจาก
ต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนตามวาระอาจได้รบั 
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

 7.4  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น 
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติเปลี่ยนแปลงหน้าท่ี 
รายชื่อและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี
การเปลีย่นแปลงตามแบบท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ก�าหนดต่อ ตลท. ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 
ดงักล่าว โดยวธีิการตามข้อก�าหนดของ ตลท. ว่าด้วย การรายงานโดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขต	หน้าที	่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
1.  คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ 

รายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์
และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มี 
การก�าหนดหลกัเกณฑ์หรอืวิธีการก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
และสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งต้ังตาม 
ความเหมาะสม

4.  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

5.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

6.  ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อมทัง้รายชือ่ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม
ที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

7.  รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ และจดัท�ารายงาน
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ และลงนามโดยประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

2 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)

3 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

4 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
1.  ก�าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือก�าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัขิององค์กร 
ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรท่ีได้มาตรฐานและ 
เป็นแนวทางที่ถูกต้อง

2.  ก�าหนดนโยบายพร้อมท้ังสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ
มาตรฐานการก�ากับดแูลกจิการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมท้ัง
เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็น
ที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า

3.  ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ในเรือ่งเก่ียวกับการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี

4.  ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพ่ือให้เป็น
ไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับ ได้แก่ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด

5.  ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่าง
สม�า่เสมอ โดยเปรยีบเทยีบกับแนวปฏิบตัขิองสากล และเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6.  มอบนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ ให้คณะท�างาน
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

7.  มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึง 
การด�าเนินงานด้านการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility)

8.  ติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9.  วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

10.  สนับสนนุให้มกีารเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากับดแูลกิจการทีด่ี  
ให้เป็นท่ีเข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลใน 
ทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

11.  ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
เข้ารบัการจดัอนัดบัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดโีดยหน่วยงานกลาง
ภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

12.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

13.  วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

14.  ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั ให้ข้อเสนอแนะ  
แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การต่อต้านการคอร์รัปชัน

15.  รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนัียส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

16.  ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

17.  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นผู ้พิจารณาแต่งต้ัง
เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่เห็นสมควร

18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ากับกิจการองค์กร/เลขานุการ
บริษัท ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมี 
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการก�ากับ
ดแูลกิจการท่ีดมีวีาระการปฏิบตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการทีพ้่นจาก
ต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

1 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

2 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการบริหารความเสี่ยง

3 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

4 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง
1.  ก�าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2.  การก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 
รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.  ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
ความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 
(Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) 
(ระดับจัดการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4.  พิจารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กร และให้ข้อคิดเหน็ 
ในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังแนวทางการก�าหนด
มาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนา
ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพ่ือให้ 
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5.  การก�ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วท้ังองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

6.  ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติ รวมถึงความเสี่ยงด้าน
ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk) และการ 
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ

7.  สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับท่ัวท้ัง
องค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง

8.  รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ
รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนัียส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

9.  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อย 3 คน ซึง่ประกอบไปด้วย
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน 
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ของบรษิทัฯ จ�านวนกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องมี
กรรมการอสิระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมด แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนยิามกรรมการอสิระตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ ท้ังน้ี โดยนับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/
ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ
เดยีวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ
ทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยืม  
ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท�านองเดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญาม ี
ภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังน้ี การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธกีารค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว  
ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ สังกดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่า
บรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ 
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้นซึ่งเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่
มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

การก�าหนดนยิามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ มส่ีวนท่ีก�าหนดไว้เข้มกว่า 
ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกิน 
ร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมบริษัทฯ ท้ังน้ี โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอสิระด้วย” (คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดทีร้่อยละ 1)  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
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กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ
1)  การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง 

ตามวาระ
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ 

น�าเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่

 •  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 •  ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
 •  บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั 

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้งใน 
ครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธาน 
ที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2)  การแต่งตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่น 
ที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและ
น�าเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ 
ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
1)  ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 

ออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

2)  นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจาก
ต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3)  กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบรษิทัฯ 
โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ทราบด้วยก็ได้

4)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู ้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1.	 	การสรรหากรรมการ	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ	และ 

การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ	
 การสรรหากรรมการ
  คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคล
ท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก
ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อ
กรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานท่ีน่าเชือ่ถือซึง่เป็นฐาน
ข้อมลูกรรมการท่ีได้รวบรวมรายชือ่ผูท้รงคณุวุฒใินสาขาต่างๆ ไว้ 
จากน้ันคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 •  มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และ
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ ท่ีมีมหาชนเป็น 
ผู ้ถือหุ ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 
 •  มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขา

อาชีพ และประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์
และสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
พิจารณาควบคู่กับตารางความรู้ความช�านาญ (Skill Matrix) 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 •  สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง มส่ีวนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามกล้าใน
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการท�างานและ
จริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

 •  มภีาวะผูน้�า และสามารถติดตามการด�าเนินการของผูบ้รหิาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 •  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

  ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจ�ากัด หรือแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด 

  ส�าหรับการสรรหากรรมการเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
บรษิทัฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ เพ่ือเรยีนเชญิให้ผูถื้อหุน้ 
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือเสนอรายชื่อ 
ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด
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2.	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาและแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ในกรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกท้ังมีคุณสมบัติเหมาะสมใน

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้
1.  เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม บริษัทฯ มีการก�าหนด “หลักเกณฑ์การสรรหาและ 
แต่งตั้งกรรมการของบริษัทท่ีเข้าลงทุน” เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู ้บริหารใน 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามสัดส่วน 
การถือหุน้ของบรษิทัฯ หรอืเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคญั 
ส�าหรบัการลงทุนในบรษิทัท่ีเก่ียวข้อง บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายเข้าไป
ควบคุมมากนักเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นน้อย

  อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ ก�ากับ
ดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องให้มีแนวทาง
ในการด�าเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั เช่น นโยบายการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการ
จัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายการบรหิารบคุคล รวมทัง้นโยบายส�าคญัอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เป็นต้น

2.  ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบก�ากับดูแลการจัดการ และผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัท่ีเก่ียวข้องแต่ละ
บริษัทภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

 •  ด�าเนินการติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตาม
สัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 •  ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต ่างๆ ของบริษัทย ่อย  
บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง รวมถึงให้ 
ค�าแนะน�าเพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันเวลาและเหมาะสม

 •  พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้บริษัทย่อย  
บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมรีะบบควบคมุภายในรวมถึง 
ระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด�าเนินธุรกิจ

 •  พิจารณา ติดตาม และด�าเนินการจัดให้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี
เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่าง
สม�่าเสมอ

3.  บรษิทัฯ มกีารก�าหนดระเบยีบบรษิทัฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การลงทุน
ของบริษัทฯ และแนวทางการก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัท
ที่บริษัทฯ ถือหุ้น เพ่ือก�าหนดนโยบาย ขอบเขต หลักเกณฑ์การ
ลงทนุของบรษิทัฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบรหิารบรษิทัที่
บริษัทฯ ถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน ควบคุมการลงทุน และ
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงาน  
และการบริหารจัดการการก�ากับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

4.  บริษัทฯ จะก�าหนดแผนงานและด�าเนินการเพ่ือท�าให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากับดูแล หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน  
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5.  ในกรณีท่ีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีความ
จ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตาม
ให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าท�ารายการ
ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม 
หลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและรายการได้มา
และจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�าหนดโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6.  บรษิทัฯ จะด�าเนนิการท่ีจ�าเป็นและตดิตามให้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  
และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนินธุรกิจ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

ด้านต่างๆ อาท ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างาน และ
ภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีท่ีกรรมการ ผู ้บริหาร และ
พนกังาน ต้องรบัทราบหรอืพิจารณาข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ  
โดยมนีโยบายและการด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน 
ดังนี้

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1)  ให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เก่ียวกับหน้าทีใ่น

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังทีม่กีารแก้ไข
เพิ่มเติม) 

2)  กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทราบ

3)  กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารใน 
สายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ 
เทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ท่ีเป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ 
ต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะ 
เผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงนิและสถานะ
ของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการ 
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 
และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

4)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพ่ือการซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น 
(ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าท้ังทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�า
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน�าข้อเท็จจริงเช่นนั้นออก
เปิดเผยเพ่ือให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูล
ภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของ 
คู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีให้บุคคล
ภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้
เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6)  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ 
ผู ้บริหารและพนักงานมีหน้าท่ีเก็บรักษาความลับ และ/หรือ 
ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ และมหีน้าทีใ่นการใช้ข้อมลูภายในของ 
บริษัทฯ เพ่ือประโยชน์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ 
ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ น�าความลบั  
และ/หรอื ข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บรษิทัอืน่ 
ที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7)  ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายในไป
ใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ 
ตดัค่าจ้าง พักงานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอืให้ออกจากงาน 
ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�าและความ
ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1)  ส่ือความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนัก

ถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบรษิทัฯ โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะต่อ 
ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการ
หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงเน้นย�้ากับกรรมการและ 
ผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งหนังสือหรืออีเมล 
แจ ้งเตือนกรรมการและผู ้บริหารทุกรายให ้รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)

2)  แจ้งเตอืนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่ก่ียวข้องทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ (Black - out Period) ซึ่งบริษัทฯ ก�าหนดในระหว่าง 
ช่วงเวลาท่ีบรษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัท่ีอาจมผีลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เพ่ือให้ข้อมลูน้ันได้รบัการเผยแพร่
สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน

3)  เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์
บรษิทัฯ ของกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายเดอืนผ่านการรายงาน
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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ชื่อ - นามสกุล
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างปี

หมายเหตุ
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62

กรรมการ

1 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร - - - เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

2 นายคุรุจิต นาครทรรพ 30,000 57,029 27,029 -

3 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 73,000 138,789 65,789 -

4 พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ - - - -

5 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม - - - -

6 นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 30,000 57,029 27,029 -

7 นายวุฒิกร สติฐิต - - - -

โดยคู่สมรส 10,000 10,000 ไม่เปลี่ยนแปลง -

8 นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า - - - -

9 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต N/A - - เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - - - -

11 นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต - - - -

12 นายบุญชัย ชุณหวิกสิต N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช 25,000 47,000 22,000 -

ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท

1 นายชวลิต ทิพพาวนิช 25,000 47,000 22,000 -

2 นายสมรชัย คุณรักษ์ 63,000 73,500 10,500 -

3 นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ - - - -

4 นางวนิดา บุญภิรักษ์ 58,000 109,100 51,100 -

5 นางรสยา เธียรวรรณ N/A 28,228 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

6 นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์ - - - -

7 นางภัทริณี สุพนธนา - - - -

8 นางพัลลภา อชานนท์ N/A 1,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2562

หมายเหตุ :
- N / A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี 2562

- กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ�านวน 1 ราย คือ นายวุฒิกร สติฐิต โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

- วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.020168

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2562 
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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ค่าบริการอื่น
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนส�าหรบังานบรกิารอืน่ (Non -
Audit Fee) ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา ซึง่ได้แก่ ค่าบรกิารตรวจสอบการ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน การสอบทานอตัราส่วน
ทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีให้แก่ส�านักงาน 
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จ�านวน 6.29 ล้านบาท บุคคลหรือ 
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 8.69 ล้านบาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
จ�านวน 10.01 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 
1.01 ล้านบาท และของบริษัทย่อย จ�านวน 9.00 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
(CG Code) ท่ีจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ 
บริษทัฯ และได้ตดิตามผลการปฏิบตัติาม CG Code ดงักล่าวด้วย โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้น�าหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตาม 
ที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ในส่วนของแนวปฏิบติัท่ีบรษิทัฯ ไม่ได้ด�าเนนิการตาม CG Code ได้แก่ 
จ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีจ�านวน 13 คน มากกว่าแนวปฏิบัติ
ของ ก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจ�านวนไม่เกิน 12 คน เนื่องจาก 
บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ จงึมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องมกีรรมการ
ที่มีทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายมากขึ้น

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

การก�ากับการปฏิบัติงาน 
นับตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะตามวิสัยทัศน์
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีก�ากับดูแลโดยเฉพาะ 
ได้แก่ ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ซ่ึงอยู่ภายใต้
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและก�ากับกิจการองค์กร โดยในปี 2562  
ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบยีบ ตามหลกัการบรหิารความเสีย่งสากลโดยวางแนวป้องกัน
ในสามระดับ (Three Lines of Defense) ได้แก่
1.	 	ผู้รบัผิดชอบระดบัแรก	(First	Line	of	Defense) คอื หน่วยงานที่ 

เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มีหน้าที ่
ปฏิบัติและก�ากับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2.	 	ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสอง	(Second	Line	of	Defense) คือ 
หน่วยงานก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนดูแล
ก�ากับการปฏบิตังิานตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบในความรบัผดิชอบ 
ของตน ให้ค�าปรึกษา ให้ความรู ้  และสื่อความถึงนโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้ก�าหนดขึ้น

3.	 	ผู้รบัผิดชอบระดบัท่ีสาม	(Third	Line	of	Defense) คือ หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ท�าหน้าท่ี 
ตรวจสอบกระบวนการท�างานของหน่วยงานที่เป็น First Line of 
Defense และ Second Line of Defense ให้ปฏิบัติงานตามที่
ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะรายงาน
ผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงาน
ด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดแูลการปฏบิตังิาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ โดยส่วน
ก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทฯ  
ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็น
ไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบ โดยบคุลากรของบรษิทัฯ มหีน้าท่ีปฏบิตัติาม 
นโยบายฯ ดังต่อไปนี้
1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2)  การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการ

ผูกขาดทางการค้า
3) การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
5) การปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6)  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้านการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
7)  การจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของ 

บริษัทฯ อย่างถูกต้อง
8) การปฏิบัติตามนโยบายและหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การดําเนินงานของส่วนกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 ส่วนก�ากับกฎหมายและ 
กฎระเบียบองค์กรมีการด�าเนินการ ดังนี้
•  จัดท�านโยบายย่อยในลักษณะเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้สื่อความ

ภายในเพ่ือให้บุคลากรบริษัทฯ น�าไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้
นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบยีบ ได้แก่ นโยบายการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา 
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และต่อต้านการ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่กระบวนการก่อการร้าย และนโยบายการ
สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาด
ทางการค้า โดยจะมีการประกาศใช้ในปี 2563 ต่อไป

•  ด�าเนินการรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และจัดประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ภายในบรษิทัฯ เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องของแต่ละกฎหมายท่ี
ออกมาใหม่ว่ามคีวามเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ หรอืไม่ และจดัท�าฐาน
ข้อมลูการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบบรษิทัฯ ทีร่ะบคุวาม
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถานะการด�าเนินการ  
(Compliance Inventory Control)

•  มีการประชุมร่วมกับกลุ ่ม ปตท. เพ่ือให้มีการด�าเนินการท่ี
สอดคล้องกัน แลกเปลี่ยนความรู ้และข้อเสนอแนะในการ 
ปฏิบัติงานด้าน Compliance ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให ้
มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

•  ด�าเนินการจัดท�าระบบ Compliance Monitoring เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และใช้การแจ้งเตือนเพ่ือไม่ให้เกิดการ 
ไม่ปฏิบัติส�าหรับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงการจัดท�ารายงาน
การปฏิบัติตามให้กับผู้บริหารได้อีกด้วย

•  จัดอบรม Compliance Risk Management ให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน จ�านวน 3 ครัง้ เพ่ือให้บคุลากรของบรษิทัฯ มคีวามเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ของตนได้มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบร�ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�บร�หารระดับสูง

LINES OF
DEFENSE
LINES OF
DEFENSE

LINES OF
DEFENSE
LINES OF
DEFENSE

LINES OF
DEFENSE
LINES OF
DEFENSE

11
STST

22
NDND

33
THTH

หน�วยงานที่เป�นเจ�าของ
กระบวนการ

ผู�ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ

หน�วยงานกำกับกฎหมาย
และกฎระเบียบองค�กร

หน�วยงานบร�หาร
ความเสี่ยงองค�กร

หน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู�ตรวจสอบภายนอก

องค�กรภายนอกที่กำกับดูแล
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การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร
1. PTT Group CG Day
วันท่ี 11 กันยายน 2562 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัฯ พร้อมด้วยผูบ้รหิารและพนกังานของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย PTTEP, GC, TOP, IRPC และ PTTOR 
ร่วมเปิดงาน PTT Group CG DAY 2019 ภายใต้แนวคิด DIGITALIZATION 
CHALLENGE FOR THE GOVERNANCE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขับเคล่ือน 
ธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยน�าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย  
มาเสริมกระบวนการท�างานในเชิงการปฏิบัติงาน (CG in Practice) เพ่ือให้
มีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
และบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างย่ังยืนอีกด้วย งานดังกล่าวจัด ณ ห้อง 
Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี กรุงเทพฯ

2.	การอบรมหลกัสตูร	Compliance	Risk	
Management
ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร 
ร่วมกับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ส�านักงาน ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร 
Compliance Risk Management เพ่ือ
ให้พนักงานทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษัทฯ โดยได้รับเชิญ 
อาจารย์จริาพร สเุมธีประสทิธ์ิ เป็นวิทยากร

3. QSHE&KM Day 2019 
เมือ่วันที ่29 สงิหาคม 2562 นางสาวพัลลภา  
อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
และก�ากับกิจการองค์กร และนางสาว
พัชณียา มไหสวริยะ ผู้จัดการส่วนก�ากับ
กฎหมายและกฎระเบียบองค ์กร ได ้ 
สื่อความในหัวข้อ Fighting Fraud ต่อสู้ 
รู ้ทันโกง มีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชันและการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของ 
บรษิทัฯ ให้กับผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ  
รับทราบ รวมถึงมกีารท�าแบบทดสอบและ
เล่นเกมเพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 

5.	วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ	
เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2562 นายชวลิต 
ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวพัลลภา 
อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท
และก�ากับกิจการองค์กร และพนักงาน
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ ่ม ปตท. 
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต ้
แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เพื่อแสดง
พลังและเจตจ�านงในการเป็นต้นแบบ 
ของสงัคมทีจ่ะต่อสูแ้ก้ไขปัญหาคอร์รปัชนั 
ให ้ส�าเร็จอย่างเป ็นรูปธรรม ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
(BITEC) จัด ข้ึนโดยองค ์กรต ่อต ้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

6.	วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล	
(ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยนางสาว
อรรถยา สุโขธนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
ภายในองค์กร ตัวแทนผู ้บริหาร และ
พนักงานบริษัท  โกลบอล เพาเวอร ์  
ซินเนอร ์ ย่ี  จ�ากัด (มหาชน) ร ่วมกับ 
ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัในกลุม่ ปตท.  
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO 
TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจรติ” 
ซึ่งจัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น 
ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
โดยมีพลเอก ประยุทธ ์  จันทร ์ โอชา  
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

4.	กิจกรรมสัมมนาคู่ค้าประจําปี	2562	
เมือ่วันท่ี 14 พฤศจกิายน 2562 นางสาวอาทิตยาภา 
มณีโชติ พนักงานก�ากับดูแลองค์กรอาวุโส ส่วน
ก�ากับกฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร ได้สือ่ความ
เรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับ 
คู ่ค้า รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ
การให้ความคุ้มครอง นโยบายต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้
ของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให ้
คูค้่ารบัทราบถึงการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลของ 
บริษัทฯ มากยิ่งขึ้น
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รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report of  
Thai Listed Companies 2019: CGR)
ผลการส�ารวจโครงการการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2562 บริษัทฯ  
ถูกจดัล�าดบัให้อยู่ในระดบัดเีลศิ (5 ดาว) ได้รบัคะแนนเฉลีย่โดยรวมเท่ากับปี 2561 ในคะแนน
ร้อยละ 96 ดังนี้ 

ปี บริษัทจดทะเบียน 
โดยรวม SET100 Index SET50 Index บริษัทฯ

2561 81% 88% 91% 96%

2562 82% 90% 92% 96%

ล�าดับ หมวด

คะแนนปี 2561 คะแนนปี 2562
บริษัท 

จดทะเบียน
โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

บริษัท 
จดทะเบียน

โดยรวม

SET100 
Index

SET50 
Index

บริษัทฯ

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 96% 96% 96% 96% 94% 97% 97% 98%

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน

95% 95% 95% 95% 92% 96% 97% 98%

3 การค�านึงถึงบทบาทของ  
ผู้มีส่วนได้เสีย

88% 88% 88% 88% 81% 90% 93% 98%

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 93% 93% 93% 93% 86% 94% 96% 99%

5 ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ

82% 82% 82% 82% 75% 84% 87% 94%

เปรียบเทียบผลคะแนนรายหมวด
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การบริหารจัดการความยั่งยืน

SUSTAINABILITY
MANAGEMENT
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บรษิทัฯ ตระหนักถึงความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี  
โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจ  
ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อ
องค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าท่ีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการ
เป็นองค์กรทีพั่ฒนาและเติบโตได้อย่างย่ังยืน อกีท้ังการบรหิารจดัการ
ผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเส่ียงด้าน
ภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุดชะงักทางธุรกิจ พร้อมท้ังสามารถ
สร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทฯ  
มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงประเดน็ต่างๆ ท่ีอยู่ในความสนใจและรบัข้อคดิเห็นของ  
ผูม้ส่ีวนได้เสยีมาบรูณาการเข้ากับกระบวนการตดัสนิใจและวางแผน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)  
(โกลว์) ในฐานะบริษัทในกลุม่บรษิทัฯ พิจารณาทบทวนการด�าเนินงาน  
การมีส ่วนร่วมกับผู ้มีส ่วนได้เสียพร้อมระบุและจัดล�าดับกลุ ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญขององค์กรให้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความ 
คาดหวัง/ประเด็น ท่ีผู ้มีส ่วนได ้ เสียให ้ความส�าคัญได ้อย ่าง 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือน�าข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนจัดท�า
แนวทางสรา้งการมสีว่นรว่มกบัผู้มีส่วนได้เสยีต่อไป โดยบริษัทฯ แบง่
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่มหลักได้แก่ 1. กลุ่มผู้ถือหุ้น 2. นักลงทุน 
3. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 4. กลุ่มพนักงาน  
5. กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา 6. กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ 7. กลุ่มลูกค้า 
และ 8. กลุ ่มชุมชนและสังคม ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจที่มีต ่อกลุ ่มผู ้ ถือหุ ้น จึงได้ก�าหนด 
จรรยาบรรณทางธุรกิจออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าจะสร้างความ
เจรญิเตบิโตอย่างเตม็ศกัยภาพ เพ่ือให้กลุม่ผูถื้อหุน้ได้รบัผลตอบแทน
อย่างย่ังยืนจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้
ความส�าคญักับการเคารพในสทิธิของผูถื้อหุ้นทกุรายในการได้รบัและ 
เข้าถึงข้อมลูท่ีจ�าเป็น รวมท้ังการเปิดเผยผลประกอบการ พร้อมข้อมลู
สนับสนุนที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

2. กลุ่มนักลงทุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความคาดหวังของกลุ่มนักลงทุนซึ่งในปัจจุบัน
กลุม่นกัลงทุนให้ความส�าคญักับการด�าเนนิธุรกิจทีค่�านึงถึงปัจจยัด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรือ (Environment, Social 
and Governance: ESG) มาเป็นเกณฑ์ตัดสนิใจในการลงทุนร่วมกบั
การวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทฯ จึงค�านึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงด้านผลการด�าเนินงานทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ในประเด็นส�าคัญด้าน ESG เช่น การก�ากับดูแลกิจการ การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
การดูแลพนักงาน การดูแลชุมชน และการพัฒนานวัตกรรม เป็นต้น 
เพ่ือให้นักลงทุนเชื่อมั่นได้ว่าเงินลงทุนจะสามารถเติบโตอย่างย่ังยืน
ได้ในระยะยาว

3. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพ่ือหลีกเล่ียงการด�าเนินการท่ี
อาจส่งผลที่ไม่เหมาะสมในการท�าธุรกรรมกับภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้มีการประสานงาน ติดต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้พนักงาน
ด�าเนินการอย่างถูกต้อง และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีใน
ระยะยาว

4. กลุ่มพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่าง 
ต่อเน่ือง ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานคือฟันเฟืองท่ีส�าคัญในการ 
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาศกัยภาพพนกังานทกุคน เพ่ือส่งเสรมิการเติบโตทางสายอาชพี 
โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตั ิและบรษิทัฯ ได้จดัให้มสีภาพแวดล้อม
ที่ดีและมีความปลอดภัยในการท�างาน มีการจ่ายค่าตอบแทนและมี
สวัสดิการท่ีเหมาะสมให้กับพนักงาน รวมถึงน�าเทคโนโลยีต่างๆ มา 
สนับสนุนการท�างาน เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถเต็มก�าลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและสังคม เป็นแนวทางหนึ่ง 
ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง
ของพนักงานให้มีมากข้ึน ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร อีกทั้งในด้าน 
การดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการด�าเนินกิจกรรมงาน
ด้านที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบการบริหารงาน 

การด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสีย
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สู่ความย่ังยืนของบริษัทฯ ซึ่งยึดมั่นด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล  
ส่งเสรมิแนวคิดการเป็นคนดแีละคนเก่งของสงัคม รวมถึงการให้ความ
ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับคูค้่า โดยมกีารปฏิบตังิานภายใต้กรอบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่
ชัดเจนในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม ถูกต้องตาม 
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังมีคู่มือการด�าเนินงาน 
ภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของคู่ค้าบริษัทฯ เพ่ือให้คู่ค้า
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิบัติฯ ดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าให้
มีการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน เพ่ือการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
อย่างยั่งยืน

6. กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
บริษัทฯ ค�านึงถึงคุณค่าจากความร่วมมือกันของหุ้นส่วนทางธุรกิจใน
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และความเกี่ยวเนื่องกันของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization)  
หุน้ส่วนทางธุรกิจจงึมบีทบาทท่ีส�าคญัในฐานะพันธมติรทีจ่ะร่วมมอืกัน  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

7. กลุ่มลูกค้า
บริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตและ 
ส่งมอบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้กับลูกค้าตามปริมาณ คุณภาพ
และเง่ือนไขเวลาท่ีลูกค้าก�าหนดอย่างมีความมั่นคงด้านเสถียรภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการด�าเนินงาน ความ 
เชื่อมั่น ไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพ้ืนฐานในการ 
ส่งมอบสินค้าและการบริการท่ีมีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขของราคาที่
เป็นธรรมและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด

8. กลุ่มชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ยึดถือนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีความ 
มุ่งหวังให้ชุมชนและบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเก้ือกูลและ
สร้างคุณค่าร่วมกันอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คณุภาพชวิีตและพัฒนาศกัยภาพของชมุชน จงึได้ก�าหนดกลยุทธ์ด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ดังนี้

1)	 ด้านการศึกษา	
  บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างย่ังยืน 

การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง การสนับสนุนกิจกรรม และ
การพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่และนอกพ้ืนท่ีด�าเนินธุรกิจตาม
นโยบายรัฐบาล

2)	 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	
  บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับชุมชน 

รวมถึงการจดักิจกรรมชมรมผูส้งูอายุ กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพของ
กลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน กิจกรรมหน่วยแพทย์ 
เคลื่อนท่ี และกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

3)	 ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน	
  การท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท่ีอยู่ใกล้เคียงเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อบริษัทฯ และส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยปรึกษา
หารือ และรับฟังความเห็นของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมเพื่อสร้างความมั่นใจใน 
การด�าเนนิงานของบริษัทฯ

4)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณมากถึง 1,000 ตันต่อวัน และมี 
แนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึได้ร่วมมอืกับภาครฐั  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและจังหวัดระยอง) ในการหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ
บรหิารจดัการขยะครบวงจรจงัหวัดระยอง โดยการแปลงขยะเป็น
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ก�าจัดขยะมูลฝอยได้ถึง 500 ตันต่อวัน และสามารถผลิตกระแส
ไฟฟ้าได้ประมาณ 9.8 เมกะวัตต์ โดยฝุ่นละอองและก๊าซจาก 
การเผาไหม้จะได้รับการจัดการตามมาตรฐานสากลและไม่เป็น
ผลเสียต่อชุมชนข้างเคียง โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะเป็น
โครงการต้นแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคญัต่อพ้ืนทีแ่ละชมุชนรอบพ้ืนที่
ตั้งโรงไฟฟ้าเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้มีการ
จัดท�าโครงการเพ่ือลดการปล่อยมลภาวะท่ีเป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อม 
ทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอย่าง
สม�่าเสมอ และมีการสร้างสถานีตรวจวัดอากาศในพ้ืนที่ชุมชน 
รวมถึงการปลูกต้นไม้เป็นแนวกันชนบริเวณพ้ืนท่ีโรงงาน เพ่ือ 
ปิดกั้นการแพร่กระจายของมลภาวะ
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โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

โครงการ GPSC Young Social Innovator
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้าน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน�าแนวทาง
ของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเจตนารมณ์ของบรษิทัฯ โดยมเีป้าหมาย 
หลักมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการประกวด GPSC Young 
Social Innovator ข้ึนเป็นปีท่ี 2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ได ้
น�าเสนอแนวคดิโครงงานผลติภณัฑ์ หรอืวธีิการ กระบวนการทีมุ่ง่เน้น 
แก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืนในพ้ืนที่จริง โดยผลงานเหล่าน้ีมีโอกาสในการน�าไปใช้ใน
พ้ืนที่จริงท่ีมีปัญหา หรืออาจน�าไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาดใน 
รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะน�าไป
สูก่ารมส่ีวนร่วมระหว่างองค์กรกับชมุชน และจะเป็นตวัช่วยขับเคลือ่น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป 

โครงการและกิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการในปี 2562

โดยในปี 2562 นี้ได้มีการขยายพ้ืนท่ีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
จากภมูภิาคตะวันออกในปี 2561 เป็นท่ัวประเทศ ซึง่ได้รบัความสนใจ 
โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 โครงงาน และมีโครงงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จ�านวน 30 โครงงาน โดยแบ่งออกเป็น 
ภาคเหนอื 4 โครงงาน ภาคกลาง 7 โครงงาน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
6 โครงงาน ภาคตะวันออก 9 โครงงาน และภาคใต้ 4 โครงงาน ซึ่งมี 
5 โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย ได้แก่
1.  ทมี ต้นกล้าเปลีย่นโลก โรงเรยีนปราจนีกัลยาณี จงัหวัดปราจนีบรุี  

ชื่อผลงาน แคปซูลเก็บน�้าใต้ดินให้กับต้นกล้า
2.  ทมี Better life battery โรงเรยีนก�าเนิดวิทย์ จงัหวัดระยอง ชือ่ผลงาน  

Modification of Li - S battery with irradiated activated carbon 
derived from Sticky Rice

3.  ทีม รักษ์โลก โรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ชื่อผลงาน  
เซลล์ไฟฟ้าแบคทีเรียเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�้าเสีย :  
การเตรียมขั้วไฟฟ้าแบบใหม่ที่มี L - cysteine บนอนุภาคนาโน
เหล็กยึดติดกับกราฟีนออกไซด์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจับ
แบคทีเรียในน�้าเสีย

4.  ทีม Fruit Guard โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชื่อผลงาน ปลอกเทียมห่อผลไม้

5.  ทีม PM 4.0 โรงเรยีนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั มกุดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร ชื่อผลงาน การพัฒนาไฮโดรเจลจากไคโตซาน
และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ส�าหรับอนุบาลเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 6

โดยบริษัทฯ จะน�าผู้เชี่ยวชาญลงพ้ืนที่แนะน�าการพัฒนาผลงานของ
เยาวชน เพ่ือการประกวดในรอบชิงชนะเลิศในเดือนมีนาคม 2563 
ซึ่งจะได้รับรางวัลและมีโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Social Enterprise) ต่อไป
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นอกจากนี้ จากการแข่งขันในรอบคัดเลือก บริษัทฯ ยังพบว่า
มีผลงานเยาวชนที่น่าสนใจ สามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน จึงได้ให้การสนับสนุนทุนพัฒนา
ผลงานเพ่ือน�าไปทดลองด�าเนินการจริงในชุมชนอีกจ�านวน  
4 ผลงาน ได้แก่
1.  ผลงานบรรจุภัณฑ์เคลือบนาโนเคลย์ส�าหรับยืดอายุ

ผลผลิตทางการเกษตร จากโรงเรียนเซนนิโกลาส จังหวัด
พิษณุโลก

2.  ผลงานชุดอุปกรณ์หยดน�้ากรดและกวนยางพารา จาก
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จงัหวัดฉะเชงิเทรา

3.  ผลงานเครื่องลอกเย่ือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ จากวิทยาลัย
เทคนิคตราด จังหวัดตราด

4.  ผลงานละลายล�า กระบวนการส่งเสริมอาชีพชุมชนด้วย
การแปรรูปถั่ว จากวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งบริษัทฯ จะส่งผู ้เชี่ยวชาญและพนักงานลงพ้ืนที่พัฒนา 
ผลงานและทดลองจรงิในชมุชน ร่วมกบัเยาวชนตลอดปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนและต่อยอดผลงานรุ่นที่ 1 จาก
ปี 2561 อย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้น�าผู้เชี่ยวชาญ
ลงพ้ืนที่ เพ่ือแนะน�าการพัฒนาผลงานของเยาวชน 2 ผลงาน ได้แก่  
1. Smart Biogas จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และ 2. ผลงาน Food 
Waste Composing Machine จากโรงเรยีนก�าเนิดวิทย์ จงัหวดัระยอง 
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นอกเหนือจากการจัดหาผู้เช่ียวชาญ
และงบประมาณสนับสนุนแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การจดสิทธิบัตรให้แก่เยาวชนทั้ง 2 ผลงาน โดยปัจจุบันทั้ง 2 ผลงาน
ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังได้น�าเยาวชนทั้ง 2 ผลงาน เข้าร่วมการประกวด
นวัตกรรมนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2019  
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยผลงาน Smart Biogas ได้รับ 
รางวัล Silver Prize และผลงาน Food Waste Composing Machine 
ได้รับรางวัล Special Award จาก Indonesian Invention and  
Innovation Promotion Association (INNOPA) ประเทศอินโดนีเซีย
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สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมมือกันจัดต้ังโรงเรียนและ
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมุง่เน้นด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิยั
อย่างแท้จริง โดยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันชั้นน�าของโลก เพ่ือ
สร้างเสรมิเยาวชนให้มคีวามเป็นเลศิด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตแบบก้าว
กระโดดทัดเทียมประเทศชั้นน�าในเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมระดับแนวหน้า  
รวมถึงสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้ท่ีช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้
เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างสูงสุด เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานช่ือแด่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ระยองและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง

โครงการพัฒนาผู้น�าเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน 
(CONNEXT ED)
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความจ�าเป็น
ของการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากที่
ส�าคญัในการพัฒนาประเทศ จงึร่วมสนับสนุน
โครงการพัฒนาผู้น�าเพ่ือการศึกษาที่ย่ังยืน 
(CONNEXT ED) อย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสร้างเครือข่าย
ผู้น�ารุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การศกึษาไทยอย่างย่ังยืน ผ่านการแลกเปลีย่น 
เรียนรู้และวางแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับ
ผู ้บริหารโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้สามารถ
ตอบโจทย์ของประเทศใน 3 ด้าน คือ การ
ลดความเหลื่อมล�้า การพัฒนาคุณภาพคน  
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เนือ่งจากทัง้ 3 ด้านดงักล่าวมคีวามเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรในประเทศให ้มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการด�าเนิน
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs)

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559 โดย
มีบุคลากรจากส่วนงานกิจการเพ่ือสังคม
ของบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีเป็น School Partner 
เพ่ือประสานงานและดูแลโรงเรียนจ�านวน 
10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนบ้านวนท่าแครง 
โรงเรียนวัดบ้านนา โรงเรียนประกอบราษฎร์
บ�ารุง โรงเรียนวัดสุขาราม ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนชุมชน 

วัดทับมา โรงเรียนวัดเกาะ และโรงเรียนบ้าน 
พยูน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยกว่า 3 ปี
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลสถานศึกษาท้ัง 
10 แห่ง ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูของ
โรงเรียน โดยท�าหน้าที่เป็นคู ่คิด คู ่พัฒนา 
(School Partner) ในการสร้างกระบวนการ
คิดและกระบวนการเรียนรู ้ เพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้านการเรียนและการสอน 
โดยมุ่งเสริมทักษะด้าน Facilitator ให้แก่ครู
ในการออกแบบโครงการเพ่ือการพัฒนาการ
ศึกษาอย่างย่ังยืนในบริบทของโรงเรียน นับ
เป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของ 
บริษัทฯ ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทยให้
ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสนับสนุน
ในด้าน STEM และภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก
เป็นทักษะการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
จ�าเป็นต่อเยาวชนยุค 4.0 โดยบริษัทฯ ได้
สนับสนุนและน�าผูแ้ทนครจูากทัง้ 10 โรงเรยีน
เข้าร่วมการอบรมทักษะ STEM และภาษา
องักฤษร่วมกับกลุม่ ปตท. 2 ครัง้ และลงพ้ืนท่ี
ตดิตามการน�าผลการอบรมไปประยกุต์ใช้ใน
การเรยีนการสอนตลอดทัง้ปี นอกจากน้ี ยังได้
ท�าการทดสอบ STEM - CAT เฉพาะของกลุม่ 
ปตท. เพ่ือวัดผลนักเรยีนท่ีได้ท�าการเรยีนการ
สอนโดยครท่ีูผ่านการอบรมหลกัสตูรดงักล่าว 
ซึ่งผลการทดสอบพบว่านักเรียนสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ประยุกต์และ 
บูรณาการสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดีขึ้น

ว่า “โรงเรียนก�าเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ตามล�าดับ โดย
สถาบันทั้งสองแห่งน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า 900 ไร่ ณ ต�าบลป่ายุบใน 
อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือจัดตั้งและบริหารจัดการโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบัน 
วิทยสิริเมธี ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่อง ไปถึงปี 2564

ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีมติสนับสนุนโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และ
สถาบนัวิทยสริเิมธีอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะที ่2 อกี 10 ปี ตัง้แต่ปี 2565 
ไปถึงปี 2574 นอกเหนอืจากการสนับสนุนงบประมาณดงักล่าวตัง้แต่
ปี 2561 ถึง ปี 2564 บรษิทัฯ ยังได้สนบัสนุนทุนการศกึษาผ่านสถาบนั
วิทยสริเิมธีแก่นักเรยีนโรงเรยีนก�าเนดิวิทย์ เพ่ือเป็นทนุการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี จ�านวน 1 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี
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ตามท่ีบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในโครงการพัฒนา
ก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง (iPEC)  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด 
(มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน
ทนุการศกึษาในสาขาเทคนคิพลงังาน โดยได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560 - 2563

สนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการ AEC - Merit Scholarship
ตามท่ีบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในกลุ่มประเทศ 
AEC เพ่ือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
ภาคภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไออาร์พีซ ี(IRPCT) ในโครงการ AEC-MERIT 
Scholarship ตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2562 
สถาบันได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร
ข้ันสูงแก่นักศึกษาทุนรุ ่นที่ 3 และการให ้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา รุ่นที่ 7 โดยบริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ได ้เข ้าร ่วมเป็นเกียรติในงาน 
ดังกล่าว ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงไฟฟ้าและ
พลงังานและผูแ้ทนจากกระทรวงศกึษาธิการ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เข้าร่วมใน
พิธีมอบทุนการศึกษา

บริษัทฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้ารับทุน
การศึกษาในโครงการนี้แล้วจ�านวน 3 รุ่น 
โดยในปี 2562 บรษิทัฯ ได้รบันกัศกึษารุน่ที ่1  
เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ และได้รับ
นกัศกึษารุน่ที ่2 ในโครงการน้ีเข้าฝึกงานภาค
ปฏิบัติกับบริษัทฯ ณ โรงผลิตสาธารณูปการ
แห่งที ่2 จงัหวัดระยอง ต้ังแต่เดอืนพฤษภาคม 
เป็นต้นมา ทัง้น้ี บรษิทัฯ ยังได้ร่วมด�าเนินการ 
คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือให้ทุนการศึกษาใน 
รุ่นที่ 3 โดยรับเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย
อีกด้วย

สนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาก�าลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ (iPEC)
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โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ Light for a Better Life 
“ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม”
โครงการ Light for a Better Life เป็นโครงการเพ่ือดูแลระบบไฟฟ้า
ให้กับชุมชนและสังคม สะท้อนการเป็นแกนน�านวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า 
กลุ่ม ปตท. โดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพนักงาน (People 
Expertise) เพ่ือดูแลผู้คนในชุมชน สังคม และประเทศ (People of 
the Planet) ซ่ึงประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ Safety, Saving 
Energy, Energy Security และ Social Enterprise โดยในปี 2562 
ได้ด�าเนินภารกิจแต่ละด้าน ดังนี้
1.  Safety: การปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพ่ือลดความเส่ียง

ต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต
ให้กับโรงเรียน วัด สถานพยาบาลท้องถ่ิน ฯลฯ โดยในปี 2562 
ได้ด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวใน 4 โรงเรียน ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 
และโรงเรียนบ้านพยูน

2.  Saving Energy: การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
เพ่ือประหยัดพลังงาน หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก เพ่ือ
ลดค่าใชจ้า่ย โดยสามารถน�างบประมาณทีล่ดลงได้นัน้ไปด�าเนนิ
กิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์กับองค์กร โดยด�าเนินกิจกรรมเปล่ียน
อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากเป็นแบบ
ประหยัดพลังงานใน 4 โรงเรียน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได้แก่ 
โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา และ
โรงเรียนบ้านพยูน นอกจากน้ี ยังได้ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดนิทีเ่รอืนจ�าชัว่คราวดอยฮาง จงัหวดัเชยีงราย 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของเรอืนจ�าชัว่คราว ให้สามารถน�าเงนิ 
ที่สามารถประหยัดได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่อไป  
โดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคพ้ืนดินท่ี 
เรือนจ�าชั่วคราวดอยฮางแห่งน้ี มีผลตอบแทนทางสังคมจากการ
ลงทุน (SROI) ที่ 1.486 หรือร้อยละ 148.6

3.  Energy Security: การตดิตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังานทางเลอืกในพ้ืนท่ี
ขาดแคลน เพ่ือเสรมิสร้างความมัน่คงทางพลงังานในถ่ินทุรกันดาร 
และยกระดบัคณุภาพชวิีตให้กับชาวบ้านในพ้ืนที ่ได้แก่ การตดิตัง้
ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาทีโ่รงพยาบาลเกาะสชีงั 
จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เน่ืองจากความไม่เพียงพอของการผลิตไฟฟ้าบนพ้ืนท่ีเกาะและ
จังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล เน่ืองจากเป็นสถานที่ท่ี
มีความจ�าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าท่ีมีความเสถียรและเพียงพอตลอด  
24 ชัว่โมง โดยปัจจบุนัโรงพยาบาลเกาะสชีงัสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของค่าไฟฟ้าได้เฉลีย่เดอืนละ 19,000 บาท และลดปรมิาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉล่ียเดือนละ 1,700 
กิโลกรัมคาร์บอน (KgCo2e) ทั้งนี้ ตลอดโครงการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพยาบาลเกาะสีชังและ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ มีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI) ท่ี 1.138 หรือร้อยละ 113.8 และ 1.016 หรือร้อยละ 
101.6 ตามล�าดับ

4.  Social Enterprise: การสร้างและส่งเสริมอาชีพ “หมอไฟฟ้า”  
ให้กับคนในชมุชน โดยการฝึกอบรมให้กับคนในชมุชน ให้มทีกัษะ
อาชีพสามารถเป็นช่างไฟฟ้าพ้ืนฐาน ดูแลครัวเรือนชุมชนของ
ตนเอง และก่อให้เกิดรายได้เสรมิ หรอือาจพัฒนาเป็นรายได้หลกั 
ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมอบรมรุ ่นที่ 2 ได้ฝึกฝนและทดสอบการ 
ปฏิบัติงานจริงในโครงการ Light for a Better Life ในภารกิจด้าน 
Safety และได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
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โครงการเคียงบ่าเคียงไหล่
บริษทัฯ จัดโครงการสานเสวนาชมุชนอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นกจิกรรม
ลงพ้ืนที่เพ่ือเย่ียมเยียนชุมชนในบริเวณโดยรอบของบริษัทฯ ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลต�าบลมาบข่า
พัฒนา เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลต�าบลบ้านฉาง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และ
รักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ชื่อโครงการ 
“เคียงบ่า เคียงไหล่”

โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชนในพื้นที่
ภายในระยะ 3 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้า หรอืโรงผลติสาธารณูปการของ 
บริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง รวม 8 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนห้วยโป่งใน 2, ชุมชน 
มาบชลดู, ชมุชนมาบชลดู-ชากกลาง, ชมุชนหนองผกัหนาม, ชมุชน
หนองปรอื, ชมุชนล้อเกวียน, ชมุชนประชมุมติร และชมุชนฟ้าสทีอง 
ส�าหรับรูปแบบของการเสวนา บริษัทฯ น�าเสนอข้อมูลภาพรวมการ
ด�าเนินงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความสนใจเป็น
อย่างมาก นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังให้ความรูเ้รือ่งความปลอดภยัภายใต้ 
หวัข้อ “ความปลอดภัยในชวีติประจ�าวัน” อาท ิการป๊ัมหวัใจเบือ้งต้น  
ความปลอดภัยในการใช้ถนนสาธารณะ การดับเพลิงเบ้ืองต้น  
การดแูลตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครวัเรอืน การเลอืกใช้อปุกรณ์
ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า หรือ
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ของชุมชน

โครงการจิตอาสา GPSC: One Earth One Family
คืนชีวิตพลิกชายหาด
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงในฐานะผู้ม ี
ส่วนได้เสียหลักในการด�าเนินธุรกิจ มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเย่ียมเยียน
ชมุชนอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนัน้ ยังส่งเสรมิให้พนกังานในบรษิทัฯ 
มีชั่วโมงจิตอาสา หรือการตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้น�าพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมในการ
ช่วยคืนชีวิตพลิกชายหาด ภายใต้ชื่อโครงการ GPSC: One Earth 
One Family ซึ่งด�าเนินการต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมีเป้าหมายหลัก 
คือ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล และพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับ
ธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยการร่วมด�าเนินงานระหว่างกลุ่มพนักงาน 
จิตอาสาของบริษัทฯ และกลุ่มประมงเรือเล็กพ้ืนบ้านหาดพยูน 
ในเขตเทศบาลต�าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ท้ังนี้ การด�าเนิน
โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก คือ การปล่อยพันธุ์กุ้งและพันธุ์ปู  
รวมจ�านวนทั้งส้ิน 3,000,000 ตัว รวมถึงการปรับปรุงพ้ืนอาคาร
กลุ่มประมงฯ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มประมงฯ 
และการเก็บขยะบนชายหาดพยูนให้คงไว้ซึ่งความสวยงาม และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันส�าคัญแห่งหน่ึงของอ�าเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง ท้ังยังเป็นการสร้างการรบัรูใ้นด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของบรษิทัฯ กับชมุชนในพ้ืนทีเ่ขตประกอบการ และการแสดงออกถึง
พลังจิตอาสาของพนักงานในองค์กร

โครงการและกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
การท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
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โครงการ GPSC ฟุตบอลคลินิก
GPSC FOOTBALL CLINIC 2019 เกิดขึน้จากความร่วมมอืระหว่าง 
บริษัทฯ และชุมชนห้วยโป่งใน 2 เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด  
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีพ้ืนที่ติดกับโรงผลิตสาธารณูปการ
แห่งท่ี 2 โดยเป็นชุมชนที่ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมเยาวชนใน
กิจกรรมกฬีาประเภทฟุตบอล ซึง่บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิการใช้เวลาว่าง 
ของเยาวชนให้เกิดประโยชน์ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากการ
สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาแล้ว กิจกรรมกีฬานับเป็นสิ่งท่ีควรให้
ความส�าคญั เพ่ือให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ สขุภาพ
แข็งแรง เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของสังคม

บริษทัฯ และชมุชนห้วยโป่งใน 2 จงึได้ร่วมกันจดัโครงการดังกล่าวขึน้  
เพ่ือมุ ่งหวังให้เยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง
ตามหลักสากลจากนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ ที่อาจจะช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนท่ีมีความสนใจจะพัฒนาทักษะไปสู ่
การเป็นนักกีฬาตัวแทนชุมชนหรือประเทศ หรือการพัฒนาเพื่อก้าว
ไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

งานประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา
บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในฐานะองค์กรที่เชื่อมโยงประเพณีส�าคัญ
ทางศาสนาให้กับคนในชุมชน เพื่อท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน โดยร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ในพื้นที่ อาทิ วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ในงานประเพณี 
และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
อันดีงามของชาวชุมชนไว้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากชุมชนโดยรอบ 
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2562 ณ วัดหนองผักหนาม 
อ�าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และวัดประชุมมิตรบ�ารุง อ�าเภอ
บ้านฉาง จงัหวัดระยอง ทัง้ยังได้เข้าร่วมประเพณีต่างๆ ได้แก่ ประเพณ ี
บุญข้าวหลาม ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
นอกจากนี ้พนักงานจติอาสาของบรษิทัฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เน่ืองในโอกาสวันส�าคญัต่างๆ อาท ิกิจกรรมพัฒนาชมุชน 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่งในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
66 พรรษา รัชกาลที่ 10 เป็นต้น
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โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ Zero Waste Village
บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชน
และสังคม ในฐานะบริษัทฯ ที่ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดการขยะแบบ 
ครบวงจร จากโครงการโรงคัดแยกขยะแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF โดย
สนบัสนุนให้ชมุชนด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือลดปรมิาณขยะในชมุชน พัฒนา
ต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้หรือธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
และมีความยั่งยืนภายในสังคมและชุมชนด้วยตนเอง โดยในปี 2562 
ได้ด�าเนินการใน 4 พ้ืนที่โดยรอบโรงคัดแยกขยะแปลงเป็นเชื้อเพลิง 
RDF ได้แก่ พ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลทับมา เทศบาลต�าบลน�า้คอก เทศบาล
ต�าบลมาบข่า และองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตะพาน ผ่านการ
ด�าเนินกิจกรรม 6 ประเภท ได้แก่ 

1.  กิจกรรมธนาคารขยะ โดยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะใน
ครวัเรอืน เพ่ือน�ามาขายให้ได้มลูค่าสงูท่ีสดุ โดยได้ด�าเนนิกิจกรรม
ใน 2 พ้ืนที่ในจังหวัดระยอง ได้แก่ ธนาคารขยะหมู่ 1 ต�าบล 
หนองตะพาน อ�าเภอบ้านค่าย และธนาคารขยะหมู ่3 ต�าบลน�า้คอก  
อ�าเภอเมือง ทั้งนี้ ตลอดปี 2562 กิจกรรมธนาคารขยะทั้ง 2 พื้นที่ 
ได้ท�าการซือ้-ขายขยะรไีซเคลิเป็นจ�านวน 15.5 ตนั และลดปรมิาณ
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 11.6 ตันคาร์บอน 
(tCo2e) นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะหมู่ 1 ต�าบล 
หนองตะพาน ยังได้รับคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจ�า
อ�าเภอ ประจ�าปี 2562 อีกด้วย

2.  กิจกรรมรบับรจิาคขยะรไีซเคลิเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยบรษิทัฯ
ได้รับบริจาคขวดพลาสติกจากชุมชนในพื้นที่ 6 หมู่บ้านในต�าบล
หนองตะพาน จ�านวน 9,999 ขวด เพ่ือน�าไปสูก่ระบวนการรไีซเคลิ
และแปลงเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพ่ือถักทอเป็นผ้าอาบน�้าฝน  
จ�านวน 25 ชุด ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็น 
ผ้าอาบน�า้ฝนเพ่ือท�าบญุเข้าพรรษา” โดยได้ถวายให้กับวัดในพ้ืนที่
จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดหนองสะพาน วัดปากป่า และวัดเกาะ
อรัญญิกาวาส จังหวัดระยอง

3.  กิจกรรมอบรมแกนน�าจัดการขยะในโรงเรียน บริษัทฯ ได้จัด 
ค่ายอบรมเพ่ือพัฒนาโครงการเพ่ือการจดัการขยะในโรงเรยีนตาม
บรบิทและความพร้อมของแต่ละโรงเรยีนให้แก่ 6 โรงเรยีนในพ้ืนที่
จงัหวดัระยอง ได้แก่ โรงเรยีนวัดเกาะ โรงเรยีนวัดน�า้คอก โรงเรยีน
บ้านหนองสะพาน โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนวัดกระเฉท 
และโรงเรียนวัดมาบข่า ภายหลังการอบรมได้มอบเงินสนับสนุน
โรงเรียนละ 10,000 บาท เพ่ือด�าเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
ภายในโรงเรียนท่ีได้น�าเสนอในค่ายอบรมฯ โดยจะมีการลงพ้ืนท่ี
ติดตามและประเมินผลตลอดปีการศึกษา

4.  กิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาขยะ และ
แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือนทุกประเภท ทั้งขยะประเภท
รไีซเคลิ ขยะอนิทรย์ี ขยะอนัตราย และขยะท่ีไม่สามารถรไีซเคิลได้  
โดยบรษิทัฯ ได้จดัการอบรมแก่คนในชมุชนจ�านวน 2 ครัง้ ครัง้ละ 30  
ครัวเรือน และจัดอบรมให้แก่หน่วยงานราชการท้องถิ่นนอกพื้นที่
จ�านวน 3 ครัง้ ได้แก่ คณะผูน้�าหมูบ้่านจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
มะค่า อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จ�านวน 100 คน คณะ 
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
จ�านวน 80 คน และพนักงานเทศบาลและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลตะพง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง จ�านวน 100 คน โดย
คณะศึกษาดูงานทั้ง 3 คณะข้างต้น ได้มาศึกษาดูงานการจัดการ
ขยะชมุชน ณ ธนาคารขยะหมู ่1 บ้านไผ่ ซึง่อยู่ระหว่างการพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน

5.  กิจกรรมตลาดสีเขียว ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดการขยะ 
และด�าเนินการจดัการตลาดในรปูแบบตลาดสเีขียวให้แก่สมาชกิ
ตลาดสดเทศบาลน�้าคอก โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าแนวทางการ 
ด�าเนินงานและก�าหนดรปูแบบตลาดสเีขยีวรกัษ์โลกร่วมกับชมุชน 
โดยจะเริ่มปรับปรุงทัศนียภาพและรูปแบบตลาด และจะเร่ิม
ด�าเนินการตลาดในรูปแบบตลาดสีเขียวในปี 2563

6.  กิจกรรมแปรรปูขยะเพ่ือสร้างมลูค่า บรษิทัฯ ได้สนบัสนุนให้ชมุชน
บ้านไผ่ ต�าบลหนองตะพาน แปรรปูกาบหมากซึง่เป็นขยะอนิทรย์ี 
จ�านวนมากในชุมชน เป็นจานและชามจากกาบหมาก เพ่ือ 
ลดปริมาณขยะและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ขยะ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตจาน
และชามเพื่อจัดจ�าหน่ายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

นอกจากนี้ ในปี 2562 โครงการ Zero Waste Village ยังได้รับรางวัล 
Asia Responsible Enterprise Award 2019 ประเภท Green 
Leadership จากองค์กร Enterprise Asia เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 ณ ประเทศไต้หวัน
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คณะท�างานด้านการจัดการขยะ คุ้งบางกะเจ้า
โครงการ “OUR Khung BangKachao” เกิดขึน้จากความร่วมมอืจาก
องค์กรชัน้น�ากว่า 34 องค์กรของประเทศไทย (ข้อมลู ณ เดือนกันยายน 
2561) ท่ีมุ ่งเน้นการท�างานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน  
พร้อมน้อมน�า “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที ่9 และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเปน็หลักการด�าเนนิงาน
เพ่ือช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 
อันอุดมสมบูรณ์ พร้อมท้ังพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

หัวใจส�าคัญของการด�าเนินโครงการ “OUR Khung BangKachao” 
คอื โมเดล Social Collaboration with Collective Impact ท่ีเชือ่มโยง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ชมุชนทีแ่ท้จรงิ (Community Centric Development) บนการท�างานท่ี
มเีป้าหมายร่วม (Shared Goal) เพ่ือสร้างผลลพัธ์ร่วมกัน (Collective 
Impact) องค์กรสมาชิกโครงการ OUR Khung BangKachao น�า
ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีหลากหลายมิติ
มาบูรณาการเพ่ือให้การพัฒนาโครงการทุกมิติมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ซึง่แต่ละคณะท�างานจะท�าหน้าทีเ่สมอืนจิก๊ซอว์ทีม่าประกอบกัน เพ่ือ
ให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ร่วมกันต้ังแต่กระบวนการต้นน�้าถึง
ปลายน�้า จัดตั้งคณะท�างานพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าเป็น 7 คณะท�างาน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ประกอบด้วย
• ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว
• ด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม
• ด้านการจัดการน�้าและการกัดเซาะริมตลิ่ง
• ด้านการจัดการขยะ
• ด้านการส่งเสริมอาชีพ
• ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• ด้านอ�านวยการและการสื่อสาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมด�าเนินงานโครงการฯ ภายใต้คณะท�างาน
ด้านการจัดการขยะ ด้วยการส่งพนักงานกิจการเพ่ือสังคม จ�านวน  
3 คน ร ่วมเป็นคณะท�างานด�าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของ 
คณะท�างานฯ นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนการด�าเนินภารกิจของ 
คณะท�างานด้านการพัฒนาพ้ืนที่สี เขียว ด ้วยการจัดกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 12.24 ไร่ ณ  
ต�าบลบางกระสอบ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.)
ปตท. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.81 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จ�านวน 6 คน คือ นายวิทวัส 
สวัสดิ์-ชูโต นายวุฒิกร สติฐิต นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า นายคงกระพัน อินทรแจ้ง นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และนายชวลิต ทิพพาวนิช

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษา
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

1.80
0.68

ปตท. ได้ว่าจ้างกลุ ่มบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในโครงการน�า 
เม็ดพลาสติกมาใช้ในระบบ Solar Floating โดยมีราคาและ
เงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้อื่นจากเงินรางวัลที่บริษัทฯ  
ได้รับจาก ปตท. 
- รายได้ส�าหรับงวด 0.02

เงนิรางวัลทีบ่รษิทัฯ ได้รบัจาก ปตท. จากการทีต่วัแทนพนกังาน
ของบรษิทัฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group 
Operational Excellence และ SPIRIT Award

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลักส�าหรับ
รองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.52

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเง่ือนไข
ในสัญญาที่ เป ็นไปตามปกติของ ธุ ร กิจ  กลุ ่ มบริษัทฯ 
ได้รบัช�าระเงนิล่วงหน้า โดยได้บนัทึกค่าธรรมเนียมดงักล่าวเป็น
เงนิรบัล่วงหน้าค่าสทิธิการใช้สนิทรพัย์ระยะยาวและทยอยรบัรู้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

33,226.81
3,456.87

บริษัทฯ และกลุ ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพ่ือใช้ในการ 
ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาท่ีเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานที่ ปตท. 
ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

67.93
20.10

ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญา
ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

1.20
0.62

บรษิทัฯ ขอเช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบัรองรบัท่อขนส่งผลติภณัฑ์ 
(Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไป 
ตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ช�าระเงินล่วงหน้าเป็นราย 
หกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการขอใช้ท่อส่งก๊าซ  
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Pipeline)
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ดอกเบี้ยจ่าย
- เงินทดรองจ่าย

7.64
2.46
0.97

กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างระบบท่อส่งก๊าซย่อยตามสัญญา 
ซื้อขายก๊าซกับ ปตท. โดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มบริษัทฯ จะโอน
ระบบท่อดังกล่าวให้แก่ ปตท. เพ่ือแลกเปล่ียนกับสิทธิในการ
ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตลอดอายุสัญญาซื้อขายก๊าซ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนของท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
เป็นสิทธิการใช้ท่อส่งก๊าซรอตัดบัญชีและตัดจ�าหน่ายตลอด
อายุสัญญาซื้อขายก๊าซ
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2. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (GC) 
GC ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC จ�านวน 3 คน คือ นายวิทวัส  
สวัสดิ์-ชูโต นายคงกระพัน อินทรแจ้ง และนายบุญชัย ชุณหวิกสิต

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

7,012.50
655.56

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง 
บริษัทฯ และ GC โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา 
ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

2.75
2.67

บริษัทฯ ได้จัดจ้างทดสอบตามมาตรฐานเพ่ือให้ระบบท่อก๊าซ 
มคีวามพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเป็นราคาขายเทียบเคยีง 
กับผู้ขายรายอื่นทั่วไป

ค่าใช้จ่ายส�าหรับจัดท�าแบบจ�าลอง 
ตรวจวัดระบบ และจัดท�ารายงานที ่
เกี่ยวข้องกับระบบท่อก๊าซ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.24
0.08

บริษัทฯ ได้จัดจ้าง ปตท. จัดท�าแบบจ�าลองเพ่ือศึกษาผลของ
อุณหภูมิภายในท่อ Steam หลังผ่าน Desuperheater Control 
(Reactor) รวมถึงจัดจ้างตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม (Total 
Organic Carbon: TOC) และจัดท�ารายงานระบบท่อก๊าซ  
โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด และเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
ศูนย์อ�านวยความสะดวกของ ปตท.
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.17
0.81

ปตท. มกีารจดัตัง้ศูนย์อ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร
ส�านักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) 
เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกก�าลังกาย ศูนย์จองตั๋วโดยสาร 
การเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจาก
บริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและ
เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการบ�ารุงรักษาระบบ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.34

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาส�าหรับการบ�ารุงรักษาระบบ EFT 
กับ ปตท. โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาท่ีเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

2.86
0.20

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าอบรมเพ่ือพัฒนาบคุลากร มุง่เน้นให้มี
ความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

เงินกู้ระยะสั้น
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
- ดอกเบี้ยคงค้าง

550.57
0.67

บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ปตท. โดยมีอัตรา
ดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นราคาตลาดเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ย 
ระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ท่ีมีระยะเวลาและเงื่อนไข 
เทียบเคียงกัน
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการรับจ้าง 
งานออกแบบ จัดหา และติดตั้ง (EPC)
- รายได้ส�าหรับงวด
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

21.11
14.67

8.41

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญากับ GC เพ่ือให้บรกิารรบัจ้างงานออกแบบ 
จัดหา และติดตั้ง (EPC) โดยได้ก�าหนดราคาและเงื่อนไข
ในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

8.67
0.69
1.03

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงิน 
รับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู ้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา

ค่าใช้จ่ายส�าหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้า 
ส่งน�้ากลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่
ระบุไว้ในสัญญา
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 4.14

ตามสัญญาการขายไอน�้าให้กับ GC ต้องคืน Condensate 
ตามปริมาณที่ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ต้องการ
ปริมาณ Condensate มากกว่าที่ก�าหนดไว้ในสัญญา จึงขอ
ซื้อคืนจาก GC โดยได้ท�าสัญญาที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อ Tail Gas 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

246.38
23.87

บรษิทัฯ ซือ้ Tail Gas เพ่ือใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า โดยมรีาคา
และเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.55
0.03

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าอบรม DATA SCIENCE and 
Engineering เพ่ือพัฒนาบคุลากร มุง่เน้นให้มคีวามรูแ้ละทกัษะ 
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

ค่าใช้จ่ายส�าหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.18
0.03

กลุม่บรษิทัฯ ได้จดัจ้างทดสอบตามมาตรฐาน โดยเป็นราคาขาย
เทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป

ค่าเช่าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.23
0.05

กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรม และมีค่าบริการ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอัตราค่าเช่า ค่าบริการ และเงื่อนไข 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงินกู้ระยะสั้น
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
- ดอกเบี้ยคงค้าง

163.13
0.20

บริษัทฯ รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ย  
ซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขเทียบเคียงกัน
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้า  
เพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

32.82
5.13

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
TOP โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
กับบริษัทฯ

รายได้อื่นจากค่าชดเชยเช่าช่วงที่ดิน  
และค่ารื้อถอนส�านักงาน 
- รายได้ส�าหรับงวด 3.18

ค่าชดเชยเช่าช่วงที่ดินและค่ารื้อถอนส�านักงาน โดยมีราคา 
เป็นไปตามตลาด และเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อน�้ามันดีเซล 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

17.37
4.92

บริษัทฯ น�าน�้ามันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ารองส�าหรับ 
โรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่การจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก 
โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าที่ดิน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง
- เงินมัดจ�า

6.52
4.65
2.93

โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนท่ีดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิ
ครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าว 
ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดย
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
ที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า

ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน�้าดิบ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

3.09
8.27

บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน�้าดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้า
ศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน�้าของ บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) (EW) เพ่ือรับซื้อ
น�้าดิบจาก EW โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าส�านักงาน ค่าน�้า  
และค่าไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
- ลูกหนี้คงค้าง

2.41
0.19
0.11

บริษัทฯ ได้เช่าพ้ืนที่ในส่วนท่ีเป็นส�านักงานในบริเวณพ้ืนท่ีของ 
TOP เนือ่งจากโรงไฟฟ้าศรรีาชาตัง้อยู่บรเิวณพ้ืนท่ีดงักล่าว โดย
มีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.36
0.20

บริษัทฯ ร่วมท�ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP 
ได้ส�ารองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 439.90

กลุ่มบริษัทฯ และ TOP ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การด�าเนินโครงการหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery 
Unit: ERU) โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

3. บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) (TOP)
TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จ�านวน 2 คน คือ นายวิรัตน ์ 
เอื้อนฤมิต และนายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต

145

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
�าป
ี

25
62



ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่าย 
น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

22.20
0.47

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
TP โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้ขายไฟฟ้าและไอน�้า
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

2,356.47
410.88

IRPC - CP ได้ท�าสญัญาซือ้ขายผลติภัณฑ์กับ IRPC โดยก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า 
รายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ไอน�้า  
น�้าเพื่อการอุตสาหกรรมและค่าบ�าบัดน�้าเสีย
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

58.90
6.94

เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC - CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ 
IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
อีกท้ังยังมีค่าบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการผลิตไอน�้าเพ่ือใช้
ในกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปใน
แนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าส�านักงาน ค่าน�้า  
ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

4.09
1.91

IRPC - CP เช่าพ้ืนท่ีส�านักงานภายในอาคารส�านักงานศูนย ์
เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ (Enco) เน่ืองจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ 
บริษัทฯ มีส�านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ  
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่า
เป็นไปตามอัตราที่ก�าหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน�้า 
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 
- เจ้าหนี้คงค้าง
- ลูกหนี้คงค้าง

295.88
142.88

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณข้ันต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า  
(Minimum Take or Pay: MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับ
ปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคนื MTOP แล้ว 
ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

4. บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด (TP)
TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 และมีกรรมการร่วมกัน จ�านวน 2 คน คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และนายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต

5. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) (IRPC)
IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.55 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

3,291.83
460.73

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ  
และ PPCL โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.47

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงิน 
รับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู ้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา 
และซ่อมแซมเครื่องจักร
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ต้นทุนสินทรัพย์
- เจ้าหนี้คงค้าง

39.15
0.34
9.37

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบ�ารุง
รกัษา โดยมอีตัราค่าจ้างบรกิารและเงือ่นไขตามทีต่กลงร่วมกัน 
ระหว่างบริษัทฯ และ GCME ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ต้นทุนสินทรัพย์
- เจ้าหนี้คงค้าง

46.91
4.36

16.40

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหา
พนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการ
ตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ 

6. บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด (BSA)
บรษิทัฯ ถือหุน้บรุมิสทิธิอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว นอกจากนี ้ยังมผีูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดยีวกัน ได้แก่ ปตท. 
ซึง่ถอืหุน้สามญัท้ังหมด โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึง่ถือหุ้นบรุมิสทิธิในสดัส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

7. บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ากัด (PPCL)
PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

8. บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด (GCME)
GCME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 
จ�านวน 1 คน คือ นายบุญชัย ชุณหวิกสิต
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับ 
เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
- วัสดุคงค้าง

12.42
4.14
0.36

NPC S & E มีศูนย์อบรมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยในการ
ปฏบิตังิาน จงึมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทางด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบตังิาน โดยมรีาคาและเงือ่นไขตามท่ีทางกลุม่บรษิทัฯ 
และ NPC S & E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

9. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ากัด (NPC S & E)
NPC S & E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

10. บริษัท วีนิไทย จ�ากัด (มหาชน) (VNT)
VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า และไอน�้า
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

2,413.84
249.88

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง 
บริษัทฯ และ VNT โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา 
ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ 

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.62

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ VNT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพ้ืนท่ี
มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข
ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อ Sodium Hydroxide 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

5.31
1.39

กลุ ่มบริษัทฯ ซื้อ Sodium Hydroxide เพ่ือใช้ในการผลิต 
กระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ
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11. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ากัด (HMC)
HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 1 คน คือ นายบุญชัย ชุณหวิกสิต

12. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด (PTT Tank)
PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

1,571.50
146.14

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ 
และ HMC โดยก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญาในแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน
กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.45

กลุ ่มบริษัทฯ ให้ใช้โครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงิน 
รับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู ้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซไนโตรเจน
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

9.12
1.53

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 1.07

บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ 
(Pipe - rack) ภายในพ้ืนท่ีมาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด
อัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งระบบต้นแบบ 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์
ชนิดลอยน�้าทะเล (Solar Floating)
- ลูกหนี้คงค้าง 0.15

PTT TANK ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาติดตั้งระบบ
ต้นแบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอย 
น�า้ทะเล (Solar Floating) โดยมรีาคาและเง่ือนไขตามท่ี ตกลงกัน  
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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13. บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด (PTTAC)
PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

14. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด (GCL)
GCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

378.03
52.71

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้า 
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 
- เจ้าหนี้คงค้าง 22.51

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณข้ันต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า  
(Minimum Take or Pay: MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับ
ปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคนื MTOP แล้ว 
ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 2.45

บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ 
(Pipe - rack) ภายในพ้ืนท่ีมาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด
อัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ส�ารองจ่ายค่าเปลีย่นอปุกรณ์ส�าหรบัท่อส่งไอน�า้
- ลูกหนี้คงค้าง 3.64

PTTAC มกีารเปลีย่นแปลงปรมิาณการรบัไอน�า้จาก 20 ตนั เป็น 
80 ตัน และท�าการติดตั้ง Restriction (RO) ที่สถานีมาตรวัด 
ไอน�้าในโรงงาน PTTAC โดยบริษัทฯ ส�ารองจ่ายเงินไปก่อน 
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทาง PTTAC อีกทอดหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน�้า
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

371.98
30.03

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน�้าเหลือ 
บริษัทฯ จึงซื้อไอน�้ากับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการ 
รับซื้อไอน�้าตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
บนหลังคาอาคาร
- รายได้ส�าหรับงวด
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ต้นทุนสินทรัพย์

16.55
0.15
0.32

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) ออกแบบ
และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารกับ GCL 
โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็น
ไปตามปกติของธุรกิจ
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15. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด (EnCo)
EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 1 คน คือ นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน และค่าบริการอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เงินมัดจ�า
- เจ้าหนี้คงค้าง

21.28
4.57
0.35

บริษัทฯ เช่าพ้ืนที่ส�านักงานภายในอาคารส�านักงานศูนย์ 
เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ (Enco) เน่ืองจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ 
บริษัทฯ มีส�านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ  
มคีวามสะดวกในการตดิต่อประสานงาน โดยมอีตัราค่าเช่าเป็นไป 
ตามอตัราทีก่�าหนดภายใต้สญัญา ซึง่เป็นไปตามปกตขิองธุรกิจ

16. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ�ากัด (PTT Digital)
PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของ
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic)
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.21
0.21

การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) 
เหลืออยู่ จึงได้ท�าบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ 
PTT Digital โดยมอีตัราค่าเช่าเป็นไปตามอตัราท่ีก�าหนดภายใต้ 
บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

45.39
12.08

บริษัทฯ และกลุ ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพ่ือให้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการ 
เครอืข่ายเซิรฟ์เวอร์ อนิเทอรเ์นต็ จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์อบรม
และศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพ่ือ
บ�ารุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนส�าหรับ 
การพัฒนาโปรแกรมใหม่
- ต้นทุนสินทรัพย์
- เจ้าหนี้คงค้าง

7.91
1.31

กลุ ่มบริษัทฯ ได้ท�าการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ  
PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไข
ทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

60.40
4.96

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ GCL โดยก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า 
รายอื่นท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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18. บริษัท จีซี ไกลคอล จ�ากัด (GCGC)
GCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 1 คน คือ นายบุญชัย ชุณหวิกสิต

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

919.70
90.23

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCGC โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.08

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงิน 
รับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู ้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน�้า  
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 
- เจ้าหนี้คงค้าง
- ลูกหนี้คงค้าง

126.24
11.25

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณข้ันต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า  
(Minimum Take or Pay: MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับ
ปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคนื MTOP แล้ว 
ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

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

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายการท�าประกันภัยส�าหรับโรงงาน  
และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ต้นทุนสินทรัพย์
- ลูกหนี้คงค้าง
- เจ้าหนี้คงค้าง

100.53
8.31

78.84
0.01

กลุ่มบริษัทฯ ท�าประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP 
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในธุรกิจประกันภัย และมคีวามเชีย่วชาญใน
การเป็นตัวแทนจดัหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการท�าประกันภัย
ของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ
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19. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (GGC)
GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 2 คน คือ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

397.60
29.22

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

20. บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จ�ากัด (TFA)
TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

100.94
5.28

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

21. บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ�ากัด (Solution Creation)
Solution Creation มผีูถื้อหุ้นใหญ่รายเดยีวกัน คอื GC ซึง่ถือหุน้ Solution Creation ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการ
- ลูกหนี้คงค้าง 7.05

ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการที่ Solution 
Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่
ที่มาใช้ระบบต่อ

22. บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ�ากัด (TEX)
TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด 
- ลูกหนี้คงค้าง 

24.72
2.23

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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23. บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด (ABT)
ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ 
GC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า และไอน�้า
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

235.18
23.85

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ 
และ ABT โดยก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญา ในแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน
กับบริษัทฯ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.62

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญากับ ABT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบั
รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) ภายในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 
โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน
กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

24. บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ�ากัด (EFT) 
EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค่าบ�ารุงรักษาโครงสร้าง 
ส�าหรับวางท่อ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

18.35
1.84

บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบ�ารุงรักษาโครงสร้างส�าหรับ 
วางท่อของบริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบ�ารุงรักษาโครงสร้าง
การวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมท่ี
โครงสร้างส�าหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้า 
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 
- เจ้าหนี้คงค้าง
- ลูกหนี้คงค้าง

2.73
0.87

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณข้ันต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า  
(Minimum Take or Pay: MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับ
ปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคนื MTOP แล้ว 
ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
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25. บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (VCX)
VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

26. บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ�ากัด (SAKC)
SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

27. บริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ากัด (TOP SPP)
TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 1 คน คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า  
และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

46.35
3.74

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดย
ก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญา ในแนวทางเดยีวกบัลกูค้า
รายอื่นท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้า และไอน�้า 
ตามเงื่อนไข Minimum Take - or - Pay 
- เจ้าหนี้คงค้าง
- ลูกหนี้คงค้าง

64.03
14.66

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณข้ันต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า  
(Minimum Take or Pay: MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับ
ปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคนื MTOP แล้ว 
ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 1.13

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ SAKC เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยได้ก�าหนด
อตัราค่าเช่าและเงือ่นไขในสญัญาเป็นไปตามแนวทางเดยีวกัน
กับลูกค้ารายอ่ืนท้ังที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าส�ารอง 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.82
0.25

เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับส�ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา  
เพ่ือน�ามาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา 
หยุดชะงกั โดยมรีาคาและเงือ่นไขตามท่ีตกลงร่วมกัน ซึง่เป็นไป 
ตามปกติของธุรกิจ
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28. บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (PTTEP)
PTTEP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

29. บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ�ากัด (PTTEP Services)
PTTEP Services มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

30. บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด (SSA)
SSA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน  
เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ส�านักงาน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 5.18

ค่ารื้อถอนเพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ส�านักงาน บริเวณชั้น 18 ท่ี
บริษัทฯ เช่าพ้ืนที่ส�านักงานภายในอาคารส�านักงานศูนย์ 
เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ (Enco) เป็นส�านักงานใหญ่ เพ่ือขยาย 
พ้ืนท่ีส�านักงานกรุงเทพฯ โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด และ 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าส�านักงาน ค่าน�้า  
ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

4.94
0.01

บริษัทฯ เช่าพ้ืนที่ส�านักงานภายในอาคารส�านักงานศูนย์ 
เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ (Enco) เป็นส�านักงานใหญ่ เพ่ือขยาย
พ้ืนที่ส�านักงานกรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้เช่าพ้ืนที่ในส่วนท่ีเป็น
ส�านักงานในบรเิวณพ้ืนทีข่อง PTTEP ชัน้ 18 อาคารเอ เอนเนอร์ย่ี  
คอมเพล็กซ์ เพ่ิมเติม โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญา
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.04
0.02

เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจ�านวนผู้เข้า
ร่วมอบรม และห้องประชุมของ PTTEP ตั้งอยู่ในตึกเดียวกัน
ท�าให้สะดวกต่อผูเ้ข้าร่วมอบรม และเมือ่เปรยีบเทยีบราคาพบว่า 
ไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ 
ก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

9.42
0.78

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจาก PTTEP 
Services เพ่ือสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี ่
ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสโมสรพีทีทีระยอง
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 2.80

เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนนุกีฬาฟุตบอล อกีท้ังได้ประชาสมัพันธ์
ชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จงึสนับสนนุค่าใช้จ่ายดงักล่าว
กับ SSA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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31. บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (PTTOR)
PTTOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 1 คน คือ นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า

32. บริษัท จีซี เอสเตท จ�ากัด (GCEC)
GCEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซ่ึงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
จ�านวน 1 คน คือ นายบุญชัย ชุณหวิกสิต 

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
บนหลังคาปั๊มน�้ามัน
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.93
0.92

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ กับ 
PTTOR บนหลังคาของสถานีบริการน�้ามัน โดยก�าหนดราคา
และเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น
ทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับน�้ามันหล่อลื่น
- วัสดุคงค้าง
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.66
0.12

บริษัทฯ ได้มีการจัดซื้อน�้ามันหล่อลื่นเพ่ือใช้งาน โดยมีราคา
เป็นไปตามตลาด โดยเป็นราคาขายเทียบเคยีงกับผูข้ายรายอืน่
ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่า Ammonia Anhydrous
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

46.83
4.57

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อ Ammonia Anhydrous เพ่ือใช้
ในการผลิต โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป  
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าสิทธิและค่าบริการพื้นที่ส�าหรับวางท่อ  
เพื่อวางสายส่งรับและส่งน�้าเสีย (น�้าทิ้ง)
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง
- เจ้าหนี้คงค้าง

9.00
0.04
9.71

ค่าสิทธิและค่าบริการพ้ืนท่ีส�าหรับวางท่อเพ่ือวางสายส่งรับ
และส่งน�้าเสีย (น�้าทิ้ง) เพ่ือสนับสนุนโรงผลิตสาธารณูปการ
แห่งท่ี 4 (CUP - 4) โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

4.56
2.25

บริษัทฯ ซื้อน�้าเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเงื่อนไข 
ในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับบ�ารุงรักษาส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.82

เป็นค่าใช้จ่ายบ�ารุงรักษาส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีดินในนิคม 
อุตสาหกรรมเอเซีย ท่ีตั้งโรงผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 โดยมี
อตัราราคาและเงือ่นไขตามสญัญา ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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33. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จ�ากัด (NPCSG)
NPCSG มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

34. บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จ�ากัด (GCMPTA)
GCMPTA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัย
-	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-	 เจ้าหนี้คงค้าง

35.12
8.85

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัย
ให้กับ NPCSG โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า และไอน�้า
-	 รายได้ส�าหรับงวด
-	 ลูกหนี้คงค้าง

435.39
47.01

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ 
และ GCMPTA โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา  
ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทั้งที่เก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้า  
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 
-	 เจ้าหนี้คงค้าง 5.80

เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต�่ากว่าปริมาณข้ันต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า  
(Minimum Take or Pay: MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP ส�าหรับ
ปรมิาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคนื MTOP แล้ว 
ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

ค่าใช้จ่ายอื่นจากการเช่าโครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
-	 ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด	 0.10

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข
ในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้ช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นสิทธิการ
ใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยตัดจ่ายตลอดอายุของสัญญา
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35. บริษัท จีซี โพลีออลส์ จ�ากัด (GCP)
GCP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.10 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

36. บริษัท จีซี ออกซีเรน จ�ากัด (GCO)
GCO มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.03

0.03

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
GCP โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
กับบริษัทฯ

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.53

0.57

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงิน 
รับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู ้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.27
0.06

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
GCO โดยก�าหนดราคาและเง่ือนไขตามสัญญา ในแนวทาง
เดยีวกันกบัลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
กับบริษัทฯ

รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลัก 
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.37

กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe - rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับช�าระ
เงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงิน 
รับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู ้
รายได้ตลอดอายุของสัญญา
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37. บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จ�ากัด (TPRC)
TPRC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า 
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

65.53
7.20

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ  
และ TPRC โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

38. Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (TET)
TET มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีสิ้นสุด  
31 ธันวาคม 62 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(ล้านบาท)

ค่าเชื้อเพลิงถ่านหิน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

380.07
128.46

บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ ซือ้เชือ้เพลงิถ่านหินเพ่ือใช้ในการผลติ 
โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นท่ัวไป ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าดูแลตู้สินค้า (Demurrager Charge)
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 1.33

กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าดูแลตู้สินค้า (Demurrager Charge)  
ให้กับทาง TET โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่น
ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับ
บคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมส่ีวนได้เสยี หรอือาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและ
ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม 
และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ 
ราคาตลาด และ/หรอื มรีาคาหรอืเงือ่นไขของการท�ารายการดงักล่าวใน
ระดบัเดยีวกันกับบคุคลภายนอก และ/หรอื สามารถแสดงให้เหน็ได้ว่า 
การท�ารายการดังกล่าวนั้นมีการก�าหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุ
สมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให ้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็น 
เก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น 

แล้วแต่กรณี โดยมแีนวทางในการพิจารณาถึงความจ�าเป็นและความ
สมเหตุสมผลของการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่ส�าคัญ ดังนี้

1.	 	รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ	 : เป็นรายการธุรกิจ
ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการก�าหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการก�าหนด
ราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกราย
ท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm’s Length 
Basis)

2.	 	รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ	: เป็นรายการธุรกิจปกติ 
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับท่ีคู่ค้านั้นได้มีการก�าหนดให้กับบุคคลอื่นๆ 
ทีไ่ม่ใช่บรษิทัฯ รวมทัง้การเข้าท�ารายการดงักล่าวจะต้องไม่ท�าให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์
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ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

นโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน

3.	 	รายการเก่ียวกับการซื้อขายสินทรัพย์	 : เป็นรายการที่อาจจะ 
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เช่น การ 
เข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพ่ือขยายกิจการตามแผนการลงทุนและ
แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าท�ารายการดังกล่าว
ให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจ�าเป็น
และเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุ
สมผลของราคาและเงื่อนไขส�าหรับการเข้าท�ารายการดังกล่าว

ส�าหรับการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันนั้น ผู ้ท่ีอาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว ท้ังนี้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย 

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในอนาคต หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ทัง้นี ้การเข้าท�ารายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้ายหรอืถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ หรอืผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ แต่ต้องเป็นการ
ท�ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่าง 
ต่อเนือ่งในอนาคต บรษิทัฯ จะด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ และการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการ
เก่ียวกับข้อตกลงท่ีมีเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไปตามที่มีการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการน้ีฝ่ายจัดการจะมีการจัดท�า
รายการสรุปการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบรษิทัฯ จะเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่ ก.ล.ต. รวมทั้ง ตลท. ก�าหนด

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่ 
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

1.  กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี 
ของตนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพ่ือใช้
เป็นข้อมลูส�าหรับการด�าเนินการตามข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้องกับการ 
ท�ารายการระหว่างกัน

2.  หลกีเลีย่งการท�ารายการระหว่างกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

3.  ในกรณีทีจ่�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกัน บรษิทัฯ จะปฏิบติัตาม
ขั้นตอนและการด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก�าหนด

4.  ก�าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการระหว่างกันเสมอืนท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม  
สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบ
ราคาสนิค้าหรอืบรกิารกับราคาภายนอก ภายใต้เงือ่นไขท่ีเหมอืน
หรือคล้ายคลึงกัน

5.  ผู้มีส่วนได้เสียกับการท�ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติ
หรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

6.  ในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้ง
ผู้ประเมินอิสระเพื่อท�าการประเมินและเปรียบเทียบราคาส�าหรับ
รายการระหว่างกันทีส่�าคญั ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่
เป็นการท�ารายการที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ทุกราย ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิท่ีได้รบัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของบริษัทฯ (แบบ 56 - 1) และ
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของส�านักงาน ก.ล.ต.  
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยว
กับการท�ารายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบริษัท
จดทะเบียน
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การวิเคราะห์และค�าอธิบาย 
ของฝ่ายจัดการ

ผลการด�าเนินงาน - งบการเงินรวม

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2562 2561 2562 เปลี่ยนแปลง +/(-)

รายได้จากการด�าเนินงาน 24,880 66,562 168%

ก�าไรขั้นต้น 6,356 18,662 194%

EBITDA 5,457 16,783 208%

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 595 837 41%

ก�าไรสุทธิ - ส่วนของบริษัทใหญ่ 3,359 4,061 21%

ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ที่ไม่รวมค่าตัดจ�าหน่าย 
(Adjusted Net Income)1

3,359 5,177 54%

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 26 28 2

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 14 6 (8)

Adjusted Net Income Margin (%) 14 8 (6)

หมายเหตุ : 1  ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าตัดจ�าหน่าย “มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการ 

    บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (โกลว์)” 

   2  ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายได้จากการด�าเนินงานและต้นทุนขาย 

    ท�าให้รายได้จากการด�าเนินงานตลอดจนก�าไรขั้นต้นที่รายงานแตกต่างจากที่ได้รายงานในงวดก่อนหน้า

หน่วย : ล้านบาท

ในภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ
ส่วนของบริษัทใหญ่ จ�านวน 4,061 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2561 จ�านวน 702 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เนื่องมาจากมีการรับรู้ 
ผลประกอบการจากโครงการท่ีเข้าลงทนุและโครงการทีเ่ปิดด�าเนินการ 
เชิงพาณิชย์ในปี 2562 จากโรงผลิตสาธารณูปการระยอง แห่งที่ 4 
(CUP - 4) โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้าลิก 1 (NL1PC) และโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรี (XPCL) ถึงแม้ว่าในปีน้ีจะมีค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อ 
กิจการโกลว์ อย่างไรก็ตาม ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ที่ไม่รวม 
ค่าจัดจ�าหน่ายจากส่วนต่างมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์สุทธิของโกลว์ (Adjusted Net Income) มีจ�านวน 5,177  
ล้านบาท ที่สะท้อนผลก�าไรจากการด�าเนินงานอย่างแท้จริง

สัดส่วนรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์

ไฟฟา (SPP+VSPP) ไอนํ้า

ไฟฟา + รายไดจากสัญญาเชาการเงิน (IPP) อื่นๆ

54%

23%

21%

2%

66,562
รายได�ป� 2562

ลานบาท
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สรุปผลการด�าเนินงานแยกรายประเภทโรงไฟฟ้าในปี 2562 

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP)
ในปี 2562 ก�าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) 
มีจ�านวน 5,768 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5,384 ล้านบาท จาก 
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ก�าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า IPP  
ทั้ง 3 โรง จากโกลว์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 จ�านวน 5,177 
ล้านบาท ประกอบกับโรงไฟฟ้าศรีราชามีก�าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น 207  
ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของค่าซ่อมบ�ารุงตามสัญญา

ประเภทโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP)
ในปี 2562 ก�าไรขัน้ต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) มจี�านวน 12,511 
ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 6,918 ล้านบาท จากปี 2561 โดยมสีาเหตหุลกั 
มาจากการเข้าซื้อกิจการโกลว์ โดยโรงไฟฟ้า SPP ของโกลว์ ม ี
ก�าไรขั้นต้นจ�านวน 7,135 ล้านบาท ในขณะที่ก�าไรขั้นต้นของโรงผลิต 
สาธารณูปการระยอง และโรงไฟฟ้าไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์  
(IRPC - CP) ปรับตัวลดลง เนื่องจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น

ประเภทโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และอื่นๆ
ในปี 2562 ก�าไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และ
อื่นๆ มีจ�านวน 383 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจากปี 2561  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
อิจิโนเซกิ (ISP-1) ที่เพ่ิมข้ึนตามปริมาณการขายไฟฟ้าที่มากข้ึน 
ในปี 2562 ส่งผลให้ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ 
จากการให้บรกิารรบัเหมาตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า
และพลังงานร่วม จ�ากัด (CHPP) ในปี 2562 ลดลงจากปี 2561

ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจ
ผลการเข้าซื้อหุ้นบริษัท	โกลว์	พลังงาน	จํากัด	(มหาชน)
เมือ่วันที ่14 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการซือ้ขายหุ้นทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมของโกลว์ จ�านวนท้ังสิ้น 1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็น
ร้อยละ 69.11 ของจ�านวนหุ ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของโกลว์)  
เสร็จสิ้นแล้ว และบริษัทฯ ได้ท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ
โกลว์ (Mandatory Tender Offer) สิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 อีกจ�านวนร้อยละ 26.14 ซึ่งมีผลท�าให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ 
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ได้ร้อยละ 95.25 ภายหลังวันท่ี  
22 พฤษภาคม 2562 

ต่อมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
โกลว์ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการท�าค�าเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์ (Delisting Tender Offer) ของโกลว์ แล้วเสร็จ และ
โกลว์ ได้ท�าการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ เข้าถือหุ้นในโกลว์ ท้ังหมดจ�านวนรวมท้ังสิน้  
1,460,360,024 หุ้น หรือร้อยละ 99.83 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของกิจการ

เหตุการณ์ที่ส�าคัญที่มีผลต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญในปี 2562
•  วันท่ี 22 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

นัดพิเศษ ครั้งที่ 2 / 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการ Energy 
Recovery Unit โดยเข้าซื้อหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery 
Unit: ERU) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของโครงการพลงังานสะอาด (Clean 
Fuel Project: CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ 
รับโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการ ERU จากไทยออยล์ โดยมี
มูลค่าเทียบเท่าทั้งส้ินไม่เกิน 757 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
(ซึ่งมีมูลค ่าในสกุลเงินบาทประมาณ 24,113 ล ้านบาท)  
เมื่อโครงการ ERU ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับหนังสือรับรอง 
ผลงาน (Provisional Acceptance Certificate: PAC) ภายใต ้
โครงการ CFP เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าการด�าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการ ERU จะแล้วเสร็จ และได้รับ PAC ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

•  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินแผนการเพ่ิมทุน
ในวงเงิน 74,000 ล้านบาท เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ  
ได้จัดสรรหุ้นสามัญช�าระแล้ว จ�านวน 1,321,428,567 หุ้น ราคา
หุน้ละ 56 บาทต่อหุน้ ส่งผลให้ปัจจบุนับรษิทัฯ มจี�านวนหุน้สามญั
ท้ังหมด 2,819,729,367 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท 
และได้ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเป็นจ�านวนท้ังสิ้น  
28,197,293,710 บาท โดยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวได้เริ่ม 
ด�าเนินการซื้อขายเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

•  เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ด�าเนินแผนการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จ�านวน 6 ชุด รวมมูลค่า 35,000 
ล้านบาท ให้กับนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ท่ีอัตรา
ดอกเบี้ยเฉล่ียร้อยละ 2.80 บาทต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถือในการออกหุน้กู้ท่ีระดบั AA- จากบรษิทั ทรสิเรทติง้ 
จ�ากัด (TRIS) โดยวัตถุประสงค์ของแผนการเพิ่มทุนและการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพ่ือน�าเงินที่ได้รับส่วนหนึ่งไปช�าระ
คืนหน้ีเงินกู้ระยะส้ัน (Bridging Finance) จากสถาบันการเงิน 
และผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเพ่ือเป็นการรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงรองรับการลงทุนทั้งโครงการ
ในปัจจุบันและโครงการในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับ
โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ
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ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2561 2562 เปลี่ยนแปลง +/(-)

รายได้จากการด�าเนินงาน1 24,880 66,562 168%

ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย) (18,524) (47,900) 159%

ก�าไรขั้นต้น 6,356 18,662 194%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (909) (1,896) 109%

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 10 17 70%

EBITDA 5,457 16,783 208%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (1,802) (7,207) 300%

EBIT 3,655 9,576 162%

ต้นทุนทางการเงิน (514) (5,140) 900%

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 411 658 60%

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 595 837 41%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (243) (247) 2%

ก�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนและรายการพเิศษ 3,904 5,684 46%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (15) 317 N/A

ก�าไรสุทธิ 3,889 6,001 54%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (530) (1,940) 266%

ก�าไรสุทธิ - ส่วนของบรษัิทใหญ่ 3,359 4,061 21%

ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ ที่ไม่รวมค่าตัดจ�าหน่าย 
(Adjusted Net Income)

3,359 5,177 54%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.24 2.25 0%

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก2 (ล้านหุ้น) 1,498 1,802 20%

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : 1  ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายได้จากการด�าเนินงานและต้นทุนขาย ท�าให้รายได้จากการด�าเนินงานตลอดจน 

ก�าไรขั้นต้นที่รายงานแตกต่างจากที่ได้รายงานในงวดก่อนหน้า

   2  จ�านวนหุ้นของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 เน่ืองจากการด�าเนินการออกและจ�าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน โดยวันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จะมีจ�านวนหุ้นเป็น  

2,820 ล้านหุ้น จากเดิมจ�านวนหุ้นประมาณ 1,498 ล้านหุ้น
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1. รายได้จากการด�าเนินงาน
รายได้จากการด�าเนินงานปี 2562 มมีลูค่า 66,562 ล้านบาท ซึง่ปรบัตวั 
เพ่ิมขึน้ 41,682 ล้านบาท หรอืร้อยละ 168 จากปี 2561 โดยมสีาเหตหุลกั 
ดังนี้
•  รายได้จากโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ปรับตัว 

เพ่ิมขึน้ 11,979 ล้านบาท ซึง่เป็นการรบัรูร้ายได้จากการขายไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้า IPP จากโกลว์ เพิ่มขึ้น 12,232 ล้านบาท เนื่องจาก
ปี 2561 ยังไม่ได้เข้าซือ้กิจการโกลว์ อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของ
โรงไฟฟ้าศรีราชาปรับตัวลดลง 253 ล้านบาท เนื่องมาจากรายได้
ค่าพลังงานที่ปรับตัวลดลง ตามแผนการเรียกรับไฟฟ้าของ กฟผ. 
แม้ว่าจะมรีายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) 
เพ่ิมขึน้จากชัว่โมงความพร้อมจ่ายตามสญัญาทีม่ากกว่าปี 2561

•  รายได้ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 29,716 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้าของ
โรงไฟฟ้า SPP จากโกลว์ เพ่ิมขึ้น 28,739 ล้านบาท เน่ืองจาก
ปี 2561 ยังไม่ได้เข้าซื้อกิจการโกลว์ และรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าและไอน�้าของโรงไฟฟ้า SPP จากบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น 977  
ล้านบาท ตามปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน�้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

•  รายได้ของโรงไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) และอืน่ๆ ปรบัตวัลดลง 
13 ล้านบาท สาเหตเุกิดจากรายได้จากธุรกิจรบัเหมาบรกิารตดิตัง้ 
แผงโซล่าร์เซลล์ลดลงตามแผนงาน แม้ว่ารายได้จากการขาย 
น�้าเย็นของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด (CHPP)  
ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 
(ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย)
ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการปี 2562 มีมูลค่า 47,900 
ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพ่ิมขึ้น 29,376 ล้านบาท หรือร้อยละ 159 จาก 
ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
•  ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิต

ไฟฟ้าอิสระ (IPP) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6,594 ล้านบาท จากการเข้าซื้อ 
โกลว์ ท�าให้มีการรับรู ้ค ่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน 
เพ่ิมข้ึนจากโรงไฟฟ้าของโกลว์ รวมถึงค่าบ�ารงุรกัษาจากโรงไฟฟ้า 
ของโกลว์ ที่เพิ่มขึ้นจากการปิดซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าตามแผน

•  ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
(SPP) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22,799 ล้านบาท เนื่องจากค่าบ�ารุงรักษา
เพ่ิมข้ึน จากการด�าเนินการบ�ารุงรักษาตามแผนของโรงผลิต
สาธารณูปการระยอง ประกอบกับการรบัรูต้้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติ 
และถ่านหินจากโรงไฟฟ้าของโกลว์ เพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าบ�ารุง
รักษาจากโรงไฟฟ้าของโกลว์ ตามแผนงานในไตรมาสที่ 4  
ปี 2562

•  ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) และอืน่ๆ ปรบัตวัลดลง 17 ล้านบาท เนือ่งมาจากต้นทุนการ 
ให้บรกิารรบัเหมาตดิตัง้แผงโซล่าเซลล์ปรบัตัวลดลงตามแผนงาน

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 มีมูลค่า 1,896 ล้านบาท 
ซึ่งปรับตัวเพ่ิมขึ้น 987 ล้านบาท หรือร้อยละ 109 จากปี 2561 โดย
มีสาเหตุหลักจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของโกลว์  
เพ่ิมขึ้น 737 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของ 
บริษัทฯ ท่ีไม่รวมโกลว์ เพ่ิมขึ้น 250 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก 
มาจากค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจ และค่าบริหารจัดการ 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

4. ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่ายปี 2562 มมีลูค่า 7,207 ล้านบาท ซึง่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5,405 ล้านบาท หรือร้อยละ 300 จากปี 2561 โดยมี 
สาเหตุหลักจากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของโกลว์  
(ปี 2561 ยังไม่มีการรวมกิจการกับโกลว์) เพ่ิมขึ้น 3,637 ล้านบาท  
และค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ ที่ไม่รวมโกลว์ เพ่ิมขึ้นจ�านวน 1,768 
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าตัดจ�าหน่ายมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท่ีเกิดจากการเข้าซื้อโกลว์ จ�านวน 1,555  
ล้านบาท และการรบัรูค่้าเสือ่มราคาของโรงผลติสาธารณูปการระยอง 
แห่งที่ 4 ที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

5. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินปี 2562 มีมูลค่า 5,140 ล้านบาท ซึ่งปรับตัว 
เพ่ิมขึ้น 4,626 ล้านบาท หรือร้อยละ 900 จาก ปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลักจากการรับรู้ต้นทุนทางการเงินจากงบการเงินของโกลว์ 
จ�านวน 1,807 ล้านบาท (ปี 2561 ยังไม่มีการรวมกิจการกับโกลว์) 
และต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่ไม่รวมโกลว์ เพ่ิมขึ้น 2,819  
ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น 
ดอกเบี้ยเงินกู้กิจการที่เก่ียวข้องกัน และค่าธรรมเนียมในการจัดหา
เงินกู้ที่ใช้ในการเข้าซื้อโกลว์

6. ก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิปี 2562 มีมูลค่า 317 ล้านบาท ซึ่ง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 332 ล้านบาท จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การรับรู ้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิของโกลว์ จ�านวน 341  
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากเงินบาทท่ีแข็งค่าข้ึน และโกลว์มีหน้ีสิน 
สกุลเงินดอลลาร ์สหรัฐ และบริษัทฯ มีส ่วนขาดทุนจากอัตรา 
แลกเปล่ียนที่ไม่รวมโกลว์ เพ่ิมขึ้น 9 ล้านบาท เน่ืองจากค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้น
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ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมและการร่วมค้า สดัส่วนการถอืหุน้ 2561 2562 เปลี่ยนแปลง +/(-)

ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) 25% (25) 262 1,150%

ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC) 25% 145 117 (19%)

บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด (NNEG) 30% 112 43 (61%)

บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC) 40% 54 65 20%

รวมส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 311 225 (28%)

ส่วนงานผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP)

บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด (TSR) 40% 309 345 12%

บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด 33% N/A 5 N/A

รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 595 837 41%

หน่วย : ล้านบาท

ในปี 2562 บรษิทัฯ รบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
การร่วมค้า จ�านวน 837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 242 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจาก
•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด 

(XPCL) ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 287 ล้านบาท จากปี 2561 โดยเป็น 
การรับรู้ก�าไรของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unrealized FX 
gain) ของเงินกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ โดย XPCL เริม่รบัรูร้ายได้ 
หลังจากการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ�ากัด (BIC) ลดลงร้อยละ 19 เน่ืองมาจากการหยดุเดนิเครือ่งเพ่ือ
ซ่อมบ�ารุงตามแผนประจ�าปี 

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด 
(NNEG) ปรบัตวัลดลงร้อยละ 61 เน่ืองมาจากการหยุดเดินเครือ่ง
เพื่อซ่อมบ�ารุงตามแผนประจ�าปีเป็นเวลา 15 วัน

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด 
(NL1PC) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 เน่ืองมาจากมูลค่าของงานก่อสร้าง
ทีเ่พ่ิมขึน้ในระหว่างปี ส่งผลให้มกีารรบัรูร้ายได้ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC 12) เพิ่มมากขึ้น

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทั ไทย โซล่าร์ รนิีวเอเบลิ จ�ากัด 
(TSR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เนื่องจากปริมาณแสงแดดที่เพิ่มขึ้น

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน 
เอนเนอร์ย่ี จ�ากัด โดยเริ่มรับรู ้รายได้หลังจากการเดินเคร่ือง 
เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

7. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี 2562 มีมูลค่า 247 ล้านบาท ซึ่งปรับตัว 
เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจาก
การรับรู้ภาษีเงินได้จากโกลว์ จ�านวน 308 ล้านบาท และภาษีเงินได ้
ของบริษัทฯ ลดลง 333 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู ้ 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีมในการเข้าซือ้โกลว์ และภาษเีงนิได้ 
ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิจิโนเซกิ (ISP-1) เพ่ิมขึ้น 29  
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับประมาณการด้านภาษี
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งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย�รวม
หนวย : ลานบาท

หนี้สินรวมและส�วนของผู�ถือหุ�น
หนวย : ลานบาท

หนี้สิน

เง�นกู�ยืมระยะยาว

หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่น

ส�วนของผู�ถือหุ�น

หุ�นกู�

รวม

ลานบาท
64,439

31 ธ.ค. 61

รวม

ลานบาท
252,017

31 ธ.ค. 62

สินทรัพย�หมุนเว�ยน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

ลูกหนี้ตามสัญญาเช�า
ทางการเง�น

สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

เง�นลงทุนบร�ษัทในเคร�อ

รวม

ลานบาท
252,017

31 ธ.ค. 62

รวม

ลานบาท
64,439

31 ธ.ค. 61

+291% +291%

3,675

12,509

911

42,349

4,995

6%

19%

1%

66%

8%

13%

12%

10%

44%

21%18%

44%

8%

10%

20%

15%

40%

3%

36%

6%

37,813

101,272

8,685

90,346

13,90111,463

28,535

5,354

6,108

12,979

34,182

29,215

25,736

110,176

52,707

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
มูลค่า 252,017 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 187,578 ล้านบาท หรือร้อยละ  
291 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเข้าซื้อ 
กิจการโกลว์ เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ซึ่งรายละเอียดของ 
การเพิ่มขึ้นที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้
•	 สินทรัพย์หมุนเวียน	
  เพ่ิมขึน้จ�านวน 26,350 ล้านบาท หรอืร้อยละ 230 โดยมาจากการ

เพ่ิมขึน้จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 13,179 ล้านบาท 
(ส่วนเพ่ิมหลักมาจากโกลว์ 16,005 ล้านบาท และบริษัทย่อยใน
กลุ่ม 303 ล้านบาท) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 6,098 ล้านบาท และ
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 6,097 ล้านบาท

•	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	
  เพ่ิมขึน้จ�านวน 72,737 ล้านบาท หรอืร้อยละ 255 โดยมสีาเหตหุลกั 

มาจากราคาตามบัญชีในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของโกลว์ 
68,519 ล้านบาท และการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จากการซื้อโกลว์ 3,599 ล้านบาท

•	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิ	
  เพิ่มขึ้นจ�านวน 3,331 ล้านบาท หรือร้อยละ 62 โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากการเพ่ิมขึ้นจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินของโกลว์ 
จ�านวน 2,979 ล้านบาท และการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงินจากการซื้อโกลว์ จ�านวน 991 ล้านบาท

•	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
  เพ่ิมขึ้น 84,238 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,379 โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าความนยิมจากการเข้าซือ้โกลว์ 36,090 
ล้านบาท และรับรู ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับสิทธิในสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าจากการซื้อกิจการโกลว์ 43,781 ล้านบาท

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย 
มีมูลค่ารวม 141,841 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจ�านวน 119,751 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 542 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดของ
การเพิ่มขึ้นที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้
•	 หนี้สินหมุนเวียน	
  เพ่ิมขึน้ 30,507 ล้านบาท หรอืร้อยละ 830 มาจากการเพ่ิมขึน้ของ

เงนิกู้ยืมระยะสัน้ 24,166 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหน้ีอืน่ๆ 
เพ่ิมขึ้น 5,239 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระใน
หนึ่งปีเพิ่มขึ้น 1,606 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว	
  เพ่ิมข้ึน 64,418 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ 35,000 ล้านบาท  

การรับรู้หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวของโกลว์ 28,873 ล้านบาท 
และการบนัทึกมลูค่ายุตธิรรมของหุน้กู้และเงนิกู้ยืมระยะยาวจาก
การเข้าซื้อโกลว์ 498 ล้านบาท
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•	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
  เพิ่มขึ้น 24,826 ล้านบาท มาจากการรับรู้หนี้สินไม่หมุนเวียนของ

โกลว์ 14,212 ล้านบาท และการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเข้าซื้อโกลว์ 8,801 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 มีมูลค่ารวม 110,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67,827 ล้านบาท จาก
สิน้ปี 2561 โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
74,000 ล้านบาท และก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน) เพ่ิมขึ้นจากสิ้นปี 2561 
จ�านวน 14,084 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน โดยในปี 2561 เงินสดต้นงวดยกมา 6,009 
ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเท่ากับ 20,053 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

กระแสเงนิสด ปี 2562

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 17,353

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (81,181)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 77,912

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน) 14,084

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (40)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 14,044

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด* 6,009

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด* 20,053

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : * รวมเงินลงทุนระยะสั้น

•	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
  ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาใน

กิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 17,353 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแส
เงนิสดได้มาในกิจกรรมด�าเนนิงานในระหว่างงวดจ�านวน 18,432 
ล้านบาท และจ่ายช�าระภาษีเงินได้จ�านวน 1,079 ล้านบาท

•	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม

ลงทุนจ�านวน 81,181 ล้านบาท จากการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง 
3,169 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทย่อย 79,072 ล้านบาท 
เงินปันผลรับและอื่นๆ 1,059 ล้านบาท

•	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรม

จัดหาเงินจ�านวน 77,912 ล้านบาท จากเงินสดรับสุทธิจากการ 
กู้ยืมและออกหุน้กู้ 52,609 ล้านบาท เงนิสดจ่ายในการจดัหาเงนิกู้ 
และเพ่ิมทุน 990 ล้านบาท เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 74,000 
ล้านบาท เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม 
40,806 ล้านบาท ดอกเบีย้จ่าย 4,270 ล้านบาท และเงนิปันผลจ่าย  
2,630 ล้านบาท
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หมายเหตุ : * ไม่รวมต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

สูตรค�านวณทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส�าคญั หน่วย 2561 2562

อัตราส่วนในการท�าก�าไร

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น* % 25.55 28.04

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ % 13.50 6.10

อัตราส่วนหนี้สิน

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย เท่า 7.11 1.86

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E) เท่า 0.27 0.78

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E) เท่า 0.52 1.29

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.57 1.06

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.18 0.82

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วน สตูรการค�านวณ

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น ก�าไรขั้นต้น
รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ ก�าไรสุทธิ
รายได้รวม

อัตราส่วนความสามารถ 
ในการช�าระดอกเบี้ย

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ - (เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด + เงนิฝากทีม่ข้ีอจ�ากัดในการเบกิใช้ + เงนิลงทนุชัว่คราว)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้  
(Debt Service Coverage Ratio: DSCR)

EBITDA 12 เดือนล่าสุด
เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องช�าระใน 12 เดือนถัดไป

ก�าไรต่อหุ้น (EPS) ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อส่วน 
ของผู้ถือหุ้น (ROE)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อสินทรัพย์ 
(ROA)

ก�าไรสุทธิใน 12 เดือนล่าสุด
สินทรัพย์เฉลี่ย

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่

169

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
�าป
ี

25
62



รายงาน
ประจําปี

รายงานประจําปี

2562

2
5
6
2

INNOVATIVE
AND
SUSTAINABLE
POWER FOR ALL

บริษัท โกลบอล เพ
าเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)
555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2140 4600   โทรสาร : 0 2140 4601 
www.gpscgroup.com




