
 

 
 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 แบบ)  56-1( 
  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั )มหาชน(       1 | ห น้ า  
 

 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 1 - 1 หน้า 1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 1 - 2 หน้า 1 
3. ปัจจยัความเสีย่ง สว่นท่ี 1 - 3 หน้า 1 
4. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 1 - 4 หน้า 1 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย สว่นท่ี 1 - 5 หน้า 1 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น สว่นท่ี 1 - 6 หน้า 1 

  
ส่วนที่ 2  การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ  

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น สว่นท่ี 2 - 7 หน้า 1 
8. โครงสร้างการจดัการ สว่นท่ี 2 - 8 หน้า 1 
9. การก ากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 - 9 หน้า 1 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สว่นที่ 2 - 10 หน้า 1 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง สว่นท่ี 2 - 11 หน้า 1 
12. รายการระหวา่งกนั สว่นที่ 2 - 12 หน้า 1 

  

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั สว่นท่ี 3 - 13 หน้า 1 
14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ สว่นที่ 3 - 14 หน้า 1 
  

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล  
 

g 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
เอกสารแนบ 5       รายงานคณะกรรมการตา่ง ๆ 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 
 

 



  
 

  

ค ำนิยำม 

นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอืน่ในเอกสารฉบบันี ้ให้ค าตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้

24M หมายถึง 24M Technologies, Inc 

BEM หมายถึง บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BIC หมายถึง บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

BSA หมายถึง บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

CHPP หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั 

CK หมายถึง บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 

CKP หมายถึง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

COD หมายถึง Commercial Operation Date หรือ วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

EDL หมายถึง Electricite du Laos หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว 

EEC หมายถึง Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก 

EECi หมายถึง Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ เขตนวตักรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

EGCO หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 

EIA หมายถึง Environmental Impact Assessment 

ESS หมายถึง Energy Storage System หรือ ระบบกกัเก็บพลงังาน 

EW หมายถึง บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

GPSCIH หมายถึง GPSC International Holdings Limited 

IOD หมายถึง Initial Operation Date หรือ วนัเร่ิมผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ช่วงแรก  

IPP หมายถึง Independent Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนอิสระ  

IPT หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟา้อิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 

IRPC หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

IRPC-CP หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 

ISP1 หมายถึง บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค หรือ Ichinoseki Solar Power 1 G.K. 

NL1PC หมายถึง บริษัท ไฟฟา้น า้ลกิ 1 จ ากดั หรือ Nam Lik1 Power Company Limited 

NNEG หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากดั 

NSC หมายถึง บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

PT หมายถึง บริษัท พีที จ ากดัผู้เดียว 

PTT Digital หมายถึง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูัน่ จ ากดั 



  
 

  

PTTER หมายถึง บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ากดัเดมิช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

PTTGC หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

PTTIH หมายถึง บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั 

PTTSE หมายถึง บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

PTTUT หมายถึง บริษัท พีทีที ยทูิลติี ้จ ากดั 

QSHE หมายถึง Quality, Safety, Health and Environment 

RPCL หมายถึง บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 

SCOD หมายถึง Scheduled Commercial Operation Date หรือ วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้  

SPP หมายถึง Small Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายเลก็  

SSA หมายถึง บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั   

SSE1 หมายถึง บริษัท สยามโซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั 

TOP หมายถึง บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

TP หมายถึง บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 

TSR หมายถึง บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

VSPP หมายถึง ผู้ผลติไฟฟา้เอกชนขนาดเลก็มาก หรือ Very Small Power Producer 

XPCL หมายถึง บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั หรือ Xayaburi Power Company Limited 

กกพ. หมายถึง คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟผ. หรือ EGAT หมายถึง การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. หรือ PEA หมายถึง การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

กฟน. หรือ MEA หมายถึง การไฟฟา้นครหลวง 

ก.ล.ต. หรือ SEC หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กมัพชูา หมายถึง ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

คา่เอฟที หรือ Ft หมายถึง อตัราคา่ไฟฟา้ผนัแปรโดยอตัโนมตัิ 

ตลท. หรือ SET หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ธพส. หมายถึง บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 

บริษัทฯ หรือ GPSC หมายถึง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

ปตท. หมายถึง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เมียนมา หมายถึง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมา 



  
 

  

ศนูย์ราชการฯ หมายถึง ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

สนพ. หมายถึง ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สปป.ลาว หมายถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สพช. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

สญัญา Sponsor Support หมายถึง สญัญาสนบัสนนุทางการเงินโดยผู้ ถือหุ้น 

   

 

  



  
 

  

 

 

บริษัทในเครือ ความหมาย 

 

สดัสว่นการถือหุ้น และอ านาจในการบริหาร 

บริษัทยอ่ย 

เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทใหญ่ การ

ควบคมุเกิดขึน้เมื่อบริษัทใหญ่มีอ านาจควบคมุผา่นการ

ออกเสยีงทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบาย

ทางการเงินและด าเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อได้มาซึง่

ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทยอ่ย งบการเงินของ

บริษัทยอ่ยได้รวมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแตว่นัท่ีมีการ

ควบคมุจนถงึวนัที่ควบคมุสิน้สดุลง 

กิจการท่ีบริษัทมีอ านาจควบคมุ มกัมีสดัสว่น

การถือหุ้น มากกวา่ 50% 

บริษัทร่วม  

เป็นกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั โดยมี

อ านาจเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการด าเนินงานแตไ่มถ่ึงระดบัท่ีจะควบคมุ

หรือควบคมุร่วมในนโยบายดงักลา่ว 

กิจการท่ีบริษัทไมม่ีอ านาจควบคมุ มกัมี

สดัสว่นการถือหุ้น น้อยกวา่ 50% - 20%   

กิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในการร่วมค้า หรือกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัเป็น

กิจการท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นร่วมในการควบคมุกิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสญัญา กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั

แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสดัสว่น  ซึง่เป็นวิธี

ที่กลุม่บริษัทรวมสว่นแบง่สนิทรัพย์ หนีส้นิรายได้ 

คา่ใช้จา่ย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัไว้

ในแตล่ะรายการในงบการเงิน นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการร่วม

ควบคมุจนถงึวนัท่ีการร่วมควบคมุสิน้สดุลง 

กิจการท่ีผู้ ถือหุ้นมีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่ๆ กนั 

มีอ านาจในการควบคมุเทา่ๆ กนั 

บริษัทอื่น 

กลุม่บริษัทได้จดัประเภทเงินลงทนุซึง่มิได้จดัประเภทเป็น

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการท่ีควบคมุ

ร่วมกนัเป็นเงินลงทนุเผ่ือขายและเงินลงทนุทัว่ไป 

กิจการท่ีบริษัทไมม่ีอ านาจควบคมุ มกัมี

สดัสว่นการถือหุ้น น้อยกวา่ 20%  

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 
สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้า ของกลุ่ม ปตท. 
มุ่งเน้นจัดหาความมัน่คงด้านพลงังานเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงการแสวงหา
โอกาสการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ   อีกทัง้มุ่งมัน่ในการพฒันาเทคโนโลยีการจดัเก็บพลงังาน เพื่อ
ก้าวเป็นบริษัทไฟฟา้ชัน้น าด้านนวตักรรมและความยัง่ยืนในระดบัสากล บริษัทฯ มี วิสยัทศัน์ (Vision) และก าหนดพนัธกิจ 
(Mission) ดงันี ้

วิสัยทัศน์ 

บริษัทผลติไฟฟา้ชัน้น าด้านนวตักรรมและความยัง่ยืนในระดบัสากล 

พันธกิจ 

- สร้างมลูคา่เพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลก าไรอยา่งมัน่คง 
- สง่มอบพลงังานท่ีมีเสถียรภาพสูล่กูค้าผา่นการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
- ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม 
- แสวงหานวตักรรมด้านไฟฟา้และสาธารณปูโภค เพื่อการบริหารจดัการพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยี
การจดัเก็บพลงังาน 

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร  

-  เพิ่มก าลงัการผลติไฟฟา้จากปัจจบุนัอีก 500 – 1,000 เมกะวตัต์ 
-  มีเปา้หมายเพิ่มสดัสว่นโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนให้ได้สงูสดุของก าลงัผลติรวม 
- บรรลเุปา้หมายอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (Return On Invested Capital : ROIC) สูร่ะดบั Top Quartile 
- สร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีการจดัเก็บพลงังานและพฒันาให้เป็นธุรกิจเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2562  

จากการเปลีย่นแปลงที่รวดเร็วในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 3 กลยทุธ์หลกัเพื่อให้บริษัทฯ 
บรรลเุปา้หมายองค์กรในระยะยาว ดงันี ้

1) การสร้างมูลค่าเพิ่ มจากการด าเนินธุรกิจหลัก  ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(Independent Power Producer : IPP) และโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 ซึ่งเป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(Small Power Producer : SPP ประเภท Non-firm) ซึง่ต้องมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการปริมาณความ
ต้องการของลกูค้าที่มีการเปลีย่นแปลงตามความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ และบริหารจดัการต้นทนุการผลติให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ในกระบวนการผลติให้มีประสทิธิภาพ อีกทัง้ติดตามปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ราคาขายผลติภณัฑ์  
และข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ สญัญา ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม เพื่อวางแผนในการบริหารกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบับริษัทมากที่สดุ ควบคู่กับการพฒันา
ด้านการสร้างความมัน่คงของระบบให้มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 
สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 2 

2) การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน 
โครงการต่างๆที่บริษัทฯ เข้าลงทุนผ่านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ จะเป็นส่วนเสริมสร้างรายได้ และผล
ก าไรให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ เข้าก ากับดแูลโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วให้มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมาย  อีกทัง้ผลกัดนัให้นโยบายและมาตรฐานการด าเนินงานด้านตา่งๆ สอดคล้องกบั
แนวทางที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึง เน้นให้ความส าคญักบังานบริหารและควบคุมโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งกอ่สร้างให้
แล้วเสร็จตามแผนงาน  

3) การพัฒนาโครงการใหม่ แบง่เป็น 3 แนวทางหลกั  ดงันี ้ 
3.1 เติบโตไปพร้อมกบัการลงทนุของกลุม่ ปตท. ขยายฐานลกูค้าให้ครอบคลมุในกลุม่ปตท.ทัง้หมด 

และมุง่เน้นการขยายธุรกิจในประเทศไทย 
3.2 การเข้าพฒันาโครงการในประเทศเป้าหมาย อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 
3.3 ด าเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัระบบเก็บกกัพลงังานไฟฟา้และแบตเตอร่ี  

จากกลยทุธ์การเติบโตดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีแผนการด าเนินงานระยะสัน้ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจไฟฟา้เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟา้ของกลุม่ ปตท. รวมทัง้ พฒันาโครงการทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ สอดคล้องกบัแผนการลงทนุของกลุม่ ปตท.  
2) พฒันาโครงการสาธารณูปการเพื่อสนับสนุนระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ เขตนวตักรรม

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EECi) ในฐานะแกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟา้ของ กลุม่ ปตท. และสนบัสนนุ
ให้พืน้ท่ีนีเ้ป็นศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีของประเทศ 

3) พัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยที่มีต้นทุนการผลิตต ่า คุณภาพมาตราฐานและเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม เพื่อให้สามารถแขง่ขนักบัตลาดได้ 

4) พฒันาโครงการน าร่องการใช้ระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟา้ เพื่อศกึษาเก็บข้อมลูส าหรับการพฒันาระบบผลติไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar Rooftop) และระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System) และน า
ข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงพฒันาโครงการในอนาคตตอ่ไป  

5) พฒันาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา ในนิคมอุตสาหกรรม หมู่บ้าน รวมถึงสถานการศึกษา  
เป็นต้น 

6) พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ นิคมอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพของ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 

 
ภาพรวมนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยนื 
บริษัทฯ มุง่มัน่เพื่อเป็นบริษัทหลกัด้านธุรกิจไฟฟา้และสาธารณปูการของกลุม่ ปตท. โดยมีนโยบายให้การด าเนินธุรกิจ

มีความยัง่ยืน ด้วยการสร้างความเช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ยดึแนวปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ มีความโปร่งใสในการท าธุรกิจ 
มีพฒันาการในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง ดแูลและรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมีกรอบการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
แนวการบริหารจดัการความยัง่ยนืของบริษัทและตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงก าหนดกรอบการบริหารจดัการเพื่อความ
ยัง่ยืน ดงันี ้



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 
สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 3 

1. ในการท าธุรกิจ บริษัทฯ ค านงึถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ ด้วยการบริหารงานที่มีความมุ่งมัน่ที่ชดัเจน
ด้านภาวะผู้น า  มีแนวทางการก ากบัดแูลที่ดี และมีระบบการบริหารจดัการความเสีย่ง  

2. สง่เสริมให้มีการปฏิบตัิและด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชน และปกป้องสิทธิแรงงานของพนกังาน
และผู้ ร่วมธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

3. มุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ ตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
4. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบและชีแ้จงเหตแุละผลได้ทกุขัน้ตอน 
5. ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการด าเนินงานด้านสงัคมและการพฒันาชุมชนอย่าง

ยัง่ยืน 
6. ด าเนินการบริหารจดัการสายโซอ่ปุทาน ให้สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนษุยชนและแรงงาน 

รวมถึงการบริหารจดัการด้านข้อมลูและการเก็บอยา่งมีประสทิธิผล   
7. มีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภณัฑ์  ไม่จ ากัดเพียงการปฏิบตัิตาม

กฎหมายเทา่นัน้ แตร่วมไปถึงการพฒันาผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองตอ่ความต้องการทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อม รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

8. เปิดเผยผลการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัความมุง่มัน่ของบริษัท แนวทางบริหารจดัการ รวมถึงผลการด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เช่ือมโยง โปร่งใส และมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการรายงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)1 

9. ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักส าคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน 
ตลอดจนการปรับปรุงการออกแบบและบริหารการจดัการประเด็นด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ได้รับการยอมรับจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

10. การบริหารจดัการความยัง่ยืนที่มีความเช่ือมโยงถึงกนั จะต้องน าไปบรูณาการซึง่กนัและกนั  เพื่อสร้างให้องค์กร
สามารถปฏิบตัิได้อยา่งยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

1 Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจดัท ารายงานประสิทธิภาพการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่าง

ยั่งยืนส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงมุมมองทางด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดเผยต่อ

สาธารณชน โดย GRI เป็นมาตรฐานทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลาย และได้รบัการสนบัสนนุอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ 
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ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบนีร้วมถึงการ
รับผิดชอบตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน โดยมุง่หวงัให้ธุรกิจอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมได้อยา่งเป็นปกติสขุ พร้อมๆ 
กับสร้างเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้ถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบั
การพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังาน ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตาม
วิสยัทศัน์และพนัธะกิจที่บริษัทฯ ก าหนด 

2. ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ให้มีผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสีย สงัคม ชุมชนและ
สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ  

3. มุ่งมัน่ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดบัอย่าง
ตอ่เนื่องเพื่อสร้างสรรค์ความยัง่ยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกนั 

4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่
ด าเนินการโดยใช้ศกัยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ  ให้ประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายและวตัถปุระสงค์อยา่งมี
ประสทิธิภาพ   

5. สือ่สารและประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม กบัชมุชน สงัคมและผู้มสีว่นได้เสยี  
 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ น า้อตุสาหกรรม และสาธารณปูโภคอื่น ๆ โดยใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวตัต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตนัต่อชัว่โมง น า้เพื่อการอตุสาหกรรม
รวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง และน า้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตนัความเย็น และบริษัทฯ มีก าลงัการผลติ
ไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวนประมาณ 392 เมกะวัตต์ และไอน า้รวม
ประมาณ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง ทัง้นี ้ในปี 2562 โรงไฟฟา้ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ทัง้หมด โดยจะมี
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่นการถือหุ้นประมาณ 1,922 เมกะวตัต์  ก าลงัการผลิตไอน า้เพิ่มเป็น 1,582 ตนัต่อชัว่โมง 
น า้เพื่อการอุตสาหกรรม 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และน า้เย็น 12,000 ตนัความเย็น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เข้าไป
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่น ๆ รายละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ด าเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ดงันี ้

• โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ด าเนินการผลิตแล้ว จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

• โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) และหนว่ยผลติไอน า้  
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- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง  1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ด าเนินการผลิตแล้ว จ านวน 3 แห่ง           
ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง 

- โรงผลิตสาธารณปูการระยองสว่นขยาย  ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรม
เอเซีย จงัหวดัระยอง  

 
โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุ โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทัง้ในและ

ตา่งประเทศ ประกอบด้วย 
โรงไฟฟา้ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ 

- บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 

- บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 
- บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากดั 
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
- บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั 

โรงไฟฟา้พลงังานหมนุเวียน ได้แก่ 
- บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค 
- บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั 
- บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ร่วมกบั
สหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจนัทบรีุ จ ากดั) 

โรงไฟฟา้พลงัน า้ ได้แก่ 
- บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 
- บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 

 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจอื่นๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย 

- GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรองรับ
แผนการขยายการลงทนุในตา่งประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต 

- 24M Technologies, Inc. เป็นบริษัทท่ีด าเนินงานวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ี เพื่อใช้ในระบบกกัเก็บไฟฟา้ส ารอง
ส าหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบ
โครงขา่ยไฟฟา้ และผู้ใช้ไฟฟา้ 

- บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั ประกอบธุรกิจการบริการ บริหารจดัการทรัพยากรบคุคล ให้กบั
ทกุบริษัทในกลุม่ ปตท. 
- บริษัท วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (PTTSE) เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้เพื่อสนบัสนนุการด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจ
เพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และสง่เสริมสนบัสนนุการจ้างงานชมุชนในท้องถ่ิน ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บนพืน้ฐานของ
ความยัง่ยืน  
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1.3 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

วนัท่ี 10 มกราคม 2556 บริษัทฯ ควบรวมกิจการระหวา่ง 2 บริษัทในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ของกลุม่ ปตท. คือ 
บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จ ากดั หรือ PTTUT และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ IPT เพื่อเป็นแกนน าในการ
ด าเนินธุรกิจไฟฟา้และสาธารณปูโภคของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ในการพฒันาลงทนุและด าเนินการ
ด้านธุรกิจไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
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หลงัควบรวมกิจการ มีผู้ ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.1 บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.3 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 11.9 และบริษัท ไทยออยล์ 
เพาเวอร์ จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 27.7 และ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเข้าซือ้หุ้นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากบริษัทต่างๆ 
ภายในกลุม่ ปตท.จ านวน 8 บริษัท ท าให้ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างตอ่เนื่องจากการลงทนุและการพฒันาโครงการต่างๆ 
ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ดงันี ้

- บริษัทฯ มีโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 8 บริษัท ได้แก่ RPCL, IRPC-CP, NNEG, BIC  1, 
BIC  2,   CHPP, TSR (SSE1), และ ISP1 

- บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ NSC(XPCL), NL1PC และ  โรง
ผลติสาธารณปูการระยองสว่นขยาย 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

วนัที่ 18 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทนุจดทะเบียน 
14,983,008,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 1,498,300,800 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยโครงสร้างการถือหุ้น
ของ GPSC หลงัการจดทะเบียน คือ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.58  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.73 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 8.91 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ 
จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 20.79 และหุ้นท่ีเสนอขายให้ประชาชนทัว่ไปร้อยละ 25 

 

 
 

 

  

หุ้นเสนอขายให้ 

ประชาชนทั่วไป 
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สรุปล าดับเหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี 2556 

มกราคม 2556  

10 มกราคม 2556 ก่อตัง้บริษัทฯ จากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น

จ านวน 8,630 ล้านบาท  

ธันวาคม 2556  

17 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น IRPC-CP จาก IRPC ในสดัส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมด โดย IRPC-CP 

อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง 

24 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น CHPP, BIC และ TSR จาก ปตท. ในสดัส่วนร้อยละ 100 ร้อยละ 25 และ

ร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมด ตามล าดบั โดย CHPP เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประเภท

ผลิตไฟฟ้าร่วมกบัความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) 

เพื่อผลิตไฟฟ้าและน า้เย็นส าหรับศนูย์ราชการฯ BIC เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจน

เนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ TSR เป็นบริษัทลงทนุที่ลงทนุในโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งด าเนินการโดย SSE1 ตัง้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและ

สพุรรณบรีุ 

25 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น NSC จาก PTTER ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดย NSC เป็น  

นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยที่เข้าลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ท่ี 

สปป.ลาว เพื่อด าเนินกิจการโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ 

ปี 2557 

กุมภาพันธ์ 2557  

7 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น NNEG จาก ปตท.ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมด โดย NNEG เป็น

บริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ใช้ก๊าชธรรมชาติ

เป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

มิถุนายน 2557  

25 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ น RPCL จาก ปตท. ในสดัส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทัง้หมด โดย RPCL เป็น

บริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก๊าช

ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัราชบรีุ 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 
สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 9 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

กรกฎาคม 2557  

25 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ 24M ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 16.7 ของหุ้นทัง้หมด โดย 24M 

เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจยัและพฒันาการผลิตและจ าหน่าย

แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่โดยจะลด

ระยะเวลาและต้นทุนในการผลิตแบตเตอร่ี เพื่อน ามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า

ส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ

เช่ือมโยง ซึง่ถือเป็นธุรกิจตอ่เนื่องด้านพลงังานของ GPSC 

พฤศจิกายน2557  

27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โกลบอล  

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) หรือ GPSC 

ธันวาคม 2557  

5 ธนัวาคม 2557 

 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้น NL1PC จากบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากัด (“PTTIH”) ใน

สดัสว่นร้อยละ 40 โดย NL1PC เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ใน สปป. ลาว และด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลงัน า้ 

ปี 2558 

มีนาคม 2558 

23 มีนาคม 2558 
 

บริษัทฯ ได้อนมุตัิลงทนุโครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์  Ichinoseki Solar Power 1 GK ใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงัการผลติติดตัง้ 20.8 เมกะวตัต์ เพื่อจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบับริษัทสาธารณปูโภค

ประเทศญ่ีปุ่ น โดยโครงการได้ด าเนินการแผ้วถางพืน้ที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมถึงได้

ด าเนินการเตรียมพืน้ทีก่่อสร้างและสญัญากบัผู้ รับเหมาหลกั 

30 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลติีส์้ จ ากดั เพื่อท าการศกึษา 

และพฒันาโครงการบ าบดัน า้เสียในพืน้ที่ที่มีศกัยภาพ เช่น เมืองพทัยา จังหวดัชลบรีุ รวมไปถึง

พืน้ที่เช่น นิคมอุสาหกรรมแหลงฉบัง ไทยออยคอมเพล็กซ์ และที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ตะวันออก มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายในการฟืน้ฟูสภาพน า้ใช้อุตสาหกรรมให้

กลบัมาใช้อีกเพื่อลดปริมาณน า้ทิง้ และเพื่อพฒันาศกัยภาพอื่น ท่ีจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั

ในการด าเนินธุรกิจภายภาคหน้า 

พฤษภาคม 2558 

18 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัที่มีการซือ้ขายหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ซึ่งจ านวนหุ้ นที่เสนอขาย จ านวนหุ้ นที่จัดสรรจริงเท่ากับ 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 
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วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

 

 

27 พฤษภาคม 2558 

374,575,200 หุ้น (แบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชน จ านวน 365,856,600 หุ้น และการเสนอ

ขายตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จ านวน 8,718,600 หุ้น )  

บริษัทฯ พร้อมด้วยผู้ ร่วมพฒันาโครงการ บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Group ได้

ร่วมลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กบัผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการ

มอบสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวและการสนบัสนนุการศกึษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้พลงั

ความร้อนร่วมเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) ท่ีเมืองตนัลิน 

โดยคาดว่าจะมีก าลงัการผลิตประมาณ 400 MW เพื่อสนบัสนนุเมียนมาในการเสริมความมัน่คง

ทางพลงังานไฟฟา้บริเวณเมืองยา่งกุ้ง 

มิถุนายน 2558 

24 มิถนุายน 2558 

 

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย ปตท. , บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด 

(PTTER) ได้ท าการลงนาม บนัทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการ

ด้านพลงังาน ระหว่าง กลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ     

โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (RATCH)  เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุโครงการด้านพลงังาน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับความต้องการใช้พลงังานของประเทศ  เสริมสร้าง

เสถียรภาพความมัน่คงด้านพลงังานในอนาคต  และสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจใน

ตา่งประเทศร่วมกนั 

สิงหาคม 2558 

13 สงิหาคม 2558 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนศูนย์ผลิตสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 4 (CUP-4) 

รูปแบบ SPP (Cogeneration Facilities) ก าลังการผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ ไอน า้ 70 ตันต่อ

ชัว่โมง เพื่อขยายก าลงัการผลติ และรองรับการเจริญเติบของกลุม่ ปตท. ในเขตนิเวศอตุสาหกรรม

วนารมย์ (WEcoZi) นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย และลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบริเวณ

ใกล้เคียง อีกทัง้เป็นการสนบัสนนุความมัน่คงของระบบ โครงการ ซึง่ขณะนี ้อยูร่ะหวา่งการเจรจา

สญัญาการรับซือ้ไฟฟา้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมและ กฟผ. ในรูปแบบ SPP ประเภท Non-Firm และ

ได้บรรจอุยูใ่นแผนรับซือ้ไฟฟา้ของ กฟผ. 

พฤศจิกายน 2558 

18 พฤศจิกายน 2558 

 

IRPC-CP (บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด) ระยะที่  1 เ ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator: GTG) ก าลังการผลิต

ติดตัง้ 45 เมกะวตัต์ เคร่ืองผลิตไอน า้แรงดนัสงูจากความร้อนเหลือทิง้ (Heat Recovery Steam 

Generator: HRSG) ก าลงัการผลิตติดตัง้ 70 ตันต่อชั่วโมง และหม้อต้มน า้ (Auxiliary Boiler) 

ก าลงัการผลติติดตัง้ 100 ตนัตอ่ชัว่โมง 
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ปี 2559 

มกราคม 2559 

1 มกราคม 2559 

 

บริษัทฯ ได้จัดท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคกับ บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั ซึง่ตัง้อยูใ่นนิคมเหมราช โดยมีอายสุญัญา 15 ปี มีปริมาณตามสญัญาไฟฟ้า 2.7 เมกะวตัต์  

ไอน า้ 3 ตนัตอ่ชัว่โมง ไอน า้ส ารอง 3 ตนัตอ่ชัว่โมง และน า้อตุสาหกรรม 1 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  

เมษายน 2559 

21 เมษายน 2559 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด ได้เป็นผู้ สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 1 โครงการ บนพืน้ที่

สหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจันทบุรี  จ ากัด จังหวัดจันทบุรี และเป็นโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) แล้วเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559  มีก าลงัการผลิต

ติดตัง้ 5 เมกะวตัต์ ด้วยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบคงที่ (Feed in Tariff : FiT) เท่ากบั 5.66 

บาทตอ่หนว่ย 

พฤษภาคม 2559 

18 พฤษภาคม 2559 

 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นบริุมสิทธิกลุม่ C ของ 24M Technologies, Inc. (24M)  โดย 24M จะน าทนุ

ที่ได้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นทนุวิจยัและด าเนินการให้ 24M สามารถด าเนินการพฒันาผลิตภัณฑ์และ

สายการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่

สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนด าเนินการ โดยมีเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์เป็น

แบตเตอร่ีเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับ ภาคอุตสาหกรรม และการ

เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟา้และระบบเช่ือมโยง 

มิถุนายน 2559 

3 มิถนุายน 2559 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั เร่ิมเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภท SPP Firm 

กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อายสุญัญา 25 ปี มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวตัต์

และก าลงัการผลติไอน า้ 30 ตนัตอ่ชัว่โมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ  

กรกฎาคม 2559 

8 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั ได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจร่วมกนั (MOU) กบับริษัท 

ปตท. กัมพูชา จ ากัด (PTTCL) ท่ีประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัในประเทศกัมพูชา โดยมี

วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาสถานี

บริการน า้มนั (Solar Rooftop) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานให้กบั PTTCL การด าเนินโครงการ

ร่วมกนัครัง้นีถื้อเป็นการน าพลงังานทดแทนที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานีบริการน า้มนั 

ปตท. 
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1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับคดัเลือกเข้าเป็นหลกัทรัพย์ในกลุ่มดชันี SET50 ซึ่งมีผลตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2559 

จากการปรับอนัดบัหลกัทรัพย์ในกลุ่มดชันี SET100 ซึ่งมีผลระหว่าง 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 

2559 โดยการเข้าค านวณในดชันี SET 50 จะสง่ผลให้หุ้น GPSC มีสภาพคลอ่ง สร้างความเช่ือมัน่ 

และความน่าสนใจในการลงทนุ รวมทัง้ดงึดดูให้กลุม่นกัลงทนุตา่งชาติ และนกัลงทนุสถาบนัเพิ่ม

น า้หนกัในหุ้นของบริษัทฯ มากขึน้ 

สิงหาคม 2559 

25 สงิหาคม 2559 

 

 

บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค เบิกเงินกู้งวดแรกจากธนาคารผู้ให้กู้ ในประเทศญ่ีปุ่ น  โดย

โครงการได้ด าเนินการปรับปรุงพืน้ที่บางส่วนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้ผู้ รับเหมาหลกั 

(Engineering Procurement Construction Contractor : EPC Contractor)  

พฤศจิกายน 2559 

18 พฤศจิกายน 2559 

 

 

บริษัทฯ  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวสัดแุห่งชาติ (MTEC) และ 24M Technologies, Inc. ได้ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ 

(MOU) เพื่อวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้ โดยทัง้      

3 ฝ่ายจะร่วมกนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน ที่มีประสทิธิภาพสงูขึน้ เพื่อจะ

สามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าและ

สาธารณปูการของบริษัทฯ  

ธันวาคม 2559 

9 ธนัวาคม 2559 

 

 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย ภายใต้ช่ือ GPSC International Holdings Limited  ซึ่ง
จดทะเบียนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของ
บริษัทฯ ในอนาคต 

28 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ ร่วมลงนามในพิธีลงนามสญัญาให้เอกชนด าเนินการโครงการบริหารจดัการขยะครบวงจร

จังหวัดระยอง (แปลงเป็นเชือ้เพลิง RDF) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อร่วมกัน

พฒันาระบบจดัการขยะมลูฝอยเป็นพลงังาน (Waste To Energy) เป็นการพฒันาพลงังานสะอาด 

และแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึน้ในจงัหวดั 

30 ธนัวาคม 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน บนพืน้ที่สหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ ง

จนัทบรีุ จ ากดั โดยบริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั เป็นผู้สนบัสนนุ ได้เร่ิมด าเนินการเชิง

พาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนดไว้  
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วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี 2560 

พฤษภาคม 2560 

4 พฤษภาคม 2560 

 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นบริุมสิทธิกลุม่ C ของ 24M Technologies, Inc. (24M)  โดย 24M จะน าทนุ

ที่ได้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นทนุวิจยัและด าเนินการให้ 24M สามารถด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์และ

สายการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น าผลิตภัณฑ์เข้ าสู่

สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนด าเนินการ โดยมีเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์เป็น

แบตเตอร่ีเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับ ภาคอุตสาหกรรม และการ

เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟา้และระบบเช่ือมโยง 

มิถุนายน 2560 

29 มิถนุายน 2560 

 

 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 2  ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 25 เร่ิม

เดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภท SPP Firm กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย อายุสญัญา 25 ปี มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 117 เมกะวตัต์และก าลงัการผลิตไอน า้ 20 ตนัต่อ

ชัว่โมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ 

สิงหาคม 2560 

15 สงิหาคม 2560 

 

บริษัทฯ ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) การเป็นพนัธมิตรธุรกิจเชิงกลยทุธ์ ในธุรกิจ Power 

Digital Solution กับ บริษัท Marubeni โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างและพฒันาความร่วมมือใน

การเร่ิมต้น และขยายธุรกิจ Power Digital Solution ในภมูิภาคนี ้

กันยายน 2560 

20 กนัยายน 2560 

 

 
 

21 กนัยายน 2560 

 

บริษัทฯ ได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจร่วมกนั (MOU) กับ ระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติซึ่ง

เป็นหน่วยงานภายใต้ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ  PTT Cambodia (PTTCL) ในเร่ือง 

Natural Gas Market and Total Energy Solution Project 

บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั ซึง่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100   ได้ลงนาม

บนัทึกความเข้าใจร่วมกนั (MOU) กบั บริษัท ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากดั (PTTRM) ซึ่งเป็น

บริษัทที่ด าเนินดูแลและบริหารสถานีบริการน า้มัน ปตท. และร้านค้าสะดวกซือ้จิฟฟ่ี เพื่อ

ด าเนินการพฒันาร่วมกนัในการติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์ ภายในสถานีบริการน า้มนัของ PTTRM 
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วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

28 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ร่วมลงนามสญัญาผู้ ถือหุ้น บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (PTTSE)โดยเข้า

ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 10% เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ  

Social Enterprise ของปตท.และบริษัทในกลุม่ ปตท. 

28 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ร่วมลงนามกบั นายสรุธนัว์ คงทน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ

วาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และนางสาวศรมน อิงคตานุวฒัน์ ผู้ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสาย Multi-Corporate Segment 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

เพื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้ จัดการการจัดจ าหน่าย เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ให้กับผู้

ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ นีม้ี อนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั A+ จาก 

บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตุลาคม 2560 

18 ตลุาคม 2560 
 

บริษัทฯ ลงนามตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ไอน า้ กบั บริษัท อดิตยา เบอร์ลา่ เคมีคลัส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (ABCT) ผู้ผลิตเคมีภณัฑ์ภายใต้ Birla Group ประเทศอินเดีย เพื่อซือ้ขายไฟฟ้าจ านวน 27 

เมกกะวตัต์ (MW) และไอน า้ 7 ตนั/ชม. เป็นระยะเวลา 10 ปี ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

จงัหวดัระยอง โดยจะเร่ิมจ่ายไฟฟา้และไอน า้ตัง้แตว่นัที่ 25 ธันวาคม 2560 และสิน้สดุในวนัที่ 24 

ธนัวาคม 2570 

พฤศจิกายน 2560 

15 พฤศจิกายน 2560 

 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 เร่ิมเดินเคร่ือง

ผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 ประเภท SPP Firm กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย อายุสญัญา 25 ปี ก าลงัการผลิตไฟฟ้า 195 เมกะวตัต์ และส่งผลให้มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า

รวม 240 เมกะวัตต์และก าลงัการผลิตไอน า้ 180-300 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชือ้เพลงิ 

ธันวาคม 2560 

15 ธนัวาคม 2560  

 
บริษัทฯ ได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจร่วมกนั (MOU) กับ บริษัท นวนคร จ ากัด (NNCL)  ในการ

ด าเนินการพฒันาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และการพฒันาระบบเช่ือมต่อไฟฟ้า

อจัฉริยะ (Smart GRID) ภายในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

15 ธนัวาคม 2560 บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99  เร่ิมผลิต

กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ Tohoku Electric Power 

Company อายสุญัญา 20 ปี มีก าลงัการผลติไฟฟา้ 20.8 เมกะวตัต์ 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถอืหุ้นและสดัส่วนการถอืหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ GPSC เข้าลงทุน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูคา่หุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัทยอ่ย 

บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-143-9644          
โทรสาร: 02-143-9645 

ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก (VSPP) แบบ พลงังาน
ความร้อนร่วม (Combined Heat and Power with 
District Cooling Power Plant) เพื่อผลติไฟฟา้ให้ 
กฟผ. และจ าหนา่ยน า้เย็นให้ศนูย์ราชการฯ 
กรุงเทพมหานคร 

500,000,000 
บาท 

สามญั 371,730,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-140-4658          

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ
ผลติไฟฟา้  
 

6,715,250,000 
บาท 

สามญั 5,627,457,000 
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

100% 

 บริษัทร่วมทางอ้อม       

บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั  
215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen,  
Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR 
โทรศพัท์ : +856 (21) 223215, 252060 
โทรสาร : +856 (21) 215500   

ผู้ผลติไฟฟา้จากพลงัน า้ และจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบั 
กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว (ELECTRICITE 
DU LAOS : EDL) 
 

  

26,861,000,000 
บาท 

 
 
 

สามญั 16,504,664,000 
บาท 

 
 

 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
(ถือหุ้นผา่น NSC) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูคา่หุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค  
6F, Shinjuku Hanazono MJ Building, 5-16-15 
Shinjuku-ku, Shinjuku, Tokyo, Japan 160-0022 
โทรศพัท์: +81 3 5362 7035    
โทรสาร: +81 3 5362 7036    

ผู้ผลติไฟฟา้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์  เพื่อจ าหนา่ย
ไฟฟา้ให้กบับริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น 
 
 

10,000  
เยน 

สามญั 10,000  
เยน 

- 99% 

บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั  
299 หมู ่5 ถนนสขุมุวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์: (038) 611-333, 613-571-80   โทรสาร: 
(038) 612812-3 

ผุ้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) แบบโรงไฟฟา้โคเจนเนอ
เรชัน่ (Cogeneration Power Plant) เพื่อจ าหนา่ย
ไฟฟา้ให้ กฟผ. สว่นไฟฟา้ที่เหลอืและไอน า้ที่ผลติได้ 
จ าหนา่ยให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรม
ไออาร์พีซี  

3,362,000,000 
บาท 

สามญั 3,083,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

51% 

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

เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทนุตา่งประเทศของ
บริษัทฯ ในอนาคต 
 

100,000 
เหรียญสหรัฐ 

สามญั 98,000 
เหรียญสหรัฐ 

 100% 

กิจการร่วมค้า 

บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั  
 3199 อาคารมาลนีนท์ ชัน้ 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวง
คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 02-661-2701  

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ
ผลติไฟฟา้  
 

 

583,333,400 
บาท 

สามญั 583,333,400 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

40% 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูคา่หุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

 กิจการร่วมค้าทางอ้อม 
บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั 
3199 อาคารมาลนีนท์ ชัน้ 16 ถนนพระราม  ที่ 4 
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร 
10110 
โทรศพัท์ : 02-661-2701 

ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลงังาน
แสงอาทิตย์   

 
1,800,000,000 

บาท 

 
สามญั 

 
1,799,986,000 

บาท 

 
100 

บาท / หุ้น 

 
40% 

(ถือหุ้นผา่น TSR) 

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

ผู้ผลติไฟฟา้พลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) 
จ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบัรัฐวิสาหกิจไฟฟา้ลาว
(ELECTRICITE DU LAOS : EDL) 

37,200,000
เหรียญสหรัฐ 

สามญั 23,400,000
เหรียญสหรัฐ 

10  
เหรียญสหรัฐ 

/ หุ้น 

40% 

บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากดั  
111 หมูท่ี่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 02-978-5283, 02-978-5291 

ผุ้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) แบบโรงไฟฟา้โคเจนเนอ
เรชัน่ (Cogeneration Power Plant) เพื่อจ าหนา่ย
ไฟฟา้ให้ กฟผ. สว่นไฟฟา้ที่เหลอืและไอน า้ที่ผลติได้ 
จ าหนา่ยให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริม
อตุสาหกรรมนวนคร 

1,550,000,000 
บาท 

สามญั 1,525,000,000 
บาท 

10 
บาท/หุ้น 

30% 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (SPP) แบบโรงไฟฟา้โคเจนเนอ
เรชัน่ (Cogeneration Power Plant) เพื่อจ าหนา่ย

2,705,000,000 
บาท 

สามญั 2,705,000,000 
บาท 

10 
บาท/หุ้น 

25% 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูคา่หุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 02-691-9720 
โทรสาร   :02-691-9723 

ไฟฟา้ให้ กฟผ. สว่นไฟฟา้ที่เหลอื จ าหนา่ยให้ลกูค้า
อตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน และ
ผลติจ าหนา่ยไอน า้ให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน 

เงินลงทนุระยะยาว 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั  
555 อาคารส านกังาน ปตท. คลงัน า้มนัพระโขนง ถนน
อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : 02-239-7328  โทรสาร : 02-239-7326 

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลแบบครบวงจร ของ
กลุม่ ปตท. 

2,000,000 
บาท 

บริุมสทิธิ 2,000,000 
บาท 

10 
บาท/หุ้น 

25% 

 เงินลงทนุระยาวทางอ้อม 
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั  
199/7 หมูท่ี่ 1 ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์  :  038-948-138 
โทรสาร  : 038-948-139  

 
บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 

 
5,000,000 
บาท 

 
สามญั 

 
5,000,000 
บาท 

 
10 

บาท / หุ้น 

 
25% 

(ถือหุ้นผา่น BSA) 

24M Technologies, Inc.  
ส านกังาน เมืองเคมบริดจ์  รัฐแมสซาชเูซตส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โทรศพัท์ : (001) 617-553-1012 

วิจยัและพฒันาการผลติแบตเตอร่ีประเภทลเิธียม
ไอออน เพื่อพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟา้ส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการ

38,203.38 
เหรียญสหรัฐ 

 
 

บริุมสทิธิ 
 

32,486.99 
เหรียญสหรัฐ 

 

0.001  
เหรียญสหรัฐ 

18.60%  
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูคา่หุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

 เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจา่ยไฟฟา้และระบบ
เช่ือมโยง 

 บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั  
1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : 02-311-5111-9 
โทรสาร : 02-332-3882 

ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (IPP) แบบ Combine Cycle 
Power Plant เพื่อผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบั 
กฟผ.  

7,325,000,000 
บาท 

สามญั 7,325,000,000 
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

15% 

บริษัท วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (PTTSE) 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ประกอบกิจการ ผลติ ขายสนิค้า และ/หรือ ให้บริการ 
อนัก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และ 
สิง่แวดล้อม อนัเป็นการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม 

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

10%  
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1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GPSC ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 22.58 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.73 บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 20.79 และ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 8.91 ของทนุช าระแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเป็นบริษัทในกลุม่ ปตท.ทัง้นี ้ในปัจจุบนั บริษัทฯ มีการ
ด าเนินธุรกิจปกติกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่อยา่งตอ่เนื่อง เช่น การขายไฟฟ้าและไอน า้ให้กบับริษัทในกลุม่ ปตท. รวมถึงการซือ้
ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการก าหนดกลยทุธ์ในการเติบโตไปพร้อมกบัการขยายธุรกิจของ
บริษัทในกลุม่ ปตท. (Growth along with PTT Group) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ น า้อตุสาหกรรม และสาธารณปูโภคต่าง ๆ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทัง้บริษัทฯ ได้ลงทุน
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ีเพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟา้และระบบเช่ือมโยง การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใน
ลกัษณะงานท่ีเป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
และอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ดงันี ้ 

 

ผลติภณัฑ์ ที่ตัง้ สถานะ 
ก าลงัการผลติ 

ตามสดัสว่นการถือหุ้น 

ไฟฟา้ ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,509 เมกะวตัต์ 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 45 เมกะวตัต์ 

ตา่งประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 21 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 347 เมกะวตัต์ 

ไอน า้ ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,512 ตนัตอ่ชัว่โมง 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 70 ตนัตอ่ชัว่โมง 

น า้เย็น ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 12,000 ตนัความเย็น 

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

 
ลักษณะของผลิตภณัฑ์หลกั 
- ไฟฟ้า คือ พลงังานรูปแบบหนึง่ ซึง่ถกูแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างพลงังานอื่น เช่น พลงังานความร้อน, 

พลงังานกล สามารถจดัสง่ไปยงัที่ตา่งๆ โดยใช้สายสง่ไฟฟา้ (transmission line) เป็นตวัน าไป โดยไฟฟา้ที่บริษัทฯ 
จดัสง่ให้กบัลกูค้ามีหลายแรงดนัทัง้ 230 kV, 115 kV และ 22 kV  

- ไอน า้ คือ รูปแบบการใช้พลงังานความร้อนรูปแบบหนึง่ โดยบริษัทฯ ใช้ความร้อนท่ีเหลอืจากการผลติไฟฟา้มาผลติ
ไอน า้ หรือบางครัง้ก็จะใช้การเผาไหม้ของเชือ้เพลงิโดยตรงในการผลติ โดยไอน า้ที่สง่ให้กบัลกูค้า มีหลายระดบั
แรงดนั 

- น า้เยน็ เป็นตวักลางในการแลกเปลีย่นพลงังานที่ไว้ใช้ส าหรับระบบปรับอากาศ โดยบริษัทฯ ท าการผลติที่ศนูย์
ราชการแจ้งวฒันะ  
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- น า้อุตสาหกรรม ประกอบด้วย Boiler feed water และน า้ปราศจากแร่ธาต ุซึง่ทัง้ 2 ผลติภณัฑ์เป็นสว่นหนึง่ใน
กระบวนการผลติไฟฟา้และสง่ขายให้ลกูค้าเพื่อใช้ในระบบการผลติ 

 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

2.1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) ในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

(1) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (GPSC)  

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบั กฟผ. และผู้ประกอบการอตุสาหกรรม มีก าลงัการผลติไฟฟา้ที่ด าเนินการ

แล้วรวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต์ และให้บริการด้านสาธารณูปโภคโดยผลิตและจ าหน่ายไอน า้ และน า้เพื่อการ

อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง มีก าลงัการผลติไอน า้รวมประมาณ 1,340 ตนัตอ่ชัว่โมง และก าลงั

การผลิตน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง สามารถจ าแนกรายละเอียดโรงไฟฟา้และโรง

ผลติสาธารณปูการของบริษัทฯได้ดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าศรีราชา 

โรงไฟฟา้ศรีราชาเป็นโรงไฟฟา้ตามโครงการรับซือ้ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ ( IPP) มีก าลงัการผลติไฟฟ้า

รวม 700 เมกะวตัต์ ตัง้อยูท่ี่ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ โดยจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดที่ผลติได้ให้แก่ กฟผ. ตาม

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2543   ซึ่งสญัญาจะ

สิน้สดุในปี 2568 โดยการผลติไฟฟา้เพื่อจ าหนา่ยเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

 กระบวนการผลติ 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงหลกั และมีน า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารอง โดยประกอบด้วย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหนัก๊าซ (Gas Turbine 
Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุด และมีเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ (Heat Recovery Steam 
Generator: HRSG) จ านวน 2 ชุด กังหนัไอน า้ (Steam Turbine: ST) 1 ชุด เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหนัไอน า้ (Steam 
TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชดุ  

 การจดัหาวตัถดุิบ 
โรงไฟฟา้ศรีราชาใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟา้ โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตกิบั

ปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 ที่ราคาก๊าซส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP Gas Price) และได้ท า

สัญญาซือ้ขายน า้มันดีเซลกับ  TOP เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงส ารอง รวมถึงได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water 

Agreement) กบับริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“EW”) เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุ

ในปี 2568 นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ส ารองกบั กฟผ. จ านวน  10 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็นสญัญาปีตอ่
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ปี และได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ส ารองกบั TP จ านวน 1 เมกะวตัต์ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 เพื่อเป็น

การส ารองไฟฟา้ส าหรับใช้ในช่วงซอ่มบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ 

 การจดัจ าหนา่ย 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาผลิตและจ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แบบผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่วได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ก าหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟา้ผา่น
แผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวนั โดยโรงไฟฟ้าศรีราชา
ต้องแจ้งความพร้อมจ่าย (Availability) ในการผลติไฟฟา้ให้กบั กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึง่คา่ความพร้อมจา่ย 
(Availability Payment: AP) เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชาในการรักษาระดบัความพร้อมในการผลติ
ไฟฟา้โดยไมค่ านงึถึงปริมาณไฟฟา้ที่ได้ขายให้แก่ กฟผ. โดยคา่ความพร้อมจ่ายประกอบด้วย  

- APR1: ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของ
บริษัท (Capacity Cost)  

- APR2: ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา(Fixed 
O&M)  

 ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาจะได้รับรายได้คา่ AP ตามความพร้อมจ่ายที่โรงไฟฟ้าศรีราชาแจ้งและเป็นไปตามเง่ือนไขใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ โดยมีรายละเอียดคา่ AP ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. ดงันี ้
 

ปี พ.ศ. ปีที่ จ านวนชั่ วโมงตามสัญญา
ก่อนปรับปรุง 

จ านวนชั่ วโมงตาม
สัญญาที่ได้ปรับปรุง

ตัง้แต่ ปี 2560 เป็นต้นไป 
2543 1 5,462 5,462 
2544 2 8,192 8,192 
2545 3 8,272 8,272 
2546 4 8,112 8,112 
2547 5 8,262 8,262 
2548 6 8,262 8,262 
2549 7 8,052 8,052 
2550 8 8,262 8,262 
2551 9 8,262 8,262 
2552 10 8,112 8,112 
2553 11 7,516 7,516 
2554 12 8,440 8,440 
2555 13 8,352 8,352 
2556 14 8,350 8,350 
2557 15 7,692 7,692 
2558 16 8,486 8,486 
2559 17 8,510 8,510 
2560 18 7,577 7,917 
2561 19 8,510 7,417 
2562 20 8,486 8,514 
2563 21

1 
7,889 8,542 
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ปี พ.ศ. ปีที่ จ านวนชั่ วโมงตามสัญญา
ก่อนปรับปรุง 

จ านวนชั่ วโมงตาม
สัญญาที่ได้ปรับปรุง

ตัง้แต่ ปี 2560 เป็นต้นไป 
2564 22 8,486 8,089 
2565 23 8,486 8,514 
2566 24 7,577 8,522 
2567 25 8,510 7,959 
2568 26 2,683 2,730 
รวม  204,800 204,800 

 

นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชายงัได้รับรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) จากการผลิตพลงังานไฟฟ้า
ตามปริมาณที่ผลิตจริงตามค าสัง่การผลิตไฟฟ้า (Dispatch Instruction) ของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสิทธิตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าในการสัง่การให้โรงไฟฟา้ศรีราชาหยดุผลิตไฟฟ้าหรือผลิตไมเ่ต็มก าลงัการผลิต โดย กฟผ. ยงัคงต้องจ่ายคา่ AP ให้กบั
โรงไฟฟา้ศรีราชาตามความพร้อมจ่าย  

2. โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 

โรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับ

ลกูค้าอุตสาหกรรมในกลุ่ม ปตท. และลกูค้าอุตสาหกรรมทัว่ไป  และมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เพื่อเป็นการรักษา

สมดุลของการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ (Balance load) ในกรณีที่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอน า้สูง ส่งผลให้ 

โรงผลิตสาธารณปูการระยองเพิ่มอตัราการผลิตไฟฟ้าให้สงูขึน้เพื่อให้ได้ปริมาณไอน า้ที่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า

อตุสาหกรรม โดยไฟฟ้าสว่นเกินดงักลา่วจะจดัจ าหน่ายให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ใน

รูปแบบ Non-firm ทัง้นี ้การจ าหน่ายไฟฟ้าบางสว่นให้กบั กฟผ. นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กบัลกูค้าอุตสาหกรรม และยงัสามารถน ากลบัมารองรับการขยายธุรกิจของลกูค้า

อุตสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย  โดยปัจจุบันโรงผลิตสาธารณูปการระยองปร ะกอบด้วยโรงผลิตสาธารณูปการ 

จ านวน 3 แหง่ ได้แก่ 
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2.1 โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 

โรงผลิตสาธารณปูการ 1 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 226 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 890 ตนัต่อ

ชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 720 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมงตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมและ

ให้กบั กฟผ. โดยเร่ิมทยอยด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2549 

กระบวนการผลติ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชือ้เพลิง ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จ านวน 6 ชุด เคร่ืองผลิตไอน า้จาก

ความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด 70/140 ตนัต่อชัว่โมง จ านวน 6 ชุด และหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หน่วย 

ขนาด 50 ตนัตอ่ชัว่โมง  

การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงผลติสาธารณปูการ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ

กับ ปตท. เ ป็นระยะเวลา 15 ปี  สิ น้สุดปี  2564 และมีสิทธิใ ช้น า้ตามสัญญาซื อ้ขายที่ดินกับนิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) นอกจากนี ้ยงัได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพื่อส ารองไฟฟ้ากบั กฟภ. จ านวน 93.5 เมกะวตัต์  

มีระยะเวลา 1 ปีและตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกครัง้ละ 1 ปี หากไมม่ีการยกเลกิสญัญา  

การจดัจ าหนา่ย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้าอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย สญัญาซือ้ขายไฟฟา้รวมประมาณ 171 เมกะวตัต์ กบัลกูค้าจ านวน 12 ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปีและสามารถ

ตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอน า้รวมประมาณ 311 ตนัตอ่ชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 8 ราย อายสุญัญา 10 -15 ปี 

และสามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 300 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

กบัลกูค้าจ านวน  6  ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปี และสามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการท าสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 40 เมกะวตัต์ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Non-firm โดยสญัญา

ดงักลา่วมีอายสุญัญา 5 ปีและตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกทกุ 5 ปี นบัตัง้แตเ่ร่ิมจ่ายไฟฟา้เข้าระบบของ กฟผ. 

2.2 โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2)  

โรงผลิตสาธารณปูการ 2 ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบันิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล (Rayong Industrial Land: RIL) 

จงัหวดัระยองมีก าลงัการผลิตไฟฟา้ประมาณ 113 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 170 ตนัต่อชัว่โมง และก าลงัการ
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ผลิตน า้เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 510 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม

ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นหลกั และจ าหนา่ยไฟฟา้สว่นเกินให้กบั กฟผ. ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2551 

กระบวนการผลติ 

โรงผลติสาธารณปูการ 2 เป็นโรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ 

ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุด เพื่อหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

เคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด 70/140 ตนัตอ่ชัว่โมง จ านวน 2 ชดุ โดยไอน า้ที่ผลติได้จ าหนา่ยให้กบัลกูค้า

อตุสาหกรรม และไอน า้สว่นท่ีเหลอืจะน าไปผา่นกงัหนัไอน า้ (ST) เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ของกงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 38 

เมกะวตัต์ จ านวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดนัของไอน า้ก่อนจ าหนา่ยให้ลกูค้าชนิดไอน า้แรงดนัปานกลาง นอกจากนีย้งัมีการมีการ

ผลติไอน า้จากหม้อไอน า้ส ารอง(Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หนว่ย ขนาด 50 ตนัตอ่ชัว่โมง อีกด้วย 

การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงผลติสาธารณปูการ 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ

กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุในปี 2565 และมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water) จากนิคมอตุสาหกรรม

อาร์ไอแอล เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2565 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกับ กฟผ. จ านวน 

37.5 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 1 ปีและตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกครัง้ละ 1 ปี หากไมม่ีการยกเลกิสญัญา 

การจดัจ าหนา่ย 

โรงผลติสาธารณปูการ 2 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมกบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคม

อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล ประกอบด้วยสญัญาซือ้ขายไฟฟา้รวม 30 เมกะวตัต์ สญัญาซือ้ขายไอน า้รวม 110 ตนัตอ่ชัว่โมง และ

สญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวม 14 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กับลูกค้าจ านวน 1 ราย อายุสญัญา 15 ปีและ

สามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 60 เมกะวตัต์ ภายใต้สญัญา

ซื อ้ขายไฟฟ้าของผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Non- firm อายุสัญญา 5 ปีและต่ออายุโดยอัตโนมัติ อีกทุก  

5 ปี นบัตัง้แตเ่ร่ิมจ่ายไฟฟา้เข้าระบบของ กฟผ. 

2.3 โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 

โรงผลติสาธารณปูการ 3 ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลติไอ

น า้ประมาณ 280 ตนัต่อชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมี

อปุกรณ์หลกัประกอบด้วยหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) ขนาด 70 ตนัต่อชัว่โมง 2 เคร่ืองและขนาด 140 ตนัต่อชัว่โมง 

1 เคร่ือง จ านวน 3 หนว่ย และระบบผลติน า้ปราศจากแร่ธาต ุทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2552 
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ทัง้นี ้โรงผลิตสาธารณูปการ 1 และ 3 ได้ถูกออกแบบระบบส่งไฟฟ้าและไอน า้ให้เช่ือมโยงกัน (Power and Steam 

Distribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา้และไอน า้ สร้างความสมดลุและส ารองระหวา่งกนัได้ ประกอบกบั

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน า้ได้มี

ประสิทธิภาพสงูกว่าการผลิตไอน า้ของโรงผลิตสาธารณปูการ 3 สง่ผลให้มีการสง่ไอน า้ รวมทัง้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงผลิต

สาธารณปูการ 1 ไปยงัโรงผลติสาธารณปูการ 3 บางสว่นเพื่อจ่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมของโรงผลติสาธารณปูการ 3 

 การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงผลติสาธารณปูการ 3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไอน า้โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ

กบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2566 และเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรมกบันิคมอตุสาหกรรมเหมราช

ตะวนัออก (มาบตาพดุ) เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2566 

การจดัจ าหนา่ย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับลกูค้าอุตสาหกรรมกับ

ลกูค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) ดงันี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 83 เมกะ

วตัต์ กบัลกูค้าจ านวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอน า้รวมประมาณ 252 

ตนัตอ่ชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการ

อตุสาหกรรมรวมประมาณ 62 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปีและสามารถตอ่สญัญาได้

ครัง้ละ 5 ปี 

(2) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) 

RPCL เป็นผู้ผลิตไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ (IPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 1,400 เมกะวตัต์ โดยมีหน่วยผลิต หน่วยละ 
700 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หนว่ยผลติ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ โดยจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดที่ผลติได้ให้ กฟผ. 
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ส าหรับหน่วยผลิตที่ 1 ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2551 และหนว่ยผลติที่ 2 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2551 ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2576 โดยการผลติไฟฟา้เพื่อ
จ าหนา่ยเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

กระบวนการผลติ 

RPCL เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง
หลกั และมีน า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าศรีราชา โดย RPCL มีเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุดต่อ 1 หน่วยผลิต เคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ 
(HRSG) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้กงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 275 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชดุ ตอ่ 1 หนว่ยผลติ  
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ทัง้นี  ้RPCL ได้ท าสัญญาด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ Chubu 

Ratchaburi Electric Services (CRESCO) ส าหรับเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในสว่นอื่นนอกเหนือจากเคร่ืองกงัหนั

ก๊าซ (GT ) ซึ่งสัญญาจะสิน้สุดในปี 2565 และ CRESCO ได้ท าสัญญาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term 

Service Agreement) กบั Mitsubishi Hitachi Power System ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก๊าซ (GT) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2563  

การจดัหาวตัถดุิบ 

RPCL ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็น

ระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2576 ที่ราคาก๊าซส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP Gas Price) โดย RPCL สามารถ

สง่ผ่านค่าเชือ้เพลิงรวมอยูใ่นค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ไปยงั กฟผ.ทัง้นี ้กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจดัสง่ปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติได้ตามสญัญาดงักลา่วและ กฟผ. สัง่ให้ RPCL เดินเคร่ืองด้วยเชือ้เพลงิส ารองกฟผ. จะเป็นผู้ชดเชยคา่เชือ้เพลงิ

สว่นท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ RPCL โดย RPCL ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้มนัดเีซลหมนุเร็วกบั SUSCO และ ปตท. (Secondary Fuel 

Agreement : SFA)  เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิส ารองในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติได้ โดยสญัญาทัง้ 2 ฉบบัมีระยะเวลา 

5 ปี สิน้สดุในปี 2564 

การจดัจ าหนา่ย 

RPCL ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ( IPP) 

ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่วได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ก าหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าผ่านแผนการรับ

ซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวนั โดย RPCL ต้องแจ้งความพร้อม

จ่ายในการผลิตไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึ่งค่า AP เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่ RPCL ใน

การรักษาระดบัความพร้อมในการผลติไฟฟา้โดยไมค่ านงึถงึปริมาณไฟฟา้ที่ได้ขายให้แก ่กฟผ. ทัง้นี ้RPCL จะได้รับรายได้คา่ 

AP ตามความพร้อมจ่ายที่ RPCL แจ้งและเป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า นอกจากนี ้RPCL ยงัได้รับรายได้ค่า EP 

จากการผลิตพลงังานไฟฟ้าตามปริมาณที่ผลิตจริงตามค าสัง่การผลิตไฟฟา้ของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสิทธิตามสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าในการสัง่การให้ RPCL หยุดผลิตไฟฟ้าหรือผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต โดย กฟผ. ยงัคงต้องจ่ายค่า AP ให้กับ RPCL 

ตามความพร้อมจ่าย 

(3) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) 

CHPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยในเบือ้งต้นมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ประมาณ 10 เมกะ

วตัต์ (หนว่ยละ 5 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หนว่ย) และก าลงัการผลติน า้เย็นประมาณ 12,000 ตนัความเย็น ตัง้อยูท่ี่ศนูย์ราชการ

แจ้งวฒันะ กรุงเทพมหานคร (ศนูย์ราชาการฯ) โดยมีสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm ให้กบั กฟน. และจ าหน่าย

พลงังานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้อาคารศนูย์ราชการฯ  
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กระบวนการผลติ 

CHPP เป็นโรงไฟฟา้ประเภทผลติไฟฟา้ร่วมกบัความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling) ที่ใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2552 ทัง้นี ้CHPP มีกระบวนการผลติน า้เย็นแบง่เป็น 2 ระบบ คือ  

1. ระบบผลิตน า้เย็นด้วยความร้อนที่ได้จากการผลิตไฟฟ้า มีเคร่ืองท าความเย็นแบบดดูซึม (Absorption Chiller) 

ขนาด 3,000 ตนัความเย็น จ านวน 2 หนว่ย ซึง่ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์เนื่องจากอยู่ระหวา่งการปรับปรุง

เคร่ืองจกัร  

2.  ระบบผลิตน า้เย็นด้วยไฟฟ้ามีเคร่ืองผลิตน า้เย็นโดยใช้ไฟฟ้า (Electric Chiller) ขนาด 2,000 ตันความเย็น 

จ านวน 2 หนว่ย และขนาด 1,000 ตนัความเย็น จ านวน 2 หนว่ย  

ที่ผ่านมา CHPP ได้ท าการจ าหน่ายไฟฟ้าตามก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟา้ที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในรูปแบบ 

Non-firm ให้กบั กฟน. แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั CHPP ได้หยดุการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟน. และหยดุการผลิตน า้เย็น

ด้วยเคร่ืองท าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) คงเหลือแต่การผลิตน า้เย็นด้วยเคร่ืองผลิตน า้เย็นโดยใช้ไฟฟ้า 

(Electric Chiller) ส าหรับระบบปรับอากาศในอาคารศนูย์ราชการฯ เพียงอยา่งเดียว โดย CHPP อยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ

ปรับปรุงระบบผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม ด้วยการเปลีย่นเคร่ืองท าความเย็นแบบดดูซมึ (Absorption Chiller : ABCH) ใหม ่

ขนาด 1,600 ตนัความเย็น จ านวน 2 เคร่ือง ทดแทนของเดิม ขนาด 3,000 ตนัความเย็น จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อเพิ่มความยดึ

หยุ่นในการผลิตให้สามารถท าการผลิตน า้เย็นได้โดยมีประสิทธิภาพสงูสดุ ลดก าลงัการผลิต Gas Turbine เหลือจ านวน 1 

เคร่ือง (ขนาดประมาณ 5 เมกะวตัต์) และติดตัง้เคร่ืองผลติน า้เย็นด้วยไฟฟา้ (Electric Chiller :ECH) เพิ่มเติม จ านวน 3,000 

ตนัความเย็น ท าให้แผนการผลิตในปี 2560  เป็นช่วงปรับปรุงระบบผลิต โดยจะผลิตน า้เย็นโดยใช้ไฟฟ้าจากเคร่ือง ECH 

เพียงชนิดเดียว เพื่อสง่จ่ายพลงังานความเย็นให้กบัลกูค้า และอยูร่ะหวา่งทดสอบการเดินเคร่ืองด้วยระบบพลงัความร้อนร่วม 

(Cogeneration) ผลติน า้เย็นด้วยความร้อนท่ีได้จากการผลติไฟฟา้ผา่นเคร่ือง ABCH  

ทัง้นี ้CHPP ได้ท าสญัญาบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกั (Electric Chiller) กบับริษัท แอร์โค จ ากดั  

การจดัหาวตัถดุิบ 

CHPP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น

ระยะเวลา 10 ปี สิน้สดุปี 2563 

การจดัจ าหนา่ย 

CHPP จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟน. โดยท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2552 มี

อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 5 ปี และตอ่สญัญาอตัโนมตัิทกุๆ 5 ปี จนกวา่จะมีการยกเลกิสญัญา ส าหรับไฟฟา้สว่นท่ีเหลอืจะถกู
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น าไปใช้ในการผลิตพลงังานความเย็นเพื่อจ าหน่ายให้อาคารศนูย์ราชการฯส าหรับระบบปรับอากาศ โดยท าสญัญาซือ้ขาย

พลงังานความเย็นกบับริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั มีอายสุญัญา 30 ปี สิน้สดุในปี 2581 

(4) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั  โครงการ 1 (BIC-1) 

 BIC-1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 117 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิต   

ไอน า้ประมาณ 20 ตนัต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย

จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm (SPP Firm) จ านวน 90 เมกะวตัต์ 

ให้กบั กฟผ. เป็นหลกั และจ าหนา่ยไฟฟา้บางสว่น และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลติ 

 BIC-1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย BIC-1 มี

อปุกรณ์หลกัคือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุด เพื่อหมนุเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 

โดยไอเสียจากกงัหนัก๊าซ (GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ด้วยเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ 

(HRSG) จ านวน 2 ชุด ไปผ่านกงัหนัไอน า้ (ST) และเพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ของกงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 22.9 เมกะวตัต์

จ านวน 1 ชดุและไอน า้ที่เหลอืทัง้หมดจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้BIC ได้ท าสญัญาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) จ านวน 2 สญัญา กับ 

General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก๊าซ (GT) 

ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2570 

การจดัหาวตัถดุิบ 

 BIC-1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น

ระยะเวลา 25 ปีสิน้สดุในปี 2581 และท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบจาก บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นการตอ่สญัญา

แบบปีตอ่ปี 

 การจดัจ าหนา่ย 

 BIC-1 จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์

ให้กบั กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ตัง้แตปี่ 

2556 และสญัญาจะสิน้สดุปี 2581 และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นที่เหลือให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

ในลกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสญัญาประมาณ  15 ปี และมีการท าสญัญาซือ้ขายไอน า้ และน า้เพื่อการ

อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  
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(5) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั โครงการ 2 (BIC-2) 

 BIC-2 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 117 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิต   

ไอน า้ประมาณ 20 ตนัต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย

จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm (SPP Firm) จ านวน 90 เมกะวตัต์ 

ให้กบั กฟผ. เป็นหลกั และจ าหนา่ยไฟฟา้บางสว่น และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลติ 

 BIC-2 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย BIC-2 มี

อปุกรณ์หลกัคือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุด เพื่อหมนุเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 

โดยไอเสียจากกงัหนัก๊าซ (GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ด้วยเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ 

(HRSG) จ านวน 2 ชุด ไปผ่านกงัหนัไอน า้ (ST) และเพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ของกงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 22.9 เมกะวตัต์

จ านวน 1 ชดุและไอน า้ที่เหลอืทัง้หมดจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

การจดัหาวตัถดุิบ 

 BIC-2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น

ระยะเวลา 25 ปีสิน้สดุในปี 2585 และท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบจาก บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นการตอ่สญัญา

แบบปีตอ่ปี 

 การจดัจ าหนา่ย 

 BIC-2 จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์

ให้กับ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ในปี 

2560 และสญัญาจะสิน้สดุปี 2585 และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นที่เหลือให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

ในลกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสญัญาประมาณ  15 ปี และมีการท าสญัญาซือ้ขายไอน า้ และน า้เพื่อการ

อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

(6) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 

NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 125 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิต 

ไอน า้ประมาณ 30 ตนัตอ่ชัว่โมง ตัง้อยูใ่นเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี โดยจ าหนา่ยไฟฟา้ภายใต้สญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นที่เหลอื 

และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 
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 กระบวนการผลติ 

 NNEG เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย 

NNEG มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้กงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชดุ เคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ 

(HRSG) จ านวน 2 ชุด และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน า้ (STG) ขนาด 35 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด นอกจากนี ้ยังได้

ออกแบบและติดตัง้ระบบลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ ( Inlet air cooling system by using electric chillers) เพื่อ

ปรับเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟา้ให้เหมาะสมตามช่วงเวลาด้วย โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 

การจดัหาวตัถดุิบ 

NNEG ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น

ระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2584 และเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water) กบับริษัท นวนคร จ ากดั (มหาชน)  

 การจดัจ าหนา่ย 

 NNEG ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟา้รายเล็กในรูปแบบ Firm กบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เมื่อ

วนัที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นท่ี

เหลอืรวมถึงไอน า้ให้แก่กลุม่ลกูค้าในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

(7)  บริษัท ไออาร์พีซี คลนีพาวเวอร์ จ ากัด  

IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสทุธิ หน่วยผลิตละประมาณ 120 เมกะวตัต์ 
จ านวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 240 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิตไอน า้สทุธิ รวมประมาณ 180-300 ตนัต่อชั่วโมง (กรณี  
On-peak  180 ตนัต่อชั่วโมง กรณี Off-peak 300 ตนัต่อชั่วโมง) ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวดั
ระยอง ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ 
รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ.ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งมีอายสุญัญา 25 ปี และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือและ  ไอ
น า้ให้กบั IRPC  โดยระยะที่ 1 เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่
โครงการสว่นขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ของ IRPC  มีก าลงัการผลติไฟฟา้
ประมาณ 45 เมกะวตัต์ และไอน า้รวมทัง้หมด 170 ตนัต่อชั่วโมง และระยะที่ 2 (IRPC-CP Ph 2)  จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ส าหรับผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ในรูปแบบ Firm จ านวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ รวมเป็น 180 เม
กะวตัต์ ให้กบั กฟผ.ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี และจ าหนา่ยไฟฟา้สว่นท่ีเหลอืและไอน า้ให้กบั IRPC 

 กระบวนการผลติ 

 IRPC-CP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย 

IRPC-CP มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้กงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชดุ ตอ่ 1 หนว่ยผลติ เคร่ืองผลติไอ

น า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาดประมาณ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง จ านวน 2 ชดุ ตอ่ 1 หนว่ยผลติ และเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้กงัหนั
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ไอน า้ (STG) ขนาดประมาณ 30 เมกะวตัต์ จ านวน 1 ชดุ ตอ่ 1 หนว่ยผลติ นอกจากนีย้งัมีการมีการผลติไอน า้จากหม้อไอน า้

ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หนว่ย ขนาด 100 ตนัตอ่ชัว่โมง และได้ออกแบบและติดตัง้ระบบลดอณุหภมูิอากาศก่อน

เข้าเผาไหม้ (Inlet air cooling system by using absorption chillers) เพื่อปรับเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมตาม

ช่วงเวลาอีกด้วย 

ปัจจบุนั โรงไฟฟา้ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง โดยท าการวา่จ้างผู้ รับเหมาเป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 

(Lump Sum Turnkey Contract) กบักิจการค้าร่วม (Consortium) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีความช านาญจ านวน 3 รายคือ 

Mitsubishi Corporation, Toyo-Thai Corporation และ Toyo Thai Malaysia SDN BHD และอยู่ระหว่างเจรจาสัญญา

ให้บริการบ ารุงรักษา (Maintenance Agreement) กบั IRPC   

การจดัหาวตัถดุิบ 

IRPC-CP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.เป็น

ระยะเวลา 27 ปีนบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1 และมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water) 

กบั IRPC เป็นระยะเวลา 27 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1 

การจดัจ าหนา่ย 

 IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm กบั กฟผ. ฉบบัลงวนัที่ 6 มกราคม 

2555 จ านวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แตเ่ร่ิมจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ

ของ กฟผ. นอกจากนี ้IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือจ านวน 60 เมกะวตัต์ และท าสญัญาซือ้ขายไอน า้

ปริมาณรวมประมาณ 180-300 ตนัตอ่ชัว่โมง ตามช่วงเวลา กบั IRPC เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 สิน้สดุปี 2585 หรือสิน้สดุ

พร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ภายหลงั 

 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(1) โรงผลิตสาธารณูปการ 4 ระยะที่ 1 (Central Utility Plant 4 Phase 1: CUP-4 Ph1) 

 โรงผลิตสาธารณูปการ 4 (CUP-4 Ph1) ตัง้อยู่บนเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ กลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคม

อตุสาหกรรมเอเชีย (AIE) จงัหวดัระยอง เป็นการลงทนุตามแผนการขยายก าลงัการผลิตที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ  

ซึง่รองรับการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมในนิคมฯเอเชีย และนิคมฯใกล้เคียง ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต อีกทัง้ยงัเป็นการลงทนุ

เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ทัง้ระบบผลติและระบบโครงขา่ยจ าหนา่ยระหวา่ง CUPs ในภาพรวมของบริษัทฯ  
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กระบวนการผลติ 

CUP-4 Ph1 เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 

ประกอบด้วย กงัหนัก๊าซฯ 1 ชดุ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวตัต์ และเคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด

ประมาณ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง ประกอบกบัการก่อสร้างโครงขา่ยเช่ือมตอ่ระบบไฟฟา้และระบบไอน า้ไปสูก่ลุม่ลกูค้า และเช่ือมตอ่

ระหวา่ง CUP-4 Ph1 กบั CUP-1  

ปัจจบุนั CUP-4 Ph1 อยูร่ะหวา่งก่อสร้างโรงผลติสาธารณปูการ และคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส

ที่ 4 ปี 2562 

การจดัหาวตัถดุิบ 

CUP-4 Ph1 อยู่ระหว่างเจรจาจัดท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติและน า้ปราศจากแร่ธาตุ (Clarified water) กับ 

ปตท. 

 การจดัจ าหนา่ย 

 CUP-4 Ph1 อยูร่ะหวา่งพิจารณาการก่อสร้าง และหลงัจากนัน้จะจดัท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้และไอน า้กลุม่ลกูค้าในนิคม

ฯเอเซีย และนิคมฯข้างเคียง โดยมีไฟฟา้บางสว่นจะจ าหนา่ยให้ กฟผ. ในรูปแบบสญัญา Non-firm SPP เพื่อเพิ่มความยืดหยุน่ใน

แผนการผลติไฟฟา้และไอน า้ 

 

2.1.2 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

(1) บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) 

TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยได้ลงทุนร้อยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ SSE1 เป็น

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือ

โซลาร์เซลล์ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ดิน (โรงไฟฟา้ PV ประเภท Solar Farm) มีก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 8 เมกะวตัต์ จ านวน 

10 โครงการ ก าลงัการผลติตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต์ และจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. 

โครงการ 
ที่ตัง้โครงการ ก าลังการผลิต

เสนอขาย 

(เมกะวัตต์) 

ค่าความเข้มรังสี

แสงอาทติย์ 

(เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน) 

เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
อ าเภอ จังหวัด 

SSE1-PV01 บอ่พลอย กาญจนบรีุ 8.0 17.63 วนัที่ 4 กนัยายน 2556 

SSE1-PV02 ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 8.0 18.24 วนัที่ 17 กรกฎาคม 2556 
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โครงการ 
ที่ตัง้โครงการ ก าลังการผลิต

เสนอขาย 

(เมกะวัตต์) 

ค่าความเข้มรังสี

แสงอาทติย์ 

(เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน) 

เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
อ าเภอ จังหวัด 

SSE1-PV03 หนองหญ้าไซ สพุรรณบรีุ 8.0 18.25 วนัที่ 28 ตลุาคม 2556 

SSE1-PV04 เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 8.0 18.19 วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2556 

SSE1-PV05 เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 8.0 18.19 วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2556 

SSE1-PV06 ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรีุ 8.0 17.61 วนัที่ 6 มิถนุายน 2557 

SSE1-PV07 ทา่มว่ง กาญจนบรีุ 8.0 17.77 วนัที่ 20 มีนาคม 2557 

SSE1-PV08 พนมทวน กาญจนบรีุ 8.0 18.24 วนัที่ 6 มิถนุายน 2557 

SSE1-PV09 อูท่อง สพุรรณบรีุ 8.0 18.37 วนัที่ 4 เมษายน 2557 

SSE1-PV10 สามชกุ สพุรรณบรีุ 8.0 17.16 วนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 

SSE1 ท าการว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison ในการ

ด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง จัดหา ทดสอบและรับประกันเพื่อก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดย

ผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้มีการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผลิตได้ในแต่ละปี (Output Performance 

Guarantee) ให้กับโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยจะชดเชยรายได้ส่วนที่ SSE1 

สญูเสยีไป หากผลติไมไ่ด้ตามจ านวนหนว่ยไฟฟา้ที่รับประกนัตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา   

นอกจากนี ้SSE1 ได้ท าสญัญาบริหารจดัการและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กบับริษัท 

คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จ ากดั และบริษัท เอ็นซิส จ ากดั เพื่อบริหารจดัการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า อายสุญัญา 10 ปีนบั

จากวนัท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์  

การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบที่ส าคญัที่ใช้ในการผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึง่ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ สภาพ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นส าคัญ โดยบริษัทฯได้ท าการศึกษาความเข้มของแสงก่อนการตัดสินใจเลือกท าเล  

เพื่อเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้นี ้ความเข้มของแสงอาทิตย์ในบริเวณที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ของ SSE1 ปรากฏตามตารางข้างต้น 

การจดัจ าหนา่ย 

SSE1 จ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ VSPP ทัง้หมด 10 ฉบบัลงวนัที่ 11 

เมษายน 2555 ส าหรับโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV05 และวนัที่ 25 กรกฎาคม 2555 ส าหรับโครงการ SSE1-PV06 

ถึง SSE1-PV10 โดยมีปริมาณรับซือ้ไฟฟา้สญัญาละ 8 เมกะวตัต์อายสุญัญา 5 ปีและตอ่อายไุด้อีกครัง้ละ 5 ปีแบบอตัโนมตัิ 

ทัง้นี ้สญัญาดงักลา่วเป็นการซือ้ขายไฟฟ้าด้วยระบบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบสว่นเพิ่มราคารับซือ้ ซึ่งรายได้จะแบ่งออกเป็น 2 
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สว่นคือ สว่นที่ 1 เป็นรายได้ตามอตัราคา่พลงังานไฟฟา้ที่ขายสง่ให้กบั กฟภ. ซึ่งจะเปลีย่นแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของคา่

เชือ้เพลิง และปริมาณไฟฟ้ารับซือ้สงูสดุไม่เกินท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และส่วนท่ี 2 เป็นส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า 

(Adder) ซึง่โครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 ได้รับ Adder ที่อตัรา 6.5 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง โดยได้รับการสนบัสนนุ

เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

(2) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) ผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ตดิตัง้บนพืน้ดินส าหรับสหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งจันทบุรี จ ากัด 

CHPP ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนบัสนนุโครงการใน การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน

ให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคดัเลือก เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

กิจการพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 17 

กนัยายน 2558 โครงการตัง้อยูบ่นพืน้ที่ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจนัทบรีุ จ ากดั ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จงัหวดั

จันทบุรี พืน้ที่ประมาณ 75 ไร่ และมีก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ. ได้ตัง้แต่วนัที่  30 

ธนัวาคม 2559 ตลอดอายสุญัญาโครงการ 25 ปี 

การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบที่ส าคญัที่ใช้ในการผลติไฟฟา้ของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึง่ขึน้อยูก่บัสถานท่ีตัง้ สภาพ

ภมูิประเทศและภมูิอากาศเป็นส าคญั 

การจดัจ าหนา่ย 

การจัดจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 5 เมกะวตัต์ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมจ่าย

ไฟฟา้เข้าระบบของ กฟผ. ตัง้แตว่นัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 ซึง่อตัรารับซือ้ไฟฟา้คงที่ตลอดอายโุครงการ (Feed-in Tariff : FiT) ที่

โครงการได้รับเทา่กบั 5.66 บาท ตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง ตลอดอายสุญัญา 

 

2.1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

(1) บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) 

ISP1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น โดยมีก าลงัการ

ผลติ 20.8 เมกะวตัต์ 
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การจดัหาวตัถดุิบ  

 ISP1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัด อิวาเตะ ทางตอนเหนือของ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น ใช้

เทคโนโลยี Solar Photovoltaic Module แบบ polycrystalline ของ Conergy ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเยอรมนั สามารถผลิตไฟฟ้า

กระแสตรงจากแสงอาทิตย์ได้ 270 วตัต์ต่อโมดลู ติดตัง้จ านวนทัง้สิน้ 95,854 โมดลู บนพืน้ที่โครงการ 560 ไร่ พร้อมติดตัง้ 

Inverter จ านวน 26 หน่วยสามารถให้ก าลงัการผลิตไฟฟ้ากระแสสลบัสงูสดุ 20.8 เมกะวตัต์และมีอตัราสว่นประสิทธิภาพ 

(performance ratio) เฉลีย่ร้อยละ76 ตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 20 ปี 

 การจดัจ าหนา่ย 

 ISP1 ได้รับอนมุตัิให้ก่อสร้างโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 20.8 เมกะวตัต์กระแสสลบั และท าสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบับริษัท Tohoku Electric Power ซึ่งเป็น บริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น ในอตัราค่าไฟฟ้าแบบ FIT 40 เยนต่อกิโลวตัต์-

ชัว่โมง (หลงัภาษี) มีอายสุญัญา 20 ปี มีก าหนดการเร่ิมขายไฟฟา้ในไตรมาส 4 ปี 2560 

โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(1) บริษัท นที ซนิเนอร์ยี่ จ ากัด (NSC) 

NSC ประกอบธุรกิจลงทนุ โดยลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึง่พฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ 

XPCL เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ไซยะบรีุ ซึง่เป็น

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่บนล าน า้โขงห่างจากตวั

เมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลยีกังหันน า้แบบคัปลาน (Kaplan 

Turbine) ท างานร่วมกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์ จ านวน 7 เคร่ือง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 60 

เมกะวตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

ที่ผ่านมา XPCL ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั เมื่อวนัที่ 14 

ตลุาคม 2554 เร่ิมก่อสร้างเมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลาก่อสร้างและด าเนินการประมาณ 8 ปี ปัจจุบนัอยู่ระหวา่ง

ด าเนินการก่อสร้าง ทัง้นีม้ีก าหนดจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ปลายปี 2562 

XPCL ได้ลงนามสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2553

ในรูปแบบสญัญาประเภทการโอนกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

(Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสญัญาสมัปทานจะสิน้สดุพร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึ่งมีอาย ุ29 ปี

นบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ และในกรณีที่รายได้จากการขายไฟฟา้ในช่วงระยะเวลาติดตัง้ ทดสอบ และเดินเคร่ือง 

(Unit Operation Period) ที่เกิดขึน้จริงไม่เพียงพอกับที่ประมาณการไว้ บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือ ที่สามารถเบิกใช้ได้ตาม
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ภายใต้สญัญากู้ยืมเงิน ที่จะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นกบัวงเงินสินเช่ือ จ านวนไม่เกิน 490 ล้านบาท และในกรณีที่เงินทนุใน

การด าเนินการตามโครงการไมเ่พียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯมีภาระผกูพนัภายใต้สญัญา Sponsor Support ที่จะต้องให้

การสนบัสนนุทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสญัญากู้ยืมเงินโดยผู้ ถือหุ้น (Shareholder Loan Agreement) ในวงเงินไม่เกิน

ประมาณ 2,463 ล้านบาท ซึ่งส าหรับภาระผกูพนัภายใต้สญัญา Sponsor Support บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุทางการเงิน

แล้วในปี 2559 จ านวน 2,463 ล้านบาท เป็นผลมาจากคา่งานก่อสร้างเพิ่มเติมซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการปรับปรุงแบบก่อสร้าง

ตามการร้องขอของรัฐบาลลาว และบางสว่นจากการเร่งรัดงานของผู้ รับเหมาเพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้

ตามก าหนด รวมถึงปรับแบบให้เหมาะสมกบัสภาพธรณีวิทยา ณ บริเวณที่ตัง้โครงการ ซึ่งรัฐบาลลาวได้ชดเชยมลูค่างาน

เพิ่มเติมให้ ซึ่งครอบคลมุมลูค่างานที่เกิดขึน้เป็นสว่นใหญ่ ท าให้โครงการสามารถรักษาระดบัผลตอบแทนได้ในเกณฑ์การ

ลงทนุ 

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุมีการสง่เสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผ่าน (Fish 

Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแมน่ า้ (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านการคมนาคม

โดยมีทางเรือผา่น (Navigation Lock)   

การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้น า้

(Weir) เพื่อใช้ผลติไฟฟา้แทนการก่อสร้างอา่งเก็บน า้ แม้วา่น า้จะได้มาจากธรรมชาติและไมม่ีต้นทนุคา่ใช้จ่าย แตป่ริมาณน า้

ในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละช่วงเวลา 

บริษัทฯจึงได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณน า้ก่อนการออกแบบโรงไฟฟา้ 

การจดัจ าหนา่ย 

XPCL จะจ าหนา่ยไฟฟา้จ านวน 1,220 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวเป็นระยะเวลา29 

ปีนบัแต่วนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวตัต์ ให้กับ EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ระยะยาวเป็นระยะเวลา 29 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

(2) บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากดั (NL1PC) 

NL1PC เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟา้น า้ลกิ 1 เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) 65 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 90 
กิโลเมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตกว้าง 160 เมตร กัน้แม่น า้ลิกซึ่งเป็นแม่น า้สาขาของแม่น า้งึมใน สปป.ลาว          มีหวัเขื่อน 
(Head) สงูประมาณ 21.5 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีกงัหนัน า้แบบบลับ์ (Bulb Turbine) ขนาด 32.5 เมกะวตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง  

NL1PC ได้ลงนามในสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวนัที่ 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 ในรูปแบบสญัญาประเภทการสร้าง ด าเนินงาน และโอนให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสญัญาสิน้สดุลง (Build-
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Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายสุญัญาสมัปทาน 30 ปีนบัจากวนัท่ีรัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนตามสัญญาสัมปทานครบถ้วน และมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ  EDL ไปจนสิน้สุดสัญญาสัมปทาน เป็นระยะเวลา
ประมาณ 27 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯมีภาระผกูพนัคงเหลือที่จะใสเ่งินเพิ่มทนุอีกประมาณ 365 ล้านบาท และในกรณีที่เงินทนุในการ
ด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯมีภาระผกูพนัภายใต้ Letter of Sponsor Support ที่จะต้องใส่
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 5.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า NL1PC ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกบั บริษัท พอสโก้ เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2556 เร่ิมก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2557 ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง และมีการปรับแผนการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยคาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และก าหนดจ าหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ในปี 2562 

หากด าเนินการผลติไฟฟา้เชิงพาณิชย์ได้ตามเปา้หมายโครงการดงักลา่วจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
ไฟฟ้าในอาณาเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ จึงเป็นโอกาสสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับ สปป.ลาว และส่งเสริมโอกาสในการ
ลงทนุโครงการลกัษณะดงักลา่วในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก ซึ่งสามารถลดการปลอ่ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูช่ัน้บรรยากาศได้ประมาณ 120,000 ตนัต่อปี ด้วยเหตนุี ้โครงการดงักลา่วจึงได้รับการเสนอช่ือ
เป็นโครงการตามกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ United Nations Framework 
Convention on Climate Change:UNFCC อีกด้วย  

การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้น า้

(Weir) เพื่อใช้ผลติไฟฟา้แทนการก่อสร้างอา่งเก็บน า้ แม้วา่น า้จะได้มาจากธรรมชาติและไมม่ีต้นทนุคา่ใช้จ่าย แตป่ริมาณน า้

ในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละช่วงเวลา 

บริษัทฯจึงได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณน า้ก่อนการออกแบบโรงไฟฟา้ 

การจดัจ าหนา่ย 

NL1PC จะจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดให้กบั EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ระยะยาวไปจนสิน้สดุสญัญาสมัปทานเป็น

ระยะเวลาประมาณ 27 ปี 

2.1.4 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 

24M Technologies, Inc. (24M) 

 24M เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมด าเนินการตัง้แตปี่ 2553 ประกอบธุรกิจหลกัในการวิจยัและ
พฒันาการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน(Lithium Ion) ซึ่งมีเปา้หมายในการพฒันาแบตเตอร่ีรุ่นแรก ให้เหมาะกบัประยกุต์ใช้
งานด้านแบตเตอร่ีส าหรับส ารองไฟ (Stationary Battery) เพื่อน าไปใช้เป็นสว่นประกอบพืน้ฐานในระบบกกัเก็บไฟฟา้ส ารอง
ส าหรับภาคอตุสาหกรรม และระบบสง่ไฟฟา้ เพื่อการเสริมสร้างความมัน่คงการจ่ายไฟฟา้ของระบบ รวมถึงความตอ่เนื่องใน
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การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม หรือใช้กักเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มี
แสงอาทิตย์  ซึง่แบตเตอร่ีที่บริษัทได้วิจยัพฒันานัน้ มีจดุเดน่ด้านการใช้วตัถดุิบและเวลาในการผลติลดลง ท าให้ต้นทนุในการ
ผลติต ่ากว่าแบตเตอร่ีลเิธียมไอออนทัว่ไป รวมทัง้มีความปลอดภยัมากขึน้  ซึ่งการทดสอบผลิตภณัฑ์ในระดบัห้องปฏิบตัิการ 
(Lab Scale) และการทดสอบกระบวนการผลติในขัน้ต้น ให้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ  ปัจจบุนั บริษัทฯ มีน าเทคโนโลยี มาตอ่ยอดใน
การด าเนินธุรกิจระบบกักเก็บพลงังานให้มีต้นทุนต ่า ประสิทธิภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยายการตลาด
รองรับในรูปแบบธุรกิจจดัการพลงังาน  
 
2.1.5 ธุรกิจอื่น 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) 

 BSA เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการ 

Outsourcing ของกลุม่ ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบง่ได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

1. จดัสง่พนกังานปฏิบตัิงานในสถานีน า้มนัของ ปตท. และให้ความรู้และวิธีปฏิบตัิงานเพื่อปฏิบตัิงานได้ถกูต้องและ

เป็นไปตามระบบงานคณุภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจดัให้มีคณะท างานเพื่อศกึษา

และแก้ปัญหา Oil Loss อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายที่ ปตท. ก าหนด และมีคณุภาพ ความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในสถานีน า้มนั 

2. จัดส่งพนักงานให้มาปฏิบัติงานในร้านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดให้มีการอบรมหลกัสูตรการ

บริหารร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานตลอดจนท าการจัดหาวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการ

ด าเนินงานของร้านกาแฟ 

3. จดัหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามที่ 7-Eleven ก าหนด เพื่อเข้าปฏิบตัิงานภายใน 7-Eleven ที่ตัง้อยูใ่น

สถานีบริการน า้มนัของ ปตท. โดยบคุลากรดงักลา่วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร้านค้า นอกจากนี ้

ยงัท าการสัง่สนิค้าที่จะน ามาขายในร้านค้าตามชนิด ปริมาณและคณุภาพตามที่ 7-Eleven ก าหนด  

4. จดัหาบคุลากรเพื่อประจ าส านกังานใหญ่ ส านกังานพระโขนง และส านกังานระยอง 

 นอกจากนี ้BSA ยงัเข้าลงทนุในบริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (SSA) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่

ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 
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GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) 

เป็นบริษัทฯ ยอ่ยทีม่ีวตัถปุระสงค์ในการขยายการลงทนุไปตา่งประเทศของบริษัทฯในอนาคต ตัง้อยูใ่นเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน  

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม (PTTSE) 

 การจัดตัง้บริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social 

Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุม่ ในการร่วมแก้ไขปัญหาสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม และสง่เสริมสนบัสนนุการจ้างงาน

ชุมชนในท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ฐานของความยัง่ยืน นอกจากนีก้ารจดัตัง้บริษัทดงักลา่วถือเป็นการ

ตอบสนองตอ่นโยบายของภาครัฐที่สนบัสนนุให้ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนนุวิสาหกิจเพื่อ

สงัคมอีกด้วย 

2.1.6 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 

รายได้ 

(ล้านบาท) %

รายได้ 

(ล้านบาท) %

รายได้ 

(ล้านบาท) %

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

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

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

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

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

15,294 66% 12,364 58% 12,005 58%

ไอน า้ GPSC-ระยอง - 5,882 26% 6,142 29% 5,911 28%

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

6,001 26% 7,214 34% 6,873 33%

GPSC - ระยอง - 233 1% 247 1% 268 1%

GPSC - ศรีราชา - 38 0% 17 0% 0 0%

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

463 2% 459 2% 443 2%

บริการ CHPP 100% 0 0% 0 0% 4 0%

0 0% 0 0% 4 0%

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

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

686 3% 638 3% 592 3%

ไนโตรเจน GPSC - 99 0% 96 0% 108 1%

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

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

577 3% 760 3% 856 4%

23,021 100% 21,435 100% 20,773 100%

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากสัญญาเช่าการเงนิ

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

ไฟฟา้

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รวมรายได้จากสัญญาเช่าการเงนิ

รวมรายได้อ่ืน

น า้เพ่ือการอตุสาหกรรม/น า้เยน็

รวม

รวม

รวม

รวม

2558 2560
ผลิตภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย

%

การถอืหุ้น

ของบริษัท

รอบปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม

2559
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2.1.7 เงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

รายละเอียดเงินลงทนุของบริษัทในโครงการโรงไฟฟา้ที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ปีที่เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์ 

ภาระผูกพันคงเหลือที่จะ

ใส่เงนิเพิ่มทุน (ล้านบาท) 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

NL1PC(1) 40 2562 136 ในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้  Letter of 

Sponsor Support ที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 5.33 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ  

NSC  

(ลงทนุใน XPCL) 

25 2562 1,379 ในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา 

Sponsor Support ที่จะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,463 

ล้านบาท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุทางการเงินเพ่ิมเติมในวงเงิน 2,463 ล้านบาทแล้ว 

CUP-4 100 2562 3,049  

รวม 
 

 4,564  

ที่มา: บริษัท   
หมายเหต ุ(1)อตัราแลกเปลี่ยนที่ 33.5 บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ 

 

2.2   ก าลังการผลิตตดิตัง้ / ก าลังการผลิตสูงสุด 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น แยกตามประเภทพลงังานที่ใช้ในการผลิตทัง้ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ดงันี ้
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บริษัท/

โครงการ 
ที่ตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพื่ออตุสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน 

GPSC อ าเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 

700 700 - - - - 80 80 IPP - GT: Siemens 

- HRSG: Vogt-Nem 

- ST: Westinghouse 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2568 

กฟผ. 700MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2568 

ปี 2543 

GPSC CUP-1 นิคมอตุสาหกรรม       

เหมราชตะวนัออก 

(มาบตาพดุ)            

จงัหวดัระยอง 

226 226 890 890 - - 720 720 SPP 

(Non-firm) 

- GT: GE 

- HRSG: Deltak 

- AB: Cheng Chen 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2564 

 

กฟผ. 40MW 

สญัญา 5 ปี  

และตอ่อายไุด้อีก 5 ปี  

สิน้สดุรอบแรกปี 2558 

และตอ่อายเุรียบร้อยแล้ว 

ปี 2549 

อตุสาหกรรม 124 MW 

สญัญา 10-15 ปี สิน้สดุ

รอบแรกปี 2560-2569 

และตอ่อายไุด้อีก 5 ปี 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 24 

 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพื่ออตุสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

CUP-2 อยูใ่กล้บริเวณนิคม

อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล 

จงัหวดัระยอง 

113 113 170 170 - - 510 510 SPP 

(Non-firm) 

- GT: GE 

- HRSG: NEM 

- ST: Shin Nippon 

- AB: Getabec 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2565 

กฟผ. 60MW  

สญัญา 5 ปี 

และตอ่อายไุด้อีก 5 ปี 

สิน้สดุรอบแรกปี 2558 

และตอ่อายเุรียบร้อยแล้ว 

ปี 2551 

อตุสาหกรรม 43 MW 

สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบ

แรกปี 2569 และ 

ตอ่อายไุด้อีก 5 ปี  

CUP-3 นิคมอตุสาหกรรม

เหมราชตะวนัออก      

(มาบตาพดุ) 

จงัหวดัระยอง 

- - 280 280 - - 770 770 - - AB: Macchi, 

Getabec 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2566 

อตุสาหกรรม 56 MW 

สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบ

แรกปี 2567-2570 

และตอ่อายไุด้อีก 5 ปี  

ปี 2552 

 CUP-4 Ph 1  

นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย 

(AIE) จงัหวดัระยอง 

45 45 70 70 - - - - SPP 

(Non-Firm) 

- ก๊าซธรรมชาติ 

 

กฟผ. 10 MW (ขยาย

สญัญาจาก CUP-1 อีก 

20 MW) สญัญา 5 ปี 

อตุสาหกรรม 34.8 MW 

ปี 2561 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 25 

 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพื่ออตุสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

RPCL จงัหวดัราชบรีุ 1,400 210 - - - - - - IPP - GT: MHI 

- HRSG: MHI 

- STG: MHI 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2576 

กฟผ. 1,400MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2576 

ปี 2551 

 

 

CHPP ศนูย์ราชการฯ แจ้งวฒันะ 

กรุงเทพมหานคร 

5    5 - - 12,000 12,000 - - VSPP - GT: Turbomach 

- AC: Broad 

- EC: Trane 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 10 ปี 

สิน้สดุปี 2563 

กฟน. 6.4MW 

สญัญา 5 ปี 

ตอ่อตัโนมตัิทกุ 5 ปี 

สิน้สดุรอบแรกปี 2558 

ปี 2552 

BIC นิคมอตุสาหกรรมบางปะ

อิน โครงการที่ 1 

จงัหวดัอยธุยา 

117 29 20 5 - - - - SPP 

(Firm) 

- GT: GE 

- HRSG: VOGT 

- ST: Shin Nippon 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2581 

กฟผ. 90MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2581 

ปี 2556 

อตุสาหกรรม  

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2568-2572 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะ

อินโครงการที่ 2 

จงัหวดัอยธุยา 

117 29 20 5 - - - - SPP 

(Firm) 

- GT: GE 

- HRSG : CMI  

- และ ST:  Siemens 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

กฟผ. 90MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

ปี 2560 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 26 

 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพื่ออตุสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

NNEG เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม 

นวนคร 

จงัหวดัปทมุธานี 

125 38 30 9 - - - - SPP  

(Firm) 

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: Siemens 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2584 

กฟผ. 90MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2584 

ปี 2559 

 

อตุสาหกรรม  

สญัญา 10-15 ปี 

สิน้สดุปี 2584 

 

IRPC-CP จงัหวดัระยอง 240 122 300 153 - - - - SPP 

(Firm) 

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: MES 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 27 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

กฟผ.180MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

เฟส 1  

ปี 2558  

เฟส 2 

ปี 2560 

 
อตุสาหกรรม 60 MW 

สญัญา 27 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

 

รวม 

 

3,088 

 

1,517 

 

1,780 

 

1,582 

 

12,000 

 

12,000 

 

2,080 

 

2,080 

     

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 27 

 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพื่ออตุสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

SSE1 จงัหวดักาญจนบรีุ/

สพุรรณบรีุ 

 

 

 

 

80 32 - - - - - - VSPP - PV Panel: 

Hanhwa, JV 

Solar, Chint, Jinko 

- Inverter: SMA 

- Transformer: 

Tirathai 

แสงอาทิตย์ กฟภ. 80MW 

สญัญา 5 ปี 

ตอ่อตัโนมตัิทกุ 5 ปีสิน้สดุ

รอบแรกปี 2561-2562 

ปี 2556 - 2557 

ISP1 ประเทศญ่ีปุ่ น 20.8 20.8 - - - - - - VSPP - Solar Photovoltaic 

Module 

(Polycrystalline): 

Conergy 

แสงอาทิตย์ Tohoku Electric Power 

20.8 MW 

สญัญา 20 ปี 

สิน้สดุปี 2580 

ปี 2560 

CHPP โครงการตัง้อยูบ่นพืน้ที่ของ

สมาชิกสหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ ง

จนัทบรีุ จ ากดั  

ต าบลนายายอาม อ าเภอ

นายายอาม จงัหวดัจนัทบรีุ 

 

5 5        - PV JinkoSolar  

- Inverter SMA  

- Transformer 

Tirathai 

 

แสงอาทิตย์ การไฟฟา้สว่นภมิูภาค 

(กฟภ.)  

4.996 MWp 

สญัญา 25 ปี   

สิน้สดุปี 2584 

ปี 2559 

 

โรงไฟฟ้าพลังน า้     



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 28 

 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพื่ออตุสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลิตสงูสดุ 

ก าลงัการผลิต

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

XPCL สปป.ลาว 1,285 321 - - - - - - - - Turbine : Andriz น า้ กฟผ. 1,220MW 

EDL 60 MW 

สญัญา 29 ปี 

สิน้สดุปี 2592 

อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้าง  

คาดวา่จะแล้ว

เสร็จปลายปี 

2562 

 

NL1PC สปป.ลาว 65 26 - - - - - - - - Turbine : Andriz น า้ EDL 65MW 

สญัญา 27 ปี 

สิน้สดุปี 2586 

อยูร่ะหวา่งการ

ก่อสร้าง 

คาดวา่จะแล้ว

เสร็จปี 2562 

รวม 1,456 405 - - - - - -      

รวมทัง้หมด 4,544 1,922 1,780 1,582 12,000 12,000 2,080 2,080      

ที่มา:  GPSC 
หมายเหต:ุ  (1) เป็นวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้ ซึง่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟา้อาจจะไมต่รงกบัวันเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้ 
 (2) ส าหรับโรงไฟฟา้ที่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงก าลงัการผลิตไฟฟา้ตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ดงักลา่ว    
 (3) ก าลงัการผลิตสงูสดุของไอน า้เป็นก าลงัการผลิตที่รวมก าลงัการผลิตส ารองที่เตรียมไว้รองรับกรณีที่ลกูค้ามีความต้องการใช้ไอน า้ในปริมาณสงูสดุแตกตา่งจากปริมาณการใช้ปกติ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

   
 

 
สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 29 

 

2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

2.3.1 การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า  

บริษัทฯได้มีการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟา้ตา่งๆ ให้มีประสทิธิภาพการผลติและเพิ่มความมัน่คง (Reliability) 
ของระบบโดยมีกลยทุธ์หลกัตา่งๆ ดงันี ้

(1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

บริษัทฯมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค และประสบการณ์ในอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า โดย
ให้ความส าคญัตัง้แต่การออกแบบและก่อสร้าง กระบวนการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อเตรียมการพฒันา
โครงการโรงไฟฟา้ รวมทัง้มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคในการให้ค าปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 

การคดัเลือกผู้ รับเหมาในการก่อสร้าง บริษัทฯจะท าผ่านกระบวนการจดัจ้างที่รัดกมุ โดยมีข้อก าหนดและขอบเขต
งาน (Term of Reference: TOR) เป็นสัญญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจัดจ้างผู้ รับเหมาที่มีความน่าเช่ือถือมี
ประสบการณ์ มีความช านาญ มีผลงานในอดีตที่เป็นท่ียอมรับ และมีฐานะทางการเงินมัน่คง รวมทัง้มีเง่ือนไขให้ผู้ รับเหมา
มีการวางหลกัประกนัการก่อสร้าง เพื่อให้มัน่ใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคท าการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหว่าง
ก่อสร้าง เพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ รับเหมาได้ก่อสร้าง สง่มอบงานและด าเนินการได้ตามเง่ือนไขสญัญาการก่อสร้าง 

ส าหรับการจดัหาอปุกรณ์ในการผลติไฟฟา้ บริษัทฯจดัให้มีการเลอืกใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลติที่เป็นผู้น า
ในอปุกรณ์นัน้ๆ ทัง้ด้านเทคโนโลยี คณุภาพ และอายกุารใช้งาน นอกจากนี ้ยังพิจารณาคณุสมบตัิของผู้จดัจ าหน่าย เช่น 
สถานะทางการเงิน การดแูลและรับประกนัคณุภาพสนิค้าอีกด้วย  

(2) การบริหารจัดการการด าเนินงานโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความมัน่คง (Reliability) ของระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้กับลกูค้า
รวมทัง้มีแผนการซอ่มแซมบ ารุงรักษาและจดัท าสญัญาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกัจากผู้ผลติโดยตรง สง่ผลให้บริษัทฯ
มีความพร้อมจ่าย (Availability) เพิ่มขึน้ และระยะเวลาการหยุดเพื่อซ่อมแซม (Down Time) ลดลงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการไฟฟา้และไอน า้ของลกูค้าได้ตามเปา้หมาย 

นอกจากนี ้การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคญัในการบริหารด าเนินงานโรงไฟฟ้า ซึ่ง
บริษัทฯมีการวางแผนการเดินเคร่ืองจกัรแตล่ะชดุให้เหมาะสม และตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ 
เพื่อให้มีการใช้เชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ 

(3) การริเร่ิมโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ 

ตามที่บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น าในธุรกิจไฟฟ้าด้วยการขยายการลงทุนและพฒันาโครงการทัง้ในและ
ต่างประเทศนัน้ บริษัทฯได้จดัให้มีการศกึษาเพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าหรือเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่นอยา่งตอ่เนื่อง 
โดยบริษัทฯมีการก าหนดมาตรการในการคดัเลือกโครงการลงทนุและผู้ ร่วมลงทุนอย่างรอบคอบ ทัง้การวิเคราะห์ปัจจยั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมของประเทศที่จะร่วมลงทนุ และน าสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม ต้นทนุทางการเงิน ต้นทนุเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุการก่อสร้าง รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องมา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทนุนัน้ๆ นอกจากนี ้ยงัมีการวิเคราะห์
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ปัจจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจสง่ผลกระทบกบัโครงการดงักลา่ว เพื่อเตรียมหาแนวทาง
ปอ้งกนัความเสีย่งไว้ลว่งหน้า  

ในกรณีที่บริษัทฯจะมีการเข้าร่วมทุนในโครงการใหม่ๆ บริษัทฯให้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการคดัเลือก        
ผู้ ร่วมลงทนุ โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้     
ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาในอดีต เพื่อให้มัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

2.3.2 ประกันภยั  

 โรงไฟฟา้ของบริษัทฯได้มีการท าประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประกันภยัความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks)  

 โรงไฟฟา้ของกลุม่ GPSC ทกุแหง่มีการท าประกนัภยัความเสีย่งทกุประเภท (All Risks) โดยการประกนัภยัดงักลา่ว
ให้ความคุ้มครองความเสีย่งทกุประเภทส าหรับความสญูเสยีหรือเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิของโรงไฟฟา้ ตลอดจนทรัพย์สนิท่ีอยู่
ในความควบคมุดแูลและเก็บรักษาของบริษัทฯท่ีบริหารจดัการโรงไฟฟา้แตล่ะแหง่ ได้แก่ เคร่ืองจกัร โรงงาน อปุกรณ์ เคร่ือง
กงัหนั เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ หม้อต้มไอน า้ และทรัพย์สนิท่ีอยูร่ะหวา่งการขนสง่ โดยการก าหนดวงเงินเอาประกนัภยัจะไม่ต ่า
กว่ามลูคา่ต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหกัค่าเสื่อมราคา (ไม่รวมคา่ที่ดิน) ทัง้นี ้การท าประกนัภยัความเสีย่ง
ทกุประเภทดงักลา่วมีข้อก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผู้ เอาประกนัภยัจะต้อง
รับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป เช่น มีการ
ก าหนดวงเงินชดเชยสงูสดุส าหรับความเสยีหายบางประเภท เช่น ความสญูเสยีจากการก่อการร้าย และน า้ทว่ม เป็นต้น  

(2) การประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) 

 การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัเป็นการท าประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี่ยงทกุประเภทโดยเป็นการ
ประกนัภยัที่คุ้มครองความสญูเสยีทางก าไร (รวมทัง้การสญูเสยีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทนุ) และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการด าเนินงาน (เป็นรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการป้องกนัหรือการลดการสญูเสียก าไร) 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการหยดุชะงกัของธุรกิจเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้ท าประกนัภยัไว้ โดยวงเงินเอา
ประกนัภยัจะก าหนดจากประมาณการสญูเสยีรายได้สงูสดุของบริษัทฯในช่วงเวลาที่ต้องก่อสร้างโรงไฟฟา้ใหมจ่นแล้วเสร็จ 
ซึ่งระยะเวลาสญูเสียรายได้ที่ใช้ก าหนดวงเงินเอาประกนัภยัจะขึน้กบัระยะเวลาก่อสร้างของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ทัง้นี ้การ
ท าประกันภยัธุรกิจหยุดชะงักดงักล่าวมีข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามระยะเวลาที่ธุรกิจ
หยุดชะงักที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบ
กรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป เช่น มีการก าหนดวงเงินชดเชยสงูสดุส าหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสญูเสียจาก
การก่อการร้าย และน า้ทว่ม เป็นต้น  

(3) การประกันภยับุคคลที่สาม (Third Party Liability)  

 บริษัทฯมีการท าประกนัภยับคุคลที่สามเป็นรายปี เพื่อเป็นการประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกซึง่คุ้มครอง
การชดใช้คา่เสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สิน ทัง้นีก้ารท าประกนัภยับคุคลที่สาม
ดงักลา่วมีข้อก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผู้ เอาประกันภยัจะต้องรับผิดชอบ
เองและมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเป็นการท าประกันภัยช่วงก่อสร้าง (Construction All Risks 
Insurance: CAR) โดยจะเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงจากการสญูเสียหรือเสียหายอนัเ กิดขึน้ต่อทรัพย์สินทุกอย่างของ       
ผู้ เอาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี ้ยังได้จัดท าประกันภัยขนส่งทางทะเล (Marine Cargo) 
ส าหรับเคร่ืองจกัรหลกัเพื่อป้องกันอบุตัิเหตใุนการขนสง่เคร่ืองจกัรทางทะเล  ตลอดจนการประกนัภยัจากสญูเสียรายได้
จากการก่อสร้างแล้วเสร็จลา่ช้า (Delay Start-up : DSU) อนัเนื่องจากอบุตัิเหตจุากการติดตัง้และทดสอบเดินเคร่ืองจกัร
หลกัและการเกิดอุบตัิเหตจุากการขนส่ง ภายในระยะเวลาชดเชยรายได้ที่จะตกลงกนัตามระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมี
ข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักลา่วมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป เช่น ความเสยีหายที่เกิดจากความประมาท
เลนิเลอ่ของพนกังาน  และการก่อการร้าย เป็นต้น  
 

2.3.3 การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทที่เข้าลงทุน ตระหนักและให้

ความส าคญัตอ่การบริหารจดัการด้านคณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, 

Safety, Occupational Health, and Environment : QSHE) โดยก าหนดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการด าเนิน

ธุรกิจเพื่อความเติบโตที่เป็นเลิศและยัง่ยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) มาอย่างตอ่เนื่อง อีกทัง้

ยังถือเป็นปัจจัยพืน้ฐานในการพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู่การเป็นผู้ น าในการบริหารนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าและ

สาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. เพื่อส่งมอบมูลค่าที่ยัง่ยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดนโยบายด้าน QSHE เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานแบบบูรณาการส าหรับทุกหน่วยงานให้เกิดกระบวนการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ (Operational 

Excellence) และตอบสนองตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ดงันี ้

 

นโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ 

คณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบส าคญัของการด าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและดีขึน้อย่างต่อเนื่อง (Continual 

Improvement) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 

และเกิดความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจไฟฟา้และสาธารณปูโภค  

กลุม่บริษัทฯ มีวฒันธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความตระหนกัและบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE 

อยา่งเคร่งครัด เพื่อสง่มอบผลติภณัฑ์และบริการตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ด้วยทิศทางเดียวกบัคา่นิยมขององค์กร ดงัตอ่ไปนี  ้

1. มุ่งมัน่ในการด าเนินการให้สอดคล้องกบักฎหมายด้าน QSHE รวมถึงข้อก าหนดขององค์กรและมาตรฐาน
อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัดโดยถือเป็นบรรทดัฐานขัน้ต้น 

2. ผลติและจดัหาผลติภณัฑ์ที่มีปริมาณ คณุภาพ และการสง่มอบตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้า 
3. ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารคณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่องควบคู่กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการของกลุ่ม 
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ปตท. 
4. ควบคมุ ปกปัอง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน ตามหลกัประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศให้สอดคล้อง
ตามหลกัมาตรฐานสากล มุง่เน้นการปอ้งกนัมลพิษที่แหลง่ก าเนิด การปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
การบรรเทา และการปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ มุง่สูส่งัคมคาร์บอนต ่า 

5. ปอ้งกนัความสญูเสยีที่อาจเกิดขึน้จากอบุตัิการณ์ เหตฉุกุเฉิน และภาวะวิกฤต สง่เสริมสขุภาพอาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้วย
มาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภยัที่เข้มงวดเป็นไปตามปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน 

6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทัง้การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety 
Management) เพื่อดแูลความปลอดภยัของทกุคน 

7. ควบคมุและพฒันาการด าเนินงาน โดยให้ความส าคญัในด้านคณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยัอาชีวอนามยั 
และสิง่แวดล้อม ตัง้แตก่ารออกแบบ การก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร การทดสอบ การผลติ การบ ารุงรักษา 
การจดัสง่ รวมถึงการจดัเก็บวตัถดุิบ สารเคมี และผลติภณัฑ์ 

8. วิจัย พฒันา และผลิตไฟฟ้า ไอน า้จากพลงังานทางเลือกหรือพลงังานทดแทนที่ปลอดภยัและเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม (Green Product) 

9. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทัง้บุคลากร เวลา และ
งบประมาณ รวมถึงการฝึกอบรมแก่บคุลากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

10. สื่อสารการด าเนินงานและประสิทธิผลด้านคณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม
ให้กบัผู้มีสว่นได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวงั เพื่อ
น าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงาน 

นโยบายฯ ฉบบันี ้ประยุกต์ใช้กบัทกุหน่วยงานตลอดสายโซ่อปุทานของกลุม่บริษัทฯ ผู้บริหารทกุระดบั ต้องเป็น
ตวัอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเจตนารมณ์ขององค์กร พนกังานทกุคนรับทราบ 
เข้าใจ และปฏิบตัิตามนโยบายฯ ฉบบันี ้ในทุกๆ ขัน้ตอนและปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ช่วงการวางแผน การออกแบบ 
ด าเนินการ จนสิน้สดุการด าเนินการ 
 

ด้านการบริหารคุณภาพ 

บริษัทฯ ได้น าระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ( ISO 9001) และได้การรับรอง ISO 9001 : 

2015 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ระบบการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(Total Productive 

Maintenance / TPM) และOperational Excellence Management System (OEMS) มาบูรณาการใช้ โดยมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และกระบวนการท างานอย่าง

ตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า คูค้่า และผู้มีสว่นได้เสยี 
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ด้านการบริหารความม่ันคง ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความตระหนกัและสง่เสริมวฒันธรรมด้านความปลอดภยัให้แก่พนกังาน ผู้ รับเหมา 

และผู้ เก่ียวข้องในการดแูลความปลอดภยัของตนเองและผู้ ร่วมงานทกุคนภายใต้วฒันธรรม “we SAFE” หรือ “ท างานอยา่ง

ปลอดภยั ใสใ่จกบัทกุคน คิดก่อนลงมือท า และหยดุก่อนถ้าไม่ปลอดภยั” โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึง่การเป็นองค์กร

ที่ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ร่วมกับการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (TIS/OHSAS 

18001) รวมทัง้การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Management) การจดัการความปลอดภยั

ส าหรับผู้ รับเหมา (Contractor Safety Management) และความปลอดภยัในส านกังาน (Office Safety) 

จากการด าเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่องจึง

ส่งผลให้สถิติด้านความปลอดภัยตัง้แต่ปี 2556-2560ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขัน้

รักษาทางการแพทย์และต้องหยดุงาน (Medical Treatment and Loss Time 

Incident Free) และมีชัว่โมงการท างานโดยไม่มีอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานสะสม

รวม 6.26 ล้านชัว่โมง (นบัรวมทัง้พนกังานและผู้ รับเหมา) 

 

ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม 

นอกจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อก าหนดตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงมาตรการปอ้งกนัและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้น าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้เป็นแนวทาง

ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงในทกุกระบวนการท างาน ที่ใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้การควบคมุ

มลพิษทางอากาศและทางน า้ ด้วยวิธีการลดมลพิษจากแหลง่ก าเนิดเป็นส าคญั และได้การรับรอง ISO 14001 : 2015 จาก

สถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อีกทัง้การบริหารจดัการกากอุตสาหกรรมตามหลกั 3Rs (Reduce, Reuse, 

Recycle) และควบคุมการก าจัด (Disposal) โดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ได้ร้อยละ 100 

ตลอดจนการด าเนินโครงการอนุรักษ์พลงังานและการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อมุ่งสู่

สงัคมคาร์บอนต ่า รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด และป้องกันหรือ

ควบคมุไมใ่ห้การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ สง่ผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สดุ 

บริษัทฯ ได้น าเอาปรัชญาการบริหารจดัการท่ีเรียกวา่ โครงการประสทิธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency 

มาเป็นดัชนีวัดสมรรถภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วยการใช้น า้ (Water Use) การใช้พลงังาน 

(Energy Use) การเกิดน า้เสีย (Wastewater Generation) การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Contribution) 

และการปลดปลอ่ยสารที่ก่อให้เกิดการท าลายชัน้บรรยากาศ (Ozone Depleting) โดยมุ่งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จากกิจกรรมและกระบวนการผลติ ซึง่ถือเป็นการด าเนินธรุกิจ

ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยสง่ผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจและภาพรวมของการจดัการสิง่แวดล้อมของประเทศในอนาคต 

นอกจากการด าเนินการดงักล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่

เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ เช่น กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดตามระบบ ISO 14001, 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

   
 

 
สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 34 

 

OHSAS 18001 การอบรมหลกัสตูรผู้ควบคมุมลพิษผู้ปฎิบตัิงานประจ าระบบปอ้งกนัสิง่แวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความใสใ่จต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งมัน่สูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainability) สอดคล้อง

ตามแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสากล และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  

 

ด้านวัฒนธรรมความปลอดภยับริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้พนกังานและผู้ รับเหมายึดถือและปฏิบตัิตามวฒันธรรมความปลอดภยัอย่างเข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง อีกทัง้ด าเนินการท า Safety Culture Survey เพื่อวัดระดบัวฒันธรรมความปลอดภยั โดยน าผลการส ารวจมา

วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อมุง่สูก่ารเป็นองค์กรที่ปราศจากอบุตัิเหตุที่สง่ผลให้

เกิดการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท างาน 

 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชนโดยรอบ 

นอกจากการด าเนินกิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนร่วมกบักลุม่ ปตท . การนิคมอสุาหกรรมฯ และกลุม่

โรงงานอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีมาอยา่งตอ่เนื่องแล้ว บริษัทฯ ได้ด าเนินการจดังานเสวนา ภายใต้ช่ือ “เคียงบา่เคียงไหล”่ โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้ชมุชนมีความเข้าใจถึงการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดีพร้อมทัง้รับ

ฟังความคิดเห็น ข้อแนะน า และตอบข้อซกัถามหรือข้อสงสยั โดยมุง่เน้นในงานด้านตา่งๆ ดงันี ้

- ด้านการประสานองค์กร 

- ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 

- ด้านสขุภาพพลานามยั และคณุภาพชีวติที่ดี 

- ด้านการศกึษา และพฒันาองค์ความรู้ 

- ด้านสิง่แวดล้อม 

- ด้านศาสนา สงัคม และวฒันธรรม 

- ด้านการพฒันาศกัยภาพ และความสมัพนัธ์ 

 

ด้านสงัคม 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ และประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งวิถีการ

ด าเนินชีวิตและประเพณีปฏิบตัิที่ดีงาม โดยมีกรอบในการด าเนินงานดงันี ้

- บรูณาการเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ในกระบวนการตดัสนิใจทางธุรกิจ 

- ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- สนบัสนนุสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เคารพในเร่ืองของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมท้องถ่ิน 

ทัง้ในสว่นของพนกังาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กร 

- พฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
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- สนบัสนุนการวิจัยและคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มี

ประสทิธิภาพและปลอดภยัอยา่งสงูสดุ 

- สนบัสนนุการพฒันาสงัคมและชมุชนในพืน้ท่ีที่องค์กรเข้าไปด าเนินธุรกิจ 

- ใช้แนวทางการมีสว่นร่วมและการสือ่ความกบัผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งมีประสทิธิภาพ จริงใจและโปร่งใส 

- สง่เสริมให้ลกูค้า คูค้่า และผู้ ร่วมธุรกิจ ให้น าหลกัปฏิบตัิและข้อก าหนดตา่งๆ ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของ

องค์กรไปประยกุต์ใช้เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

2.3.4 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับสทิธิประโยชน์จากการลงทนุดงันี ้

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 RDF ศรีราชา CHPP CHPP IRPC-CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 

Ph 1-2 - 

1031

(2)/อ./

2556 

Ph 3 - 

1032

(2)/อ./

2556 

Ph 4 - 

1034

(2)/อ./

2556 

Ph 5 - 

1035

(2)/อ./

2556 

Ph 6 - 

1037

(2)/อ./

2556 

1033

(2)/อ. 

/2556 

1036

(2)/อ. 

/2556 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

ผลิตภณัฑ์

และก าลงั

ผลิตตาม 

BOI 

ไฟฟา้ (เมกะวตัต์/

ชม.) 
37.6 37.6 37.6 37.6 90.2 113.2 - - 700 9.8 4.996 240 

ไอน า้ (ตนั/ชม.) 190 140 140 140 280 330 140 - - - - 100 

น า้เพื่อการ

อตุสาหกรรม(ลบ.ม./

ชม.) 

170 - 600 - 300 590 170 - - - - 75 

น า้เย็น (ตนัความ

เย็น) 
- - - - - - - - - 12,000 - - 

เชือ้เพลิงจากขยะ 

(ตนั) 
- - - - - - - 81,300 - - - - 

1. อนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่งเป็น
ผู้ ช า นาญการ เ ข้ ามา ไ ด้ตาม
จ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด 

            

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิที่ ไ ด้จากการ
ประกอบ กิจกา รที่ ไ ด้ รั บกา ร

 
(พ.ค. 

2557) 

 
(มิ.ย. 

2558) 

 
(เม.ย. 

2559) 

 
(ก.ค. 

2560) 

 
(ธ.ค. 

2560) 

 
(เม.ย. 

2559) 

 
(ก.ค. 

2560) 

 


 

 


(1) 

 
(ธ.ค. 

2559) 

 
(ธ.ค.

2567) 

 
(มิ.ย. 

2566) 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 RDF ศรีราชา CHPP CHPP IRPC-CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 

Ph 1-2 - 

1031

(2)/อ./

2556 

Ph 3 - 

1032

(2)/อ./

2556 

Ph 4 - 

1034

(2)/อ./

2556 

Ph 5 - 

1035

(2)/อ./

2556 

Ph 6 - 

1037

(2)/อ./

2556 

1033

(2)/อ. 

/2556 

1036

(2)/อ. 

/2556 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

สง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 
ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวียน เป็นระยะเวลา 8 ปี 
(ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

(ยงัไมใ่ช้

สิทธิ) 

(ใช้สิทธิ

ภาษีครบ

แล้ว) 

3. ได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีก าหนด 5 ปี นับจาก
การสิน้สุดการส่งเสริมเก่ียวกับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในข้อ 2.   (ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิ
ประโยชน์) 

 
(พ.ค. 

2562) 

 
(มิ.ย. 

2563) 

 
(เม.ย. 

2564) 

 
(ก.ค. 

2565) 

 
(ธ.ค. 

2565) 
 

 
(ก.ค.

2565) 

 

 

 
(ยงัไมใ่ช้

สิทธิ) 

 

   

 
(มิ.ย. 

2571) 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ
เคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการ
อนมุตัิ 

            

5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผล
จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่ง
ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 31 
ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รับการ
สง่เสริม 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 RDF ศรีราชา CHPP CHPP IRPC-CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 

Ph 1-2 - 

1031

(2)/อ./

2556 

Ph 3 - 

1032

(2)/อ./

2556 

Ph 4 - 

1034

(2)/อ./

2556 

Ph 5 - 

1035

(2)/อ./

2556 

Ph 6 - 

1037

(2)/อ./

2556 

1033

(2)/อ. 

/2556 

1036

(2)/อ. 

/2556 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

6. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 
10 ปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ (ระยะเวลา
สิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 

2559) 

 
(มิ.ย. 

2560) 

 
(เม.ย.

2561) 

 
(ก.ค. 

2562) 

 
(ธ.ค. 

2562) 
 

 
(ก.ค.

2562) 
    

 

 
(มิ.ย. 

2568) 

7. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนใน
การติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหัก
ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า ต า ม ป ก ติ  
(ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 

2559) 

 
(มิ.ย. 

2560) 

 
(เม.ย.

2561) 

 
(ก.ค. 

2562) 

 
(ธ.ค. 

2562) 
 

 
(ก.ค.

2562) 
    

 
 

 

 หมายเหต:ุ    (1) ไมเ่กินร้อยละ 100 ของมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านสิ่งแวดล้อม โดยไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัที่เร่ิมมีรายได้  
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2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 การจัดจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การจดัจ าหนา่ย 

การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและไอน า้ เป็นผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตแล้วจะต้องจดัจ าหน่ายทนัที ดงันัน้ ระบบ
การจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้า จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความพร้อมในการจัดจ าหน่ายที่มี
เสถียรภาพสูงรองรับ บริษัทฯ เห็นความส าคัญในจุดนีจ้ึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้าแต่ละราย อีกทัง้ยงั
สามารถควบคมุปริมาณการใช้ และระบบป้องกนัความปลอดภยัของลกูค้าแต่ละรายแยกออกจากกนัได้อีกด้วย ส าหรับ
การจดัสง่กระแสไฟฟา้ที่ผลิตได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีระดบัแรงดนัไฟฟ้าตามมาตรฐานเดียวกนักบั กฟภ. และ กฟน. 
ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ณ ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมที่สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หลงัจากนัน้
กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซือ้ขาย เพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. 
กฟน. และลกูค้าอตุสาหกรรมต่อไป นอกจากนี ้ต าแหน่งที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีความส าคญัต่อระบบการจดัสง่
ผลติภณัฑ์ เนื่องจากจะต้องตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม ซึง่เป็นท่ีตัง้โรงงานของลกูค้าที่มีความต้องการใช้ไอน า้ น า้เย็น 
และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตโดยส่งผลิตภัณฑ์ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบให้หุ้มฉนวนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อลดการสญูเสียพลงังานให้กบัสิ่งแวดล้อมภายนอกกลุม่ลกูค้าเป้าหมายกลุ่ม
ลกูค้าของบริษัทฯ แบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ตามลกัษณะการใช้งานผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 
1. จ าหน่ายให้กับ กฟผ. กฟภ. และกฟน. 

ตามลกัษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนัน้ กฟผ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิต จดัหา และ
จดัสง่ให้กบั กฟภ. และ กฟน. ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัภาคอตุสาหกรรมและประชาชนทัว่ไป ท าให้มีความจ าเป็นที่
หนว่ยงานทัง้ 3 แหง่ จะต้องจดัหาไฟฟา้ให้เพียงพอกบัความต้องการของประเทศ ซึง่การผลติไฟฟา้โดย กฟผ. แหง่เดียวนัน้
ยงัไมเ่พียงพอ หนว่ยงานดงักลา่วจึงมีความจ าเป็นต้องรับซือ้ไฟฟา้จากผู้ผลติไฟฟา้ภาคเอกชนเพิ่มเติม ผา่นการท าสญัญา
ซือ้ขายไฟฟา้ 3 ประเภทหลกั คือ 

- ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
- ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producer : SPP) 
- ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทนุ มีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการท าสญัญาทัง้     
3 ประเภท  ซึ่งในการจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าให้กบั กฟผ. นัน้ ยงัมีผลท าให้บริษัทฯ มีไฟฟ้าส ารองผ่านสญัญาซือ้ขายไฟฟา้
ส ารองซึง่เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงของระบบการผลติไฟฟา้ให้กบัโรงไฟฟา้อีกด้วย 
 
2. จ าหน่ายตรงให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม 

นอกจากการจ าหน่ายให้กบั กฟผ. แล้ว บริษัทฯ มีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิต
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่ออตุสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความมัน่คงและ
ความต่อเนื่องในการจดัจ าหน่าย รวมถึงการก าหนดราคาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กบัผู้ผลิตรายอื่นในตลาด โดยลกูค้า
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อตุสาหกรรมของบริษัทฯ สว่นใหญ่อยู่ในกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมี  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการจ าหน่ายไนโตรเจนให้กบับริษัท
ในกลุม่ปตท. เป็นการให้บริการแบบครบวรจรอีกด้วย 

 
2.4.2 การก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ 

การก าหนดราคาคา่ไฟฟา้ 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติได้มกีารก าหนดโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟา้ของประเทศไทยให้สะท้อนถึงต้นทนุ

ค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกนัตามช่วงเวลาในแต่ละวนั โดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าซึ่งจ าแนก
ตา่งประเภทของผู้ผลติไฟฟา้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer: IPP) 
สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ของผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (IPP) โดยทัว่ไปจะมีการก าหนดโครงสร้างราคาหลกัเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนแรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟา้

เป็นรายเดือนในการรักษาระดบัความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่ค านึงถึงจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซือ้ขายตาม
จริงจากโรงไฟฟา้ ทัง้นี ้คา่ AP ประกอบด้วย 

- APR1 : คา่ตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับคา่ก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และ
ผลตอบแทนของบริษัทฯ (Capacity Cost) 

- APR2 : คา่ตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับคา่ใช้จา่ยคงทีใ่นการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 
(Fixed O&M) 

ส่วนที่สอง คือ ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment : EP) ที่ผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระจะก าหนดราคาโดยค านึงถึง
ต้นทนุการผลติผนัแปร 

2) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) 
การก าหนดราคาไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ขึน้อยู่กับประเภทของเชือ้เพลิง และประเภทของ

สญัญา ดงันี ้
2.1) การก าหนดราคาของสัญญา Firm สญัญา Firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีการก าหนดปริมาณพลงั

ไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสญัญาซึ่งสญัญาจะมีระยะเวลาตัง้แต่  5 ปีขึน้ไป โดยการก าหนดราคาของสญัญา
ประเภทนี ้ประกอบด้วยคา่พลงัไฟฟา้ (Capacity Payment : CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทนุของโรงไฟฟา้ที่ กฟผ. สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซือ้พลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy 
Payment : EP) ซึง่ก าหนดจากคา่เชือ้เพลงิในการผลติพลงังานไฟฟา้ ที่ กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งได้ในอนาคต (Long Run 
Avoided Energy Cost) และค่าประหยดัการใช้เชือ้เพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะได้รับรายได้สว่นนี ้เมื่อสามารถใช้เชือ้เพลงิ
ได้น้อยกว่าคา่มาตรฐานที่ กฟผ. ก าหนด นอกจากนี ้กฟผ. จะรับซือ้ไฟฟ้าตามปริมาณที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 
และมีคา่ปรับหาก SPP ไมส่ามารถผลติไฟฟา้ได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ 

2.2) การก าหนดราคาของสัญญา Non-firm สญัญา Non-firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ที่มีอายสุญัญาไม่เกิน 
5 ปี โดยสัญญาประเภทนีจ้ะไม่ได้รับเงินค่าพลังไฟฟ้า (CP) แต่ได้รับเพียงค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ซึ่งก าหนดจาก              
คา่เชือ้เพลงิในการผลติพลงังานไฟฟา้คา่ด าเนินการ และคา่บ ารุงรักษาของโรงไฟฟา้ที่ กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งได้ในระยะสัน้ 
(Short Run AvoidedEnergy Cost) ซึ่งในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกัน  ดังนัน้ราคาตามสัญญา  Non-firm ที่เป็นเฉพาะ        
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ค่าพลงังานไฟฟ้า (EP) จะมีคูณด้วยค่า K Factor ตามที่ กฟผ.ประกาศราคา โดยรวมแล้วราคาตามสญัญา  Non-firm        
ก็ยงัคงต ่ากวา่ราคาโดยรวมของสญัญา Firm ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้ระบบพลงังานหมนุเวียนจะมีสว่น
เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟา้ (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟา้ในรูปแบบ FiT เป็นไปตามประกาศของกฟภ. หรือ กฟน. 

3) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
ผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก (VSPP) คือ ผู้ผลติไฟฟา้ที่มีการจ าหนา่ยให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไมเ่กิน 10 เมกะวตัต์ตอ่

สญัญาโดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเท่ากบัค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายสง่ ณ ระดบัแรงดนัที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) ท าการเช่ือมโยงกบัระบบไฟฟ้ารวมกบัคา่ไฟฟ้าตามสตูรคา่เอฟทีขายสง่เฉลี่ย ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟา้
จากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะมีส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในอตัราแบบ FiT เป็นไป
ตามประกาศของ กฟภ. หรือ กฟน. 

อตัราการรับซือ้ไฟฟา้ของลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรม 
ลกูค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีการตกลงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั

ลกูค้าแตล่ะรายโดยอ้างอิงราคาซือ้ขายจากอตัราคา่ไฟฟา้ของ กฟภ. และจะมีการปรับเปลีย่นคา่เอฟทีตามต้นทนุเชือ้เพลงิ 

การก าหนดราคาขายไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
ราคาขายไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ก าหนดจากวตัถดุิบพลงังานที่ใช้ในการผลิต 

รวมถึงต้นทนุอื่นๆ ของการผลิตของบริษัทฯ และมีการบวกก าไรสว่นเพิ่ม (Cost Plus) เพื่อจดัท าเป็นสตูรราคาที่จะใช้ตวั
แปรของต้นทนุที่เปลี่ยนไปมาใช้ปรับราคาให้สะท้อนต้นทนุการผลิตที่เกิดขึน้จริง ซึ่งรวมถึงการลงทนุ ต้นทนุผนัแปรและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองและการซ่อมบ ารุง (Operation and Maintenance) ส าหรับการลงทุนในระบบจ าหน่าย 
(Distribution System) ที่จัดเตรียมให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated)พลงังานสูญเสียในระบบจ าหน่าย 
(Energy Loss) จะมีการค านวณแยกตา่งหากเนื่องจากมีความแตกตา่งกนัของทัง้ปริมาณที่จะจดัสง่ และที่ตัง้ของลกูค้าแต่
ละรายซึ่งจะมีผลแตกต่างกนัของเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบเง่ือนไขการก าหนดราคาทัว่ไปในการก าหนดราคาขาย
ผลติภณัฑ์นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และหลกัการก าหนดมาตรฐานราคาขายผลติภณัฑ์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม และโปร่งใสในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ส าหรับทัง้ลกูค้าที่มีความเก่ียวโยงกนั และลกูค้าอื่นๆ จะต้องอยูใ่น
มาตรฐานเดียวกนั 
 
2.4.3 การแข่งขนั 

บริษัทฯ ไม่ประสบสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในการด าเนินธุรกิจหลกัที่ยงัต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีความ
ได้เปรียบจากการเป็นบริษัทแกนน าธุรกิจพลงังานไฟฟา้ของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship)  การมีสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้และสญัญาซือ้ขายไอน า้ที่มีอายสุญัญาระยะยาว  การให้การรับประกนัความมัน่คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและ
ไอน า้ให้กบัลกูค้า รวมไปถึงการที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซึ่งมีต้นทนุที่ต ่า
กว่าการผลติไฟฟ้า และไอน า้ด้วยระบบอื่น รวมถึงการมีโครงขา่ยระบบสง่ไฟฟา้และท่อสง่ไอน า้ไปยงัโรงงานของลกูค้าแต่
ละรายโดยตรง ด้วยปัจจยัสนบัสนนุดงักลา่ว ท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุต ่ากวา่เมื่อเทียบกบัการท่ีลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรมใน
แตล่ะราย แยกลงทนุท าการผลติสาธารณปูการด้วยตนเอง   

บริษัทฯ เช่ือว่าด้วยผลการด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการผลิต
ไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงหลากหลายประเภท รวมไปถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของ
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บริษัทฯ รวมถึงนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการด้านกิจการพลงังานรายอื่นๆได้อยา่งเหมาะสม 
 

2.4.4 จุดเด่นในการด าเนินธุรกิจ 

1. เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.  
จากวิสยัทศัน์ของกลุม่ ปตท. ที่จะเป็นบริษัทพลงังานไทยข้ามชาติระดบัแนวหน้า กลุม่ ปตท. จึงมีการด าเนิน    

กลยทุธ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟา้เป็นหนึง่ในธุรกิจหลกัที่กลุม่ปตท. ให้ความส าคญันอกเหนือจากธุรกิจ
น า้มนั ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯ ในฐานะผู้ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่มปตท. จึง
มุง่เน้นการพฒันาธุรกิจให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน ควบคูไ่ปกบัการขยายธุรกิจไปสูต่ลาดตา่งประเทศ  

 
2. การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากท าเลที่ตัง้ กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชือ้เพลิงที่หลากหลายรวมถงึความ

สมดุลของสถานะการด าเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน  
ปัจจบุนั โรงไฟฟา้ของบริษัทฯ มีการขยายตวัในมิติตา่งๆ ทัง้ในด้านท าเลที่ตัง้ กลุม่ลกูค้า และชนิดของเชือ้เพลงิ

ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 ท าเลที่ตัง้ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทนุมีการกระจายตวัในหลายจงัหวดัของประเทศไทย 

และบางสว่นตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ ซึง่จะช่วยลดความเสีย่งจากการพึง่พาการเติบโตของความต้องการการ
ใช้ไฟฟา้ในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ หรือในประเทศใดประเทศหนึง่ 

 กลุ่มลูกค้า บริษัทฯ และบริษัทท่ีเข้าลงทนุจ าหนา่ยไฟฟา้ให้แก่ ลกูค้าอตุสาหกรรม และหนว่ยงานภาครัฐ 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึง่จะไมเ่ป็นการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่เพียงรายเดียว 

 ชนิดของเชือ้เพลิง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทนุมีทัง้โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงฟอสซิล 
(Conventional Energy) โ ร ง ไฟฟ้ าพลังน า้  (Hydro Energy) และ โรง ไฟฟ้ าพลัง งานหมุน เวี ยน 
(Renewable Energy) ท าให้บริษัทฯ มีรูปแบบทางธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชือ้เพลิงใน
การผลติไฟฟา้ประเภทใดประเภทหนึง่  

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการด าเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทนุ บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวนหนึ่งที่เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯได้ทนัที และยงัมีโรงไฟฟ้า
บางสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซึง่จะเป็นสว่นท่ีเสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต  

 

3. โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  
นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟา้และสาธารณปูโภคซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แล้วนัน้ บริษัทฯ ยงัมี

นโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อตอ่ยอดจากธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้อยา่งตอ่เนื่อง เช่น ธุรกิจระบบ
กกัเก็บพลงังานไฟฟา้และแบตเตอร่ี และจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ท าการวิจยัพฒันาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออน เพื่อน ามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าส ารอง

http://www.egat.co.th/
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ส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟา้และระบบเช่ือมโยง ซึง่หากการวิจยัพฒันาของ 
24M ประสบความส าเร็จ และสามารถด าเนินการผลติเพื่อใช้งานและจ าหนา่ยในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนัน้ จะท าให้บริษัทฯ มี
ช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านแบตเตอร่ีที่ก้าวหน้า แต่มีต้นทนุที่ต ่ากว่าแบตเตอร่ีที่มีการท าตลาดในเชิงพาณิชย์ใน
ปัจจบุนั โดยให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีดงักลา่วไปด าเนินธุรกิจที่ตอ่เนื่องและสร้างมลูคา่เพิ่มร่วมกบัธุรกิจปัจจบุนั
ของบริษัทฯ ได้  
 
2.4.5 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ประกอบด้วยธุรกิจที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ100 ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และธุรกิจที่
บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการร่วมทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจ ทัง้ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
รวมถึงธุรกิจใหม่ที่เกิดจากการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตบริษัทฯ จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการด าเนินงานและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการ 
“Maximize / Manage / Move” 

 
1. การด าเนินธุรกิจหลัก 

• โรงไฟฟ้าศรีราชา 
เป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( Independent Power Producer : IPP)  ตัง้อยู่ที่ 

ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวม 700 เมกะวตัต์ และจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดที่ผลติได้
ให้แก่ กฟผ.โดยการผลติไฟฟา้เพื่อจ าหนา่ยเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

• โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับกลุ่ม ปตท. และลูกค้า

อตุสาหกรรมทัว่ไปและมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เพื่อเป็นการรักษาสมดลุของการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ (Balance 
load) ในกรณีที่ลกูค้าอตุสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอน า้สงู ส่งผลให้โรงผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มอตัราการผลิต
ไฟฟา้ให้สงูขึน้ เพื่อให้ได้ปริมาณไอน า้ที่เพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้าอตุสาหกรรม โดยไฟฟา้ดงักลา่วจะจดัจ าหนา่ย
ให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ  Non-firm ทัง้นี ้การจ าหน่ายไฟฟ้าบางสว่น
ให้กับ กฟผ. นอกจากจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรม และยงัสามารถน ากลบัมารองรับการขยายธุรกิจของลกูค้าอตุสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย โดยปัจจุบนั     
โรงผลติสาธารณปูการระยอง มีจ านวน 3 แหง่ ได้แก่ 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 
ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ  226   

เมกะวัตต์ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 890 ตันต่อชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ  720 
ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลกูค้าอตุสาหกรรม และจ าหน่าย
ไฟฟา้ให้กบั กฟผ. ทัง้นีเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2549 
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- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) 
ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกบันิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล(Rayong Industrial Land: RIL) จงัหวดัระยอง มีก าลงั

การผลิตไฟฟ้าประมาณ 113 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 170 ตนัต่อชั่วโมง  และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรมประมาณ  510 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้า
อตุสาหกรรม และจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบั กฟผ. ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2551 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 
ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลติไอน า้ประมาณ 280 ตนั

ต่อชั่วโมงและก าลังการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ  770 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการ              
เชิงพาณิชย์ตัง้แต ่ปี 2552 ทัง้นี ้โรงผลติสาธารณปูการระยอง 1 และ 3 ได้ถกูออกแบบระบบสง่ไฟฟา้และไอน า้ให้เช่ือมโยง
กนั (Power and SteamDistribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ สร้างความสมดลุและส ารอง
ระหวา่งกนัได้ ประกอบกบัโรงผลติสาธารณปูการระยอง 1 เป็นโรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ท่ีสามารถผลติไฟฟา้และไอน า้ได้มี
ประสิทธิภาพสงูกว่าการผลิตไอน า้ของโรงผลิตสาธารณปูการระยอง  3 สง่ผลให้มีการสง่ไอน า้ รวมทัง้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1 ไปยังโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 3 บางส่วนเพื่อจ่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของ       
โรงผลติสาธารณปูการระยอง 3 อีกด้วย 

 
2. การบริหารจัดการบริษัทที่เข้าลงทุน 

• บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) 
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ตัง้อยู่ที่อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวดัราชบุรี มี

ก าลงัการผลติไฟฟา้หนว่ยละ 700 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต์ และจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดที่
ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า มีอายสุญัญา  25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ส าหรับ
หน่วยผลิตที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทัง้นี ้การผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ าหนา่ยนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

• บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั (IRPC-CP) 
เป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

จงัหวดัระยองมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสทุธิ หน่วยผลิตละประมาณ 120 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 240 เมกะ
วตัต์ และมีก าลงัการผลิตไอน า้สทุธิ รวมประมาณ 180-300 ตนัต่อชั่วโมง (กรณีOn-peak 180 ตนัต่อชั่วโมง กรณี Off-
peak 300 ตนัตอ่ชัว่โมง) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ส าหรับผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ในรูปแบบ Firm จ านวน 2 สญัญา สญัญา
ละ 90 เมกะวตัต์รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. มีอายสุญัญา 25 ปี โดยไฟฟา้และไอน า้สว่นท่ีเหลอืจะจ าหนา่ยให้กบั
ลูกค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มไออาร์พีซี IRPC-CP ระยะที่ 1 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 45 เมกะวตัต์และไอน า้ รวม
ทัง้หมด 170 ตนัต่อชั่วโมง และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่โครงการส่วนขยาย  Upstream Project for Hygiene and 
Value Added Products (UHV) ของไออาร์พีซี โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน  2558 IRPC-
CP ระยะที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนธันวาคม 2560 โดยจัดจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ส่วนที่เหลือให้กบั 
กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในกลุม่ไออาร์พีซี จนก าลงัการผลติครบตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้และไอน า้  
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• บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 
เป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ตัง้อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี มีก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ  125 เมกะวัตต์ และมีก าลังการผลิตไอน า้ประมาณ  30 ตันต่อชั่วโมง และ
จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. 
ไฟฟ้าและไอน า้ส่วนที่เหลือจะจ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยเร่ิมด าเนินการ              
เชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อเดือนมิถนุายน 2559 

• บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (BIC) 
BIC โครงการท่ี 1 เป็นผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ (Small Power Producer: SPP) ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ  117 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิตไอน า้
ประมาณ 20 ตนัต่อชั่วโมง และจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ  Firm 
จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบักฟผ. มีอายสุญัญา 25 ปี โดย เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อปี 2556 

ส าหรับ BIC โครงการที่ 2 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวดัพระนครศรีอยธุยา มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ  117 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการ
ผลติไอน า้ประมาณ 20 ตนัตอ่ชัว่โมง และจ าหนา่ยไฟฟา้ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ส าหรับผู้ ผลติไฟฟา้รายเลก็ในรูปแบบ 
Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบักฟผ. มีอายสุญัญา 25 ปี โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ มิถนุายน 2560 

• โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4-ระยะที่ 1 (Central Utility Plant 4: CUP-4) 
ตัง้อยูบ่นเขตอตุสาหกรรมเชิงนิเวศน์ กลุม่ปตท. ในนิคมอตุสาหกรรมเอเซีย จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลติไฟฟ้า

ประมาณ 45 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 70 ตนัต่อชัว่โมง เป็นการลงทนุตามแผนการขยายก าลงัการผลิตที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมที่
ใกล้เคียงทัง้ปัจจุบันและอนาคต อีกทัง้ยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ทัง้ระบบผลิตและระบบโครงข่าย
จ าหนา่ยระหวา่งโรงผลติสาธารณปูการของบริษัทฯ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

• บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) 
เป็นผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) ตัง้อยูท่ี่ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 (“ศนูย์ราชการฯ”) ถนนแจ้งวฒันะ กรุงเทพมหานคร มีก าลงัการผลติไฟฟา้ประมาณ 5 เมกะวตัต์ 
และก าลงัการผลิตน า้เย็นประมาณ 12,000 ตนัความเย็น โดยมีสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm ให้กับ กฟน.
และจ าหน่ายพลงังานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้ อาคารศูนย์ราชการฯ นอกจากนี  ้CHPP ได้เข้าร่วมเป็น
ผู้ สนับสนุนโครงการใน การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินให้กับสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่ผ่านการคดัเลือก เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 17 กันยายน 
2558 โครงการตัง้อยู่บนพืน้ที่ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจันทบุรี จ ากัด ต าบลนายายอาม อ าเภอนายายอาม จังหวดั
จันทบุรี พืน้ที่ประมาณ 75 ไร่ และมีก าลงัการผลิต 5 เมกะวัตต์ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ. ได้ตัง้แต่วนัที่           
30 ธนัวาคม 2559 ตลอดอายสุญัญาโครงการ 25 ปี 
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• บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบลิ จ ากัด (TSR) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยได้ลงทุนใน บริษัท สยามโซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

(SSE1) ซึง่เป็นผู้ผลติไฟฟา้ขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลติไฟฟา้จากพลงังาน
แสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิก หรือโซลาร์เซลล์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน มีก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 8 เมกะวตัต์ 
จ านวน 10 โครงการก าลงัการผลติตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต์ และจ าหนา่ยไฟฟา้ทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. 

• บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) 
เป็นผู้ผลติไฟฟา้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อจ าหนา่ยไฟฟา้ให้กบับริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น โดยโครงการตัง้อยู่

ที่จงัหวดัอิวาเตะ (Iwate) ประเทศญ่ีปุ่ น บนพืน้ท่ีประมาณ 556 ไร่ มีก าลงัการผลติ 20.8 เมกะวตัต์ ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้
กับบริษัท Tohoku Electric Power มีอายุสญัญา 20 ปี โดยมีอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ในราคา 42 เยน (รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ปัจจบุนั ISP1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนธนัวาคม 2560 

• บริษัท นที ซนิเนอร์ยี่ จ ากดั (NSC) 
ประกอบธุรกิจลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัน า้ โดยได้ลงทนุในบริษัทไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ซึ่งเป็นบริษัทท่ี

จดทะเบียนจดัตัง้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน า้
ไซยะบุรี และเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-river) ตัง้อยู่บนล าน า้โขงห่างจากตวัเมืองหลวงพระบางทาง
ตอนใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร ก าลงัการผลิตขนาด  1,285 เมกะวัตต์  โดยมีอายุสญัญาสมัปทาน 31 ปี โดยจะเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 

• บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากดั (NL1PC) 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันา

โครงการโรงไฟฟ้าน า้ลิก 1 ที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจนัทน์ ประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) ก าลงัการผลติขนาด 64.7 เมกะวตัต์และมีอายสุญัญาสมัปทาน 30 ปี 

• บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากดั (BSA) 
เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทในกลุม่ปตท. เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในลกัษณะงานท่ีเป็นการจดัจ้าง

บคุลากรของกลุม่ปตท. นอกจากนี ้BSA ยงัเข้าลงทนุในบริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (SSA) ในสดัสว่นร้อยละ 
100 ซึง่ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ปตท. 

 
3. การพัฒนาโครงการใหม่ 

• โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 

- ธุรกิจระบบกกัเกบ็พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) 
การลงทุนในธุ รกิจระบบกักเ ก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี  ( Energy Storage System and   Battery)  

โดยเป้าหมายส าหรับประยกุต์ใช้ระบบกกัเก็บพลงังานในภาคอตุสาหกรรม (Stationary Battery)   เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
ในกรณีที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดหยดุชะงกั  การประยกุต์ระบบกกัเก็บพลงังานเพื่อใช้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
(Renewable Power  Plant)  และศกึษาโอกาสการตัง้โรงงานการผลติแบตเตอร่ีในประเทศเพื่อผลติและจ าหนา่ยในเชิงพาณิชย์ 
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2.4.6 โครงการในอนาคต 
 

- โครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ (RDF Power Plant Project) 
 จากระเบียบรับซือ้ไฟฟ้าจากขยะชุมชนท าให้บริษัทฯ มีโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ  (RDF 
Power Plant Project)  เป็นการตอ่ยอดจากโครงการผลติเชือ้เพลงิจากขยะมลูฝอย (RDF Project) โดยสามารถใช้เชือ้เพลงิ 
RDF ที่ผลิตได้มาเป็นเชือ้เพลิงส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ  (RDF Power Plant Project) ซึ่งจะเป็นการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกบัแผนพฒันาจงัหวดั ภายใต้โครงการบริหารจดัการขยะครบวงจร จงัหวดัระยองที่ต้องการแปลง
ขยะเป็นไฟฟ้า  ซึ่งนอกจากจะเป็นการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญแล้ว ยงัได้ประโยชน์ทางความ
มัน่คงเชือ้เพลิงโครงการที่บริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการผลิต อีกทัง้ยงัสนองตอบตอ่นโยบายรัฐที่ต้องการให้โครงการผลิตไฟฟา้
จากขยะหรือเชือ้เพลิงขยะอยูใ่นพืน้ที่เดียวกบัสถานที่ก าจัดขยะเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการด าเนิน
โครงการโรงไฟฟา้จากเชือ้เพลงิขยะ (RDF Power Plant Project) นอกจากจะเป็นสว่นช่วยสร้างผลตอบแทนทางด้านสงัคม
ต่อจงัหวดัระยองแล้ว ยงัเป็นสว่นช่วยเสริมผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ของบริษัทฯจากการมีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าในปริมาณ 8 เมกะวตัต์ ต่อการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ตลอดอายสุญัญาขายไฟฟ้า 20ปี ซึ่งผลตอบแทนจะอยู่ในระดบั
เทียบเท่าธุรกิจไฟฟ้าทั่วไปอีกทางหนึ่ง โดยสถานะโครงการบริษัทฯ อยู่ระหว่ารอการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าตาม  
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเร่ือง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 โดยที่โครงการอยูใ่นบญัชีโครงการท่ีมีความพร้อมสามารถด าเนินการในระยะแรก (Quick 
Win Project) ที่จะรับซือ้ไฟฟา้ในเดือน มีนาคม 2561 นี ้ 

- การแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศ  
การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนตาม

โครงการรับซือ้ไฟฟ้าของภาครัฐ , การพัฒนาโครงการในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) เป็นต้น 

- การแสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายการลงทุน  
การขยายการลงทนุโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น, การพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ ท่ีใช้

เชือ้เพลงิจากก๊าซธรรมชาติ (Gas fired power plant) และโรงสาธารณปูการขนาดเลก็ในเขตอตุสาหกรรม ในสาธารณรัฐ
แหง่สหภาพเมยีนมา และการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
2.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 

1.  สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประจ าปี 2560 
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีก าลงัการผลติไฟฟา้ติดตัง้ในระบบ 51,215 เมกะวตัต์ โดยมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟา้ 

(Electrical power demand) ในปี 2559 อยูท่ี่ 182,847 กิกะวตัต์-ชัว่โมง และในปี 2560 ที่ 185,370 กิกะวตัต์-ชัว่โมง คิด
เป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 1.4 ตอ่ปี ขณะที่มีอตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP)  ในปี 2560 อยูท่ี่ร้อยละ 3.9 ตอ่ปี  การเปลีย่นแปลงไปของอตัราการเติบโตของการใช้พลงังานไฟฟา้ที่มี
ความเก่ียวข้องในเชิงลบกบัอตัราการเติบโตผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศปี 2560 แสดงให้เห็นถึงการใช้พลงังานนอก
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ระบบ ที่เกิดจากการผลติไฟฟา้เพื่อใช้เอง จากเชือ้เพลงิธรรมชาต ิท่ีเป็นพืชพลงังาน ทัง้ชีวมวล จากเศษวสัดเุหลือใช้ทาง
การเกษตร ชีวภาพจากน า้เสยีในฟาร์มปศสุตัว์ รวมถึงพลงังานจากแสงแดด ลม เป็นต้น รวมถึง ความต้องการพลงัไฟฟา้
สงูสดุของระบบการไฟฟา้ อยูท่ี่ 30,303 เมกะวตัต์ เกิดเมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 ซึง่ต า่กวา่ความต้องการพลงัไฟฟา้
สงูสดุใน ปี 2559 ซึง่อยูท่ี่ระดบั 30,973 เมกะวตัต์ และต ่าวา่คาดการณ์ที่ 32,059 เมกะวตัต์ ซึง่การเปลีย่นรูปแบบการใช้
พลงังานท่ีมีสดัสว่นอยูน่อกระบบมากขึน้ดงักลา่ว จะเร่ิมสง่ผลตอ่ตลาดและเปลีย่นแปลงรูปแบบการแขง่ขนัของธุรกิจ
ไฟฟา้ในอนาคตอนัใกล้ 

แหลง่ข้อมลู : ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน และ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) 

  
แนวโน้มการปรับปรุง แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (Thailand Power Development Plan: 
PDP2017) 

แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศ (แผน PDP) จะมกีารทบทวนเป็นระยะๆ หรือทกุ 2-3 ปี เพื่อพิจารณา
ปัจจยัตา่งๆ วา่มีการเปลีย่นแปลงไปจากสมมตุฐิาน และปรับปรุงคา่พยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ให้สอดคล้องกบัสภาวะ
เศรษฐกิจทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถึงนโยบายที่เปลีย่นไปของรัฐบาล ซึง่ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาติ (กพช.) ได้มอบหมาย ให้กระทรวงพลงังาน และ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน ท าการศกึษา โดย
มีปัจจยัเพื่อน ามาพจิารณาการจดัท าแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ของประเทศ ฉบบัใหม ่เป็นดงันี  ้
1. การเพิม่ก าลงัผลติไฟฟา้  

จากสมมตุฐิานการประมาณการอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ การเติบโตของประชากรของประเทศไทยในอนาคตที่
เติบโตไมส่งูมาก รวมทัง้ก าลงัการผลติใหมจ่ากโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่ของภาคเอกชนท่ีจะทยอยจา่ยไฟฟา้เข้าระบบเพื่อ
ทดแทนก าลงัการผลติของการไฟฟา้ฝ่ายผลติที่หมดอายลุง ท าให้ภาครัฐคาดการณ์วา่ในแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟา้ฉบับ
ใหม ่จะยงัไมม่คีวามจ าเป็นท่ีต้องสร้างโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่เพิม่เตมิ นอกจากนีค้วามต้องการไฟฟา้สงูสดุของประเทศที่
เกิดขึน้จริงในปี 2560 ยงัน้อยกวา่ที่แผนคาดการณ์ไว้ รวมทัง้ก าลงัผลติไฟฟา้ส ารองที่อยูใ่นระดบัสงูถึงร้อยละ 30 จากที่ตัง้
ที่ร้อยละ 15 สะท้อนให้เห็นถงึ ความจ าเป็นของภาครัฐในการปรับลดการเพิม่ก าลงัผลติไฟฟา้ในแผนพฒันาก าลงัผลติ
ไฟฟา้ฉบบัใหม ่
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2. การสง่เสริมการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทน 
1.1 ปรับเปา้หมายเพิม่ก าลงัการผลติไฟฟา้จากพลงังานทดแทนเพิม่ขึน้ เป็น 30 – 40% เมื่อเทียบกบัแผนเดิมอยูท่ี่ 

20% เทียบเป็นก าลงัการผลติติดตัง้จากพลงังานทดแทน จากเดมิที่ก าหนดไว้ที่ 19,634 เมกะวตัต์ จะปรับเพิ่มขึน้
เป็น 30,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2579  

1.2 เพิ่มการรับซือ้ไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลงังานทดแทน ใน ปี  2560-2561 
การเปิดรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานทดแทนในปี 2560 

ภาพรวมการรับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานทดแทน ณ เดือน ตลุาคม 2560 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก (AEDP2015) มีโครงการท่ีภาครัฐมีภาระผกูพนัทัง้สิน้ 10,130 เมกะวตัต์  

 
พฤษภาคม 2560: 

- รับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแบบ FiT ประเภทก๊าซชีวภาพ 
ส าหรับพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต้และ 4 อ าเภอในจงัหวดัสงขลา เพิ่มเติม รวม 10 เมกะวตัต์ 

- รับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับ
หนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ระยะที่ 2 รวม 171.52 เมกะวตัต์ (เปา้หมาย 219 
เมกะวตัต์) 

ธนัวาคม 2560:  
- รับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลงังานทดแทนในรูปแบบ SPP Hybrid รวม 

300 เมกะวตัต์  
- รับซือ้ไฟฟ้าสว่นเกินจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ติดตัง้บนหลงัคาแบบเสรี รวม 

300 เมกะวตัต์ อยูร่ะหวา่งทบทวนรายละเอียดการเปิดรับซือ้ 
- โครงการผลติไฟฟา้จากขยะชมุชน รวม 78 เมกะวตัต์ อยูร่ะหวา่งรอการประกาศรับซือ้จาก 

กกพ. คาดวา่จะสามารถประกาศรับซือ้ไฟฟา้ได้ภายใน เดือนกนัยายน 2561 
เนื่องจากอตัรารับซือ้ไฟฟา้จากพลงังานทดแทนยงัมีระดบัสงูเมื่อเทียบกบัแหลง่พลงังานไฟฟา้จากเชือ้เพลงิอื่นๆ 

ประกอบกบัต้นทนุการพฒันาโครงการโรงไฟฟา้พลงังานทดแทนท่ีถกูลง ท าให้ภาครัฐมุง่ลดอตัราการรับซือ้ไฟฟา้จาก
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พลงังานทดแทนหรือปรับเปลีย่นรูปแบบการรับซือ้ไฟฟา้จาก FiT เป็นวิธีประกวดราคาอตัรารับซือ้ไฟฟา้ (Bidding-FiT)  
เพื่อลดภาระด้านคา่ใช้จ่ายของภาครัฐในอนาคต 

1.3 ความต้องการไฟฟา้เพิ่มเติมจากนโยบาย การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 
ที่มา : BOI 

นโยบาย การพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ 
EEC จะสง่เสริมให้เกิดการลงทนุขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี คาดวา่จะท าเกิดความต้องการไฟฟา้เพิ่มเติมประมาณ 404 เมกะวตัต์ 
อีกทัง้ การพฒันาลงขนสง่โดยการลงทนุก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู คาดว่าจะท าเกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมประมาณ 
163 เมกะวตัต์ รวมกับการคาดการณ์การเพิ่มขึน้ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอีกประมาณ 1.2 ล้านคนั จะท าเกิด
ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกประมาณ 2,466 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้ปัจจัยข้างต้นจะส่งเสริมท าให้เกิดความต้องการไฟฟ้า
เพิ่มขึน้รวมประมาณ 3,000 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นความต้องการปริมาณไฟฟา้เพิ่มเติมกวา่ 9,800 ล้านหนว่ย 
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แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของตลาดและภาวะการแขง่ขนัภายใต้ทศิทางการด าเนินนโยบายทางด้านพลงังานของประเทศ
ไทย Energy 4.0 

ในปี 2560 ภาครัฐขับเคลื่อนภาคพลังงานของประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 เน้นผลักดันให้เกิด
นวตักรรม ควบคูไ่ปกบัการสง่เสริมวิจยัและพฒันาเก่ียวกบัด้านพลงังาน เพื่อตอ่ยอดธุรกิจเก่ียวกบัพลงังานของประเทศให้
เติบโต และก้าวหน้า รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลงังานของผู้บริโภคในอนาคต มุ่งเน้นทัง้ด้านสงัคมเมือง 
และ เกษตรกรรม ทัง้นี ้Energy 4.0 ในเชิงนโยบาย แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ นวตักรรมด้านพลงังาน ด้วยการน า
ระบบ ICT มาประกอบโยงกับเร่ืองพลงังาน ทัง้ในเร่ืองนวตักรรมการประดิษฐ์ เช่น ระบบโซล่าร์เซลล์ ระบบเก็บสะสม
พลงังาน (Energy Storage) รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ผสมผสานกันจนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
Cities) บนรากฐานของการพฒันาระบบเช่ือมต่อไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Grid) และสว่นที่สองคือรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่
ผสมผสานระหวา่งพลงังานธรรมชาติ และพลงังานชีวภาพ ซึง่ได้กลา่วไปบ้างแล้วในหวัข้อ “การสง่เสริมการผลติไฟฟา้จาก
พลงังานทดแทน” 

ตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงในระดบัผู้บริโภค คือการใช้ไฟฟ้าในแต่ละครัวเรือน ที่สมาชิกในบ้านสามารถควบคมุ
การเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟา้ผา่นระบบปฏิบตัิการในมือถือได้แม้จะอยูน่อกบ้านก็ตาม เช่น การควบคมุการเปิดหรือปิด ไฟฟา้ 
ทีวี และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น พร้อมกนันีย้งัสามารถทราบข้อมลูยอดการใช้ไฟฟา้และคา่ไฟฟา้ในบ้านตวัเองผา่นระบบ
มือถือได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยตรวจสอบและควบคมุการใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนด้วยตวัเองแล้ว ยงัท าให้ผู้ ใช้เกิดความ
ตระหนกัถึงการประหยดัพลงังาน เพราะระบบปฏิบตัิการในมือถือยงัสามารถช่วยค านวณวิธีการลดใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยดั
ค่าไฟในแตล่ะเดือนลงอีกด้วย   อีกทัง้ ในสว่นผู้บริโภคภาคอตุสาหกรรม นวตักรรมทางด้านพลงังานจะมุง่เน้นเพื่อพฒันา
ต่อยอดสูร่ะบบการจดัการพลงังานจากแหลง่พลงังาน (Energy Management System) ทัง้ในสว่นของอาคารและโรงงาน 
มุง่เน้นการใช้เทคโนโลยี ICT เพื่อตอ่ยอดการเพิ่มมลูคา่โดยการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

นอกจากนี ้Energy 4.0 ยงัเก่ียวข้องกบัการผลติไฟฟา้ที่แตล่ะครัวเรือนสามารถผลติไฟฟา้ใช้เองได้ จากโครงการ
ผลติไฟฟา้บนหลงัคา (โซลา่ร์รูฟท็อป) เสรี ในอนาคตถ้าระบบแบตเตอร่ีมคีวามพร้อมก็สามารถเก็บไฟฟา้ช่วงกลางวนัไว้ใช้
กลางคืนได้อกีด้วย ซึง่ในทกุภาคสว่นก าลงัร่วมกนัพฒันาระบบทัง้มิเตอร์ไฟฟา้อจัฉริยะ สายสง่อจัฉริยะ ที่สามารถค านวน
และรับสง่ไฟฟา้ที่ผลติจากบ้านเรือน ซึง่จะเปิดโอกาสการขายระหวา่งผู้ผลติและผู้ใช้ รวมถึงการขายเข้าระบบไฟฟา้ภาครัฐ 
ซึง่ผลที่ได้จากการน าร่องทดลองระบบจะมาปรับใช้ และท าให้อตุสาหกรรมการให้บริการพลงังานไฟฟา้มีรูปแบบท่ีแตกตา่ง
ออกไปเมื่อเทยีบกบัในปัจจบุนั 

ส าหรับในภาคผลิตไฟฟ้า ซึ่งสญัญาณการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ค่อนข้างชัดเจน โดยการผลิตไฟฟ้าจะมุ่งไปสู่
พลงังานสะอาดมากขึน้ โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงธรรมชาติ ที่เป็นพืชพลงังาน ทัง้ชีวมวล จากเศษวสัดเุหลอืใช้
ทางการเกษตร และขยะในโรงงานอตุสาหกรรม รวมถึงพลงังานจากแสงแดด ลม เป็นต้น โดยลา่สดุคณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแหง่ชาติ (กพช.) มีมติเมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 ให้มีการรับซือ้ไฟฟา้พลงังานทดแทนแบบผสมผสาน (Hybrid) 
คือ น าเชือ้เพลงิพลงังานทดแทนชนิดใดก็ได้มาผสมกนัเพื่อผลติไฟฟา้ให้ได้ระยะยาวตามสญัญา (firm) ส าหรับผู้ผลติไฟฟา้
เอกชนรายเล็ก (SPP) เป็นโครงการน าร่อง 300 เมกะวตัต์ ก าหนดวนั SCOD ภายในปี 2564 กลไกราคารับซือ้ใช้อตัรา 
Feed in tariff (FiT) เดียวแขง่กนัทกุประเภทเชือ้เพลงิผา่นกลไก Bidding สว่นผู้ผลติรายเลก็มาก (VSPP) น าร่องรับซือ้ 269 
เมกะวตัต์ แบบสญัญาผลติไฟฟา้เสถียรในช่วงเดือนความต้องการใช้ไฟฟา้สงูสดุ จ านวน 6 เดือน หรือที่เรียกวา่ Semi Firm 
ก าหนดวนั SCOD ภายในปี 2562 - 2563 ใช้อตัรา FiT ตามประเภทเชือ้เพลิง ผ่านกลไก Bidding โดย FiT Premium ใน



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

   
 

 
สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 52 

 

เฉพาะช่วง Firm พร้อมกนันีเ้ตรียมผลกัดนัให้เกิดการพฒันาระบบกกัเก็บพลงังานได้นานและมากขึน้ ซึง่จะเป็นสว่นส าคญั
ในการผลติและใช้ไฟได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และ เป็นกลไกส าคญัเพื่อผลกัดนัเปา้หมายแผน AEDP2015 เพิม่สดัสว่นการ
ใช้พลงังานทดแทนเป็น 30% ในปี 2579 
แนวโน้มนวตักรรมด้านพลงังาน 

นวตักรรมด้านพลงังาน หรือ พลงังานฐานนวตักรรม มีจดุมุง่หมายการใช้เทคโนโลยี และนวตักรรม ให้ประเทศใน
ภาครวมก้าวขึน้ไปเหนือจากการเป็นประเทศรายได้ระดบัปานกลาง ซึ่งโครงการด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลงังาน 
(Energy Storage System: ESS) และยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ภายใต้นโยบาย Energy 4.0 จะเป็นกุญแจส าคญัที่ผลกัดนั
การพัฒนาพลงังานไทยในอนาคตก้าวสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริง เพราะจะเพิ่มความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) และ
ประสทิธิภาพ (Efficiency) ของระบบสง่และจ าหนา่ยไฟฟา้ มีผลท าให้การพฒันาพลงังานทดแทนมีความเสถียรและมัน่คง 
และการเข้ามุ่งเข้าสู่ EV จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้พลงังาน ทัง้นี ้นวตักรรมด้านพลงังานเพื่อการพฒันา มีอยู่ 4 
องค์ประกอบ คือ EV, ESS, SPP Hybrid, และ Smart City + Smart Grid ซึง่ทัง้ 4 องค์ประกอบจะช่วยสนบัสนนุซึง่กนัและ
กนั 

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัอตุสาหกรรมไฟฟา้คอื ระบบ Smart Grid ที่มีเทคโนโลยีพืน้ฐานคือสามารถตรวจวดั 
รับสง่ สญัญาข้อมลู และท างานร่วมกบัอปุกรณ์และระบบไฟฟา้อื่นๆได้โดยมีเทคโนโลยีในกลุม่ Hardware, Software และ 
Peopleware โดยสามารถจ าแนกออกเป็นเทคโนโลยีต่างๆได้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เทคโนโลยี
การผลิตพลงังานไฟฟ้า การสง่จ่ายไฟฟ้า เทคโนโลยีการควบคมุโครงขา่ยไฟฟา้อตัโนมตัิ เทคโนโลยีมิเตอร์อจัฉริยะ (AMI) 
และการปรับความต้องการไฟฟ้า (Demand Response) รวมถึง เทคโนโลยีการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้า (EMS) ซึ่ง
แผนพฒันาระบบโครงขา่ย Smart Grid ตามแผนแมบ่ทการพฒันาระบบโครงขา่ยไฟฟา้อจัฉริยะ ของประเทศไทย ปี 2558-
2579 เน้นการยกระดบั 3  ส่วนคือ ความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System), การยกระดบัคณุภาพบริการที่มีต่อ
ผู้ ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และการส่งเสริมสังคมพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต ่า และแบ่งออกเป็น  4 ช่วง คือ ระยะ
เตรียมการ (ปี 2558-2559) ระยะสัน้ (ปี 2560-2564) ระยะกลาง (ปี 2565-2574) และระยะยาว (ปี 2575-2579) สรุป
สาระส าคญัของแผนขบัเคลือ่นฯในระยะสัน้ คือ เพื่อสนบัสนนุการด าเนินการแผนแม่บทฯ ให้เป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรมและ
เห็นผลชัดเจน ครอบคลมุกรอบเวลา 4 ปี (ปี 2560-2564) ประกอบด้วย สนบัสนุนการศึกษาวิจัยโครงการน าร่อง และ
ก าหนดนโยบายให้การไฟฟา้ลงทนุโครงการน าร่อง ในการเลอืกใช้เทคโนโยลีที่เหมาะสมในการประยกุต์ใช้งานที่เหมาะสม
กบัแต่ละสภาพพืน้ที่ ตวัอย่างเช่น โครงการน าร่องการพฒันาระบบโครงข่าย Smart Grid จงัหวดัแมฮ่่องสอน และในพืน้ท่ี
เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ 

ดงันัน้ ผู้ ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะคาดหวงัการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของใน
สว่นของภาครัฐ และ เอกชน และจากที่ทางรัฐบาลมีการปรับนโยบายและกฎระเบียบให้เอือ้ต่อการพฒันาระบบ ซึง่จะเกิด
จากตวัเร่งปฏิกริยาร่วมกนัจากการเคลื่อนไหวเพื่อลงทนุในสว่นของผู้ผลิต  ความก้าวหน้าและมัน่คงของเทคโนโลยี  และ
พฤติกรรมการใช้ไฟที่เปลี่ยนไปในยุคที่สงัคมก้าวสู่ความเป็นสังคมเมืองมากขึน้ ทัง้นี ้ในอุตสาหกรรมจะมีการน าร่อง
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามัน่คง (Reliability) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการบริการและใช้พลังงานในอนาคต เช่น EV, Demand Response, Smart Billing, เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Appliances) รวมถึงพฒันาระบบ Micro Grid เพื่อพฒันาพลงังานอยา่งยัง่ยืนในชมุชน    
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ภาวะอตุสาหกรรมไฟฟา้ในตา่งประเทศ 

2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 

โรงไฟฟ้าพลงัน า้เป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพส าหรับการลงทุนในสปป.ลาว เนื่อง
ด้วยมีแหลง่พลงัน า้ปริมาณมาก และราคาถกูที่หาได้จากแมน่ า้โขงและล าน า้สาขา
ของแม่น า้โขง ซึ่งสปป.ลาว ได้ใช้จุดแข็งทางด้านทรัพยากรพลงัน า้ในการผลิต
ไฟฟ้าสง่ออกไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นรายได้ส าคญัในการพฒันาประเทศ 
และตัง้เป้าหมายสู่การเป็น Battery of Asia ภายในปี 2563 ซึ่งผู้ รับซือ้ไฟฟ้าหลกั
ในประเทศไทยคือ กฟผ. โดยมีรายละเอียด แสดงได้ ดงันี ้

 
องค์กรหลกัประเภทกิจการไฟฟ้าใน สปป.ลาว คือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL) ซึ่ง

เป็นเจ้าของ และเป็นผู้ด าเนินการในโรงไฟฟ้าทัง้ในระบบสง่และระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และในปี  2553 ได้จดัตัง้บริษัทย่อย 
คือ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) เพื่อรับโอนโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของ EDL มาด าเนินงาน นอกจากนี  ้
EDL-Gen ยงัได้เป็นผู้ ถือหุ้นในโรงไฟฟา้ผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (IPP) หลายแหง่อีกด้วย โดยรัฐบาลสปป.ลาว มีแนวทางชดัเจน
ที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้า โดยการพฒันาโรงไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( IPP) โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นรูปแบบสญัญาประเภทโอนกรรมสทิธ์ิในระบบผลติ และระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลสปป.ลาว เมื่อสญัญาสิน้สดุลง
(Build-Own-Operate and Transfer : BOOT) ซึ่งตามแผนพัฒนาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของ  EDL ระหว่างปี 2558 ถึงปี 
2563 มีโรงไฟฟา้พลงัน า้โรงใหม่ที่อยู่ระหวา่งการก่อสร้างคิดเป็นก าลงัการผลติติดตัง้ที่จะเพิ่มขึน้อีก 4,471 เมกะวตัต์ และ
จะสามารถจ่ายไฟฟา้เข้าระบบได้ภายในปี 2563 นอกจากนีใ้นวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 รัฐบาลไทย กบัรัฐบาลสปป.ลาวได้มี
การลงนามบนัทกึความเข้าใจเร่ืองความร่วมมือในการพฒันาไฟฟา้ในสปป.ลาว เพื่อขยายกรอบความร่วมมือด้านพลงังาน
ไฟฟ้าระหว่างสองประเทศจาก 7,000  เมกะวตัต์ เป็น 9,000 เมกะวตัต์ จึงมีแนวโน้มเพิ่มเติมที่ประเทศไทยจะมีการรับซือ้
ไฟฟา้จากสปป.ลาว เพิ่มเติมในอนาคต 
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2.5.3 ภาวะอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ในประเทศญี่ปุ่น 

ภายหลงัจากการมีนโยบายการเพิ่มสดัส่วนปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน เป็นร้อยละ 22.00 ถึงร้อยละ 
24.00 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด ภายในปี 2563 และ การประกาศ
รับซือ้ไฟฟา้ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในปี 2555 ก าลงัการผลติไฟฟา้
จากพลังงานแสงอาทิตย์มีการปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปี 
2560  มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับ  การตอบรับซือ้ไฟฟ้ารวม
ประมาณ 80,000 เมกะวตัต์ และมีโครงการท่ีผา่นเง่ือนไขจนสามารถตดิตัง้
แล้วรวมประมาณ 40,000 เมกะวตัต์ ซึ่งใกล้เคียงกบัเป้าหมายแรกในการ
เพิ่มสดัสว่นโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ ที่ 67,000 เมกะวตัต์ หรือร้อยละ 
5  ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าทัง้หมด ดงันัน้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้มีนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบรับซือ้ไฟฟ้าจาก  รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เป็นระบบการประมลูค่า
ไฟฟา้ต ่าสดุ (Auction Program) จ านวน 500 เมกะวตัต์ ที่ราคาคา่ไฟฟา้เร่ิมต้นท่ี  21 เยนตอ่กิโลวตัต์ ชัว่โมง ผลปรากฏวา่
มีผู้ชนะการประมลูที่ราคาคา่ไฟฟา้ 17.2 เยนตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง รวม 141 เมกะวตัต์ 

 
ราคาค่าไฟฟ้าปี 2560 

Japan 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ระบบพลงังานแสงอาทิตย์

ภาคอตุสาหกรรม  
(มากกวา่ 10 กิโลวตัต์) 

40 เยน 36 เยน 32 เยน 
29 เยน 

(ตัง้แต่กรกฎาคม 
2558 : 27 เยน) 

24yen 
21 เยน 

และระบบการประมลู  
(มากกวา่ 2 เมกะวตัต์) 

ระบบพลงังานแสงอาทิตย์
ภาคบ้านเรือน  

(น้อยกวา่ 10 กิโลวตัต์) 
42 เยน 38 เยน 37 เยน 33 เยน 31 เยน 28 เยน 

 
 นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัอื่นเพิ่มเติมที่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาโครงการ เช่น การหาพืน้ที่ขนาดใหญ่ที่เหมาะสม
กบัการพฒันาโครงการ การหาจดุเช่ือมตอ่ระบบสง่และขนาดของระบบสายสง่ที่เพียงพอ เป็นต้น จากสถานการณ์ดงักลา่ว 
ท าให้การพฒันาโครงท าได้ยากขึน้และมีการอตัราผลการตอบแทนการลงทนุที่ต ่าลงจากเดิม ภาพรวมของการอตัราการ
เติบโตของโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ นจึงมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงที่ผา่นมา 
 
 
 
2.6 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

      ไมม่ี 
 

 

แหลง่ข้อมลู : Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก และตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการปอ้งกนัความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้แก่องค์กรในอนาคต เพื่อให้ผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีมีความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร และมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ง
อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กร ระดบัหนว่ยงาน ตลอดจนส าหรับโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาลงทนุตา่งๆ เพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk 
Appetite Level) ที่องค์กรก าหนดไว้ 

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ ยงัเพิ่มความรัดกุมในการก ากบัดแูลและติดตามความเสี่ยงทกุระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ความเสีย่งระดบัองค์กรหรือความเสีย่งด้านตา่งๆ ของโครงการลงทนุท่ีจะต้องได้รับการพิจารณาอยา่งละเอียดจากผู้บริหาร
ระดบัสงูไปจนถึงคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดหาแนวทางในการบริหารจดัการที่
เหมาะสมและทันเวลาต่อไป ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยความเสี่ยงส าคัญภายในปี 2560 ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยแบ่ง
ออกเป็นความเสีย่งที่มาจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน 

1.1 ความเสี่ยงด้านขีดความสามารถขององค์กร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซึ่งมีโรงไฟฟ้าหลายประเภทและอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ จึง
จ าเป็นต้องพึ่งพิงบคุลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายได้ การ
บริหารจดัการด้านบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพจึงมีความส าคญัตอ่องค์กรในระยะยาวเป็นอยา่งยิ่ง 

ในปี 2560 บริษัทฯ ด าเนินการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความคล่องตัวมากขึน้ และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การด าเนินธุรกิจหลกั การบริหารจดัการบริษัทท่ีเข้าลงทนุ และการพฒันาโครงการใหม ่นอกจากนีย้งั
ด าเนินการทบทวนกระบวนการสรรหา ดแูลรักษา และพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้ได้ทนัเวลาและตรงตามความต้องการ
ของธุรกิจ และด าเนินการตามแผนพฒันาศกัยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผู้บริหารในการด ารงต าแหน่งในอนาคต 
(Leadership Development Program) โดยเร่ิมกบักลุม่พนกังานท่ีมีศกัยภาพก่อน เพื่อสร้างบรรยากาศให้พนกังานมีขวญั
ก าลงัใจในการท างาน น ามาซึง่ความรู้สกึผกูพนัและมีความมัน่ใจในความก้าวหน้าของตนตามแตล่ะสายงานภายในองค์กร 

อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยบริษัทฯ เร่ิมมีการลงทนุและพฒันาธุรกิจระบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage System: 
ESS) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ยงัไม่เคยด าเนินการมาก่อนในกลุม่ ปตท. จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะต้องจดัหาบคุลากรที่มี
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านเทคนิคที่จ าเป็นต่อธุรกิจ รวมถึงให้ความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะความรู้
ความสามารถของกลุ่มบุคลากรที่มีอยู่ก่อนในเวลานีใ้ห้รองรับต่อแผนการเจริญเติบโต ตลอดจนเร่งด าเนินการก าหนด
แนวทางพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานทัว่ทัง้องค์กรผ่านการพฒันาแผนระยะยาวในการฝึกอบรมและพฒันา
บคุลากร 
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1.2  ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันและคงประสิทธิภาพความม่ันคงของโรงไฟฟ้า 

ในสว่นของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึง่เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ซึ่งตามข้อก าหนดในสญัญาซือ้
ขายไฟฟา้ในโครงการผู้ผลติไฟฟา้เอกชนรายใหญ่ บริษัทฯ ต้องมีความพร้อมจ่ายไฟฟา้ให้กบั กฟผ. ตามที่ได้ระบไุว้ในแผน
รับซือ้ไฟฟ้าของ กฟผ. จากโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัทฯ จึงยงัคงเผชิญความเสี่ยงในการเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ 
กฟผ. ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟา้ได้ทนัทีเมื่อ กฟผ. มีค าสัง่ให้โรงไฟฟา้ศรีราชาจ่ายไฟฟา้เข้าระบบ บริษัทฯ จึงจะ
ได้รับรายได้ในส่วนค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก กฟผ. ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ตกลง
ร่วมกนั 

ในสว่นของโรงไฟฟา้ระยองซึง่มีลกูค้าอตุสาหกรรมที่ต้องการความมัน่คงของระบบไฟฟา้และไอน า้สงูมาก บริษัทฯ 
มีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคมุและติดตามที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากการท างานผิดพลาดของ
บุคลากรและระบบอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการตรวจสอบระบบอย่างสม ่าเสมอ และประสานงานกับลูกค้าล่วงหน้าก่อน
ด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองจักร เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการหยุดซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุง ตลอดจน
ด าเนินการเคลื่อนย้ายสายส่งของบางสถานีไปยงัจุดเช่ือมต่อใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการหยุดฉุกเฉินของโรงไฟฟ้า 
(Unplanned Shutdown) ซึง่เป็นผลสบืเนื่องจากความผิดปกติของสายสง่ที่น ามาเช่ือมตอ่กบัโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 

นอกจากนี  ้การรักษาประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมั่นคง (Reliability) ของโรงไฟฟ้าระยองนัน้มี
ความส าคญัตอ่บริษัทฯ เป็นอยา่งมาก เพราะหากประสทิธิภาพในการผลติไฟฟา้ของเคร่ืงจกัรลดลงก็จะท าให้ต้นทนุในการ
ผลิตเพิ่มสงูขึน้ และหากการเดินเคร่ืองจกัรขาดความมัน่คงก็จะท าให้ลกูค้าอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
จากกระแสไฟฟ้าขดัข้อง บริษัทฯ จึงปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถผลิต
ไฟฟา้ได้อยา่งมัน่คงและมีประสิทธิภาพ โดยการน าระบบบริหารคณุภาพตา่งๆ มาใช้ อาทิ ระบบบริหารคณุภาพ ISO9001 
ISO14001 และ  OHSAS/TIS18001 นอกจากนี  ้บ ริ ษัทฯ  ไ ด้น าหลักการบ า รุ ง รักษาทวีผลที่ ทุกคนมีส่วน ร่วม  
(Total Productive Maintenance: TPM) และการน าระบบจัดการที่เป็นเลิศ  (Operational Excellence Management 
System : OEMS) ของกลุ่ม ปตท. มาใช้ในพืน้ที่ปฏิบตัิการทัง้หมดของบริษัทฯ ท าให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวลั 
TPM Excellence Award ประจ าปี 2560 ด้วยการผา่นเกณฑ์การตรวจประเมินของ Japan Institute of Plant Maintenance 
(JIPM) ซึง่เป็นสถาบนัท่ีมีความนา่เช่ือถือในวงการอตุสาหกรรมจากประเทศญ่ีปุ่ น โดย บริษัทฯ นบัเป็นผู้ผลติไฟฟา้รายแรก
ในประเทศไทยที่ได้รับรางวลันี ้ซึง่เป็นรางวลัส าคญัที่มอบให้กบัองค์กรท่ีสามารถเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ ลด
ต้นทนุการผลติ ตลอดจนเอือ้ประโยชน์ตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

1.3  ความเสี่ยงด้านความม่ันคง ปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจมีความเสี่ยงในด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อัน
เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเคร่ืองจักร และมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งท าให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานหรือชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมถึงการที่บริษัทฯ อาจถกูด าเนินการ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้
ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภยั สงัคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และใช้
มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากเคร่ืองจักร พืน้ที่ปฏิบัติงาน หรือขัน้ตอนการท างานด้วย
มาตรการตา่งๆ ดงันี ้

- ก าหนดให้มีตวัชีว้ดัประสิทธิภาพด้านคณุภาพ ความมัน่คงปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม โดยมีการ
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ติดตามตรวจสอบและรายงานผลตอ่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ อยา่งตอ่เนื่อง 
- ก าหนดให้การจดัท าแผนงานต้องค านงึถึงเร่ืองคณุภาพ ความมัน่คงปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมเป็น
ประการแรก อีกทัง้จัดให้มีระบบการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานดงักล่าวตอบสนองต่อ
ประสทิธิภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งแท้จริง 

- ส ารวจและวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานท่ีไม่ปลอดภยั และส ารวจจดุเสีย่งตอ่ความมัน่คงและปลอดภยั ก าหนด
พืน้ท่ีอนัตราย และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานรวมถึงวิธีการท างานที่อาจสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของ
พนกังานและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมลูในการออกแบบและก าหนดมาตรการปอ้งกนัหรือแก้ปัญหาอยา่งถกูต้อง
และเหมาะสม 

- พฒันากระบวนการท างานโดยเน้นการป้องกนัและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนออกแบบ
กระบวนการผลติและการคดัเลอืกอปุกรณ์โดยค านงึถึงมาตรฐานด้าน QSHE และ Eco-efficiency 

- พฒันาคู่มือความปลอดภยัในการท างาน เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองคุณภาพ ความ
มัน่คงปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน คูค้่าทางธุรกิจ และผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ 

จากการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและตอ่เนื่อง ท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาสถิติอตัราการเกิดอบุตัิเหตจุากการท างาน
และสถิติอบุตัิเหตทุี่มีการบาดเจ็บถึงขัน้หยดุงานให้คงไว้ที่ศนูย์ และสามารถด าเนินงานเพื่อไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้สญูเสีย
วนัท างาน โดยมีชัว่โมงการท างานสะสมมาแล้ว 6.26 ล้านชัว่โมง นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเวอร์ชั่นล่าสุด ได้แก่ ISO9001 –  2015 และ ISO14001 – 2015 อีกทัง้ยงัคง
รักษามาตรฐานการรับรองระบบการจดัการความปลอดภยัสากล ได้แก่ QHSAS18001 – 2007 และ TIS18001 – 2554 
และได้รับการรับรอง R-100 IMS (Rev.3) รวมถึงได้รับรางวลัและการรับรองจากหนว่ยงานราชการอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในด้าน
การด าเนินการติดตามและตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA Monitoring Award การจดัการของเสียในโรงงาน โครงการลดก๊าซ
เร่ือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) โครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม โรงงานอสุาหกรรมเชิงนิเวศ 
(Eco Factory) การน าของเสียจากระบบการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และการป้องกนัอบุตัิเหตใุห้เป็นศูนย์ 
เป็นต้น 

1.4  ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสถานะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้หมด 4 โครงการ  
ซึ่งบริษัทฯ อาจเผชิญความเสี่ยงในการด าเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยมาจากความล่าช้าในการติดตามการ
ก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ของผู้ รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินทนุในการด าเนินการตามโครงการไมเ่พียงพอ (Cost 
Overrun) ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรืออาจมีข้อจ ากดับางประการท่ีสง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ามารถรับรู้รายได้ตามแผนการ
และไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจสง่ผลให้บริษัทฯ จ าเป็นต้องจดัหาเงินลงทนุเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้
เพื่อน ามาพฒันาโครงการโรงไฟฟา้ให้แล้วเสร็จ 

ทัง้นี ้โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 4 โครงการ ได้แก่ 
(1) โรงผลติสาธารณปูการระยอง 4 เป็นโครงการโรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยู่

ในเขตอตุสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของกลุม่ ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคมอตุสาหกรรมเอเซีย (AIE) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทฯ 
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(2) XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ ภายใต้การบริหารของบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 
(3) NL1PC เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ ภายใต้การบริหารของบริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั (NL1PC) 
(4) RDF เป็นโครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ ตัง้อยู่ในศนูย์ก าจดัขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดัระยอง 

ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเช่ือถือและความช านาญ  
มีการท าสัญญารับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อย่างรัดกุม จัดให้มีคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและ
บริหารงานโครงการในการควบคมุและตรวจสอบ ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม ่าเสมอและ
ตอ่เนื่อง ทัง้ในระดบัคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผู้บริหารที่เก่ียวข้องเป็นประจ า
ทุกเดือน เพื่อให้มัน่ใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการที่ก าหนดและได้รับ
คณุภาพตามที่คาดหวงั 

1.5  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชือ้เพลิงหลัก 

ประมาณร้อยละ 98 ของก าลงัผลติของโรงไฟฟา้ในประเทศของบริษัทฯ  ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการ
ผลิตไฟฟ้า ทัง้นี ้ระบบท่อส่งและจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศมีความมัน่คงและเสถียรภาพสงูมาก ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่ประเทศไทยมีการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากหลายๆ แหลง่ทัง้ภายในและต่างประเทศในรูปแบบรับก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งผลิตโดยตรงหรือน าเข้ามาในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas - LNG) อย่างไรก็ตาม 
หากเกิดปัญหาที่นอกเหนือการควบคุมกับระบบส่งมอบก๊าซธรรมชาติก็อาจส่งผลให้บริษัทฯ ขาดเชือ้เพลิงที่ใช้ใน
กระบวนการผลติบางสว่นถึงทัง้หมดได้ ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการพึง่การใช้ก๊าซธรรมชาติมากเกินไป บริษัทฯ 
จึงเข้าร่วมทนุหรือพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้เพลิงชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ ซึง่จะช่วยให้สดัสว่นของก าลงัการผลติไฟฟา้ที่พึง่พิงก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงตามไปด้วย  

1.6  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้าจ านวนหลายรายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเน่ืองกัน 

ในปี 2560 รายได้รวมของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้ที่มาจากลกูค้าอตุสาหกรรม ซึ่งประมาณร้อย
ละ 60 ของรายได้ทีม่าจากลกูค้าอตุสาหกรรมนัน้มาจากบริษัทในกลุม่ ปตท. ที่ท าธุรกิจด้านปิโตรเคมีและตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่
ใกล้เคียงกัน ดงันัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอบุตัิเหต ุภยั
ธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการหยดุชะงกัของระบบสาธารณปูโภคในเขตนิคมอตุสาหกรรม อาจสง่ผลกระทบต่อลกูค้า
และต่อเนื่องถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้การที่ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมี 
ซึ่งมีความผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกิจ (Business Cyclicality) และอาจจะซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในช่วงเวลาที่สอดคล้อง
กนั อาจจะสง่ผลท าให้ความต้องการไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลาหนึ่งๆได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงต้องประสานงานวางแผนการผลติ
และการซ่อมบ ารุงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และมีการ
ก าหนดให้มีปริมาณการรับซือ้ขัน้ต ่า (Minimum Take or Pay) ในสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ (ระยะยาว) กับลกูค้าเพื่อลด
ความเสี่ยงดงักลา่ว และหากบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายสุญัญากบัลกูค้ารายเดิมเหลา่นีไ้ด้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของ
สญัญา หรือไมส่ามารถหาลกูค้ารายใหมม่าทดแทน จะสง่ผลให้ปริมาณการขายไฟฟา้และรายได้ของบริษัทฯ ลดลง  

อย่างไรก็ตาม ลกูค้าดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นบริษัทฯ ในกลุม่ ปตท. ซึ่งมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทฯ เสมอมา จึงมี
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ความเป็นไปได้สงูที่ลกูค้าเหลา่นีจ้ะต่ออายสุญัญาซือ้ขายกบับริษัทฯ อีกทัง้การเปลีย่นแปลงผู้จ าหนา่ยไฟฟา้หรือไอน า้จะมี
ต้นทนุในการติดตัง้อปุกรณ์ใหมค่อ่นข้างสงู จึงไมคุ่้มคา่กบัการเปลีย่นแปลงผู้จ าหนา่ยหากไมม่ีเหตผุลที่เป็นนยัส าคญั 

 

2 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก 

2.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ 

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทนุธุรกิจผลิตไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสภาวะ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าในเวลานีท้ี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขนัสงู จึงเป็นไปได้ที่การขยายธุรกิจและการ
ลงทนุอาจไมเ่ป็นไปตามเปา้หมายทีว่างไว้ ดงันัน้ เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว ในปี 2560  บริษัทฯ จึงได้ท างานร่วมกบับริษัท
ที่ปรึกษาชัน้น าของโลกในการพฒันากระบวนการพิจารณาคดัเลือกโครงการลงทนุ เพื่อให้ได้เคร่ืองมือที่ใช้ตดัสนิใจลงทนุที่
มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ (Sensitivity Analysis) อย่าง
ครอบคลมุเพื่อเตรียมหาแนวทางป้องกนัความเสี่ยงของการลงทุนไว้ล่วงหน้า รวมถึงพิจารณาศึกษาโอกาสในการลงทนุ
เพิ่มเติมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างตอ่เนื่อง ทัง้นี ้บริษัทฯ ให้ความระมดัระวงั
เป็นพิเศษต่อการคดัเลือกผู้ ร่วมลงทนุ โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความมัน่คงและ
ฐานะทางการเงิน รวมทัง้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้เป็นที่มัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกันได้เป็น
อยา่งดีในระยะยาว 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความเสีย่งจากการเข้าไปลงทนุกบัระบบกกัเก็บพลงังาน โดยปัจจบุนับริษัทฯ เข้าลงทนุใน 
24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเป็นบริษัทที่ท าการวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนด้วย
เทคโนโลยีใหม ่ การด าเนินการดงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งการพฒันากระบวนการเพื่อการผลติเชิงพาณิชย์ จึงมีความเสีย่งที่การ
พฒันากระบวนการผลติดงักลา่วอาจไมป่ระสบความส าเร็จหรือไมไ่ด้ประสทิธิผลตามเปา้หมาย  หรืออาจเกิดความลา่ช้าใน
การผลิตแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนในเชิงพาณิชย์ หรืออาจต้องท าการปรับปรุงพฒันาเพิ่มเติม ท าให้ต้องใช้เงินลงทนุเพิ่มขึน้ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารจดัการทางการเงิน รวมถึงบริหารผลกระทบตา่งๆ  หากมีการลงทนุเพิ่มเติมบนพืน้ฐานของ
การพิจารณาอยา่งรอบคอบในสว่นของเงินลงทนุท่ีอาจจะเพิ่มขึน้นัน้ๆ ไว้แล้ว และเพื่อให้เป็นท่ีมัน่ใจวา่โครงการลงทนุ 24M 
จะมีการบริหารจดัการเพื่อจ ากดัความเสีย่งให้เหลอืน้อยที่สดุเทา่ที่จะสามารถท าได้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการติดตามและ
รายงานความเสี่ยงของโครงการและพิจารณาแนวทางแก้ไขในแตล่ะขัน้ตอนอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดบัสงู 

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภมิูอากาศ 

บริษัทฯ มีการลงทุนบางส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และ
โรงไฟฟ้าพลังน า้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี อาทิ จากความเข้มของ
แสงอาทิตย์ที่เปลีย่นแปลง ท าให้ระยะเวลาที่สามารถผลติไฟฟา้ในแตล่ะวนัสัน้กวา่ที่ประมาณการไว้ หรือการเปลีย่นแปลง
ของปริมาณน า้ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากปริมาณน า้ฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดกูาล เป็นต้น จึงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เหตกูารณ์เหลา่นีส้ามารถสง่ผลกระทบต่อรายได้จากการขาย
ไฟฟา้ของบริษัทฯ ได้ 

ดังนัน้ ในการเข้าลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน บริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ 
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ก่อนที่จะพิจารณาเข้าลงทนุ เช่น ข้อมลูคา่เฉลีย่ความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพืน้ท่ีที่จะลงทนุเพื่อหาความนา่จะเป็น
ในอนาคต หรือข้อมูลสถิติปริมาณน า้ไหลผ่านในอดีตของแม่น า้ที่จะพิจารณาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้และมี
มาตรการติดตามเฝา้ระวงัภาวะขาดแคลนน า้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทกุปี เพื่อเตรียมการตอบสนองต่อภาวะขาดน า้ได้
อยา่งทนัทว่งที รวมถึงมีแผนท่ีจะกระจายการลงทนุไปในโรงไฟฟา้ประเภทตา่งๆ หรือกระจายแหลง่ที่ตัง้ของโครงการ ซึง่จะ
ช่วยลดผลกระทบของความเสีย่งเหลา่นีล้งอยา่งมีนยัส าคญั 

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ราคาก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใช้ในการผลติไฟฟา้และไอน า้จะมีการเปลีย่นแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทนุราคาก๊าซ
ธรรมชาติส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยงัลกูค้าตามสตูรราคาที่ระบุไว้ในสญัญาที่ได้ตกลงกับลกูค้าของบริษัทฯ ส่วนอตัรา         
คา่ไฟฟา้โดยอตัโนมตัิหรือคา่เอฟที (Ft) ซึง่เป็นราคาที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจ าหนา่ยไฟฟา้ จะถกูปรับโดยคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ทกุๆ 4 เดือน จึงมีความเสีย่งที่อตัราคา่ไฟฟา้ ณ เวลาหนึง่ๆ มิได้สอดคล้องตามการขึน้ลงของ
ราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ท าให้อาจสง่ผลกระทบตอ่สดัสว่นอตัราก าไรของบริษัทฯ ให้ลดลงได้บ้างในช่วงที่ราคาก๊าซ
ธรรมชาติเพิ่มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว 

ในปี 2560 เป็นช่วงเวลาที่ราคาก๊าซธรรมชาติและคา่เอฟทีมีทิศทางปรับตวัสงูขึน้ตัง้แต่ต้นปี มีผลให้โดยภาพรวม 
บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากประเด็นด้านความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติแตอ่ยา่งใด 

2.4 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบใหม่และการปฏิบัติผิดกฎระเบียบข้อบังคับ 

 การท่ีบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นอกจากต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) แล้ว บริษัทฯ ยงัต้องด าเนินธุรกิจโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม อาทิ  
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) กรมสรรพากร กรมโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ การไม่ปฏิบตัิตามระเบียบตา่งๆ 
เหลา่นีแ้ม้วา่โดยไม่ได้ตัง้ใจก็ตาม อาจท าให้ได้รับบทลงโทษหรือเสื่อมเสียช่ือเสียงได้ บริษัทฯ จึงต้องมีกระบวนการท างาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มัน่ใจวา่มีผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงานตา่งๆ ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอยา่งครบถ้วนและตรงตอ่
เวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอและการต่อใบอนุญาตต่างๆ รวมทัง้ติดตามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ที่มีการ
เปลีย่นแปลงอยา่งใกล้ชิด  

 ดงันัน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้
จัดตัง้หน่วยงานก ากับกฎหมาย ปฏิบัติงานภายใต้ส านักกฎหมายและก ากับกฎหมาย สงักัดฝ่ายกิจการองค์กรและ
กฎหมาย เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ด าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ 

2.5 ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐและกฎระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 บริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาทิ กกพ. กฟผ. จึงมีความ
เสีย่งที่นโยบายของภาครัฐทีอ่อกมาใหมห่รือมีการเปลีย่นแปลงอาจสง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัและการลงทนุของ
บริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบได้ อาทิ นโยบายพลงังาน 4.0 นโยบายการตอ่อายใุห้กบัโรงไฟฟา้เอกชนรายเก่าซึ่งใกล้
จะหมดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ซึ่งจะเป็นการสง่ผลกระทบต่อต้นทุนและราคาขายไฟฟ้าของกลุม่ผู้ผลิตไฟฟ้า
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เอกชนรายใหญ่ (IPP) รายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ เหล่านี ้
อยา่งใกล้ชิด และร่วมกบัผู้ผลติไฟฟา้รายอื่นๆ ในการให้ความเห็นตอ่หนว่ยงานภาครัฐ เพื่อผลกัดนัให้เกิดการออกนโยบาย
การแขง่ขนัท่ีเป็นไปอยา่งยตุิธรรมแก่ทกุฝ่าย 

2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีสดัสว่นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัที่อ้างอิง
กับอตัราดอกเบีย้เงินฝาก และอตัราดอกเบีย้คงที่ในสดัส่วนที่ใกล้เคียงกนั โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  ทัง้หมด 2 ชดุ มีมลูคา่รวม 5,000 ล้านบาท ในอตัราดอกเบีย้คงที่ ซึง่เป็นการจดัการความเสีย่งจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบีย้ในปีที่ผ่านมา ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมที่อ้างอิงอตัราดอกเบีย้เงินฝาก จะมีความผนัผวน
ของอตัราดอกเบีย้ที่มีระดบัต ่า   

2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาททัง้หมด ถึงแม้ว่าสตูร
รายได้คา่ไฟฟา้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. ของโรงไฟฟา้ศรีราชา ที่เป็นประเภทผู้ผลติไฟฟา้อิสระ จะอ้างอิงสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีสดัส่วนใกล้เคียงกบัค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ (Natural 
Hedge) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนมากนกั  และในอนาคตบริษัทฯ จะมี
รายได้จากเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นในสกุลเยน หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น  บริษัทฯ จึงได้มีการ
ติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอยา่งใกล้ชิด เพื่อใช้พิจารณา
ทางเลือกในการจดัหาเงินทุนที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ รวมถึง มีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging 
Instruments) เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ ไอน า้ และสาธารณปูโภคตา่งๆ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัด าเนนิ
ธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟา้ ไอน า้ และสาธารณปูโภคตา่งๆ รวมถึงธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง ทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี ้สินทรัพย์ถาวรที่แสดงในตารางด้านล่างจึงประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรของ
บริษัทฯ และสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทยอ่ย โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและส ารองการด้อยคา่ตา่งๆ 
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เทา่กบั 
26,128.52 ล้านบาท และ 27,245.71 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ล าดับ รายการ 
มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

1 ที่ดิน 1,168.25 914.84 เป็นเจ้าของ น าที่ดินบางสว่นของบริษัทยอ่ย
ไปค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทยอ่ยกบัสถาบนัการเงิน 

2 อาคารและสว่นปรับปรุง
อาคาร 

663.76 1,454.88 เป็นเจ้าของ น าอาคารและสว่นปรับปรุง
อาคารบางสว่นของบริษัทยอ่ย
ไปค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทยอ่ยกบัสถาบนัการเงิน 

3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ
อปุกรณ์โรงงาน 

16,841.16 23,745.89 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรหลกับางสว่นของ
บริษัทยอ่ย ไปค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของบริษัทยอ่ยกบั

สถาบนัการเงิน 
4 เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ 

เคร่ืองใช้ส านกังานอื่นๆ 
54.60 55.84 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ 0.10 14.59 บริษัทฯ เข้าท า
สญัญาเชา่ทาง

การเงิน 

บริษัทฯมีภาระในการจา่ยคา่เชา่
ตามที่ระบใุนสญัญา 

6 สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 7,400.65 1,059,67 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่อยู่
ระหวา่งก่อสร้างบางสว่นของ
บริษัทยอ่ยไปค า้ประกนัเงินกู้  
ระยะยาวของบริษัทยอ่ยกบั

สถาบนัการเงิน 
รวม 26,128.52 27,245.71  

ทัง้นี ้รายการสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามที่แสดงข้างต้นสามารถแสดงรายละเอยีดจ าแนกตามประเภท
ของสนิทรัพย์และจ าแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1.1 ที่ดิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือ 
บริษัท 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
31 ธ.ค. 
2559 

31 ธ.ค. 
2560 

บริษัทฯ ต.มาบตาพดุ 
และ ต.ห้วยโป่ง 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

88-0-87 250.20 250.20 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้โรง
ผลิตสาธารณปูการ 
(CUP 1-CUP 3)  
ของบริษัทฯ ที่  
จ.ระยอง 

ต.หนองตะพาน 
อ.บ้านคา่ย จ.
ระยอง 

33-2-69.7 50.51 50.59 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

 

ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้
โรงไฟฟา้จาก

พลงังานเชือ้เพลิง 
(RDF Power plant) 

 
หมู ่3 ต.น า้คอก 
อ.เมือง จ.
ระยอง 

IRPC-CP Zone 4 IRPC 
Eco Industrial 
Zone อ.เมือง  
จ.ระยอง 

118-2-92.2 867.54 614.05 IRPC-CP เป็น
เจ้าของ 

ค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ 
IRPC-CP กบั
กลุม่สถาบนั
การเงินวงเงิน 
10,000 ล้าน

บาท 

เป็นที่ตัง้โรงไฟฟา้ 
ของ IRPC-CP 

49-0-5.5 โอนที่ดิน
ให้กฟผ.เป็น

เจ้าของเม่ือวนัที่ 
30 พ.ย. 2560 

ต้องโอนให้ 
กฟผ. หลงั
ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

เพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างสถานี

ไฟฟา้แรงสงูเชิงเนิน
ให้แล้วเสร็จก่อนโอน

ให้ กฟผ. 
รวม 1,168.25 914.84  
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4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของอาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

บริษัทฯ 

 

505.13 502.53 บริษัทฯ เป็นเจ้าของอาคาร
เพ่ือใช้เป็นโรงผลิต

สาธารณปูการของบริษัทฯ ที่ 
จ.ระยอง 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

6.56 5.86 บริษัทฯ สร้างอาคารบนทีด่ินที่
เชา่ชว่ง เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟา้
ของบริษัทฯ ที่ จ.ชลบรีุ โดยเม่ือ
หมดอายสุญัญาเชา่ชว่งที่ดิน 
อาคารและสิ่งปลกูสร้างจะตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เชา่ชว่ง 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

CHPP 143.55 179.01 CHPP สร้างอาคารบนที่ดินที่
เชา่ชว่ง เพื่อใช้เป็นโรงไฟฟา้ 
โดยเม่ือหมดอายสุญัญาเชา่
ชว่งที่ดิน อาคารและสิ่งปลกู
สร้างจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
ผู้ ให้เชา่ชว่งและผู้ ให้เชา่ 

น าอาคารและสว่นปรับปรุง
อาคารบางสว่นไปค า้

ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ 
CHPP กบักลุม่สถาบนั

การเงินวงเงิน 169 ล้านบาท 

IRPC-CP 8.52 767.48 IRPC-CP เป็นเจ้าของอาคาร
เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟา้ที่ จ.ระยอง 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของ IRPC-CP กบักลุม่
สถาบนัการเงินวงเงิน 

10,000 ล้านบาท 

รวม 663.76 1,454.88  
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4.1.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์โรงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

บริษัทฯ 
 

13,041.98 12,307.27 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงผลิต
สาธารณปูการของ
บริษัทฯ ที่ จ.ระยอง 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

102.43* 158.95* บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงไฟฟา้ของ
บริษัทฯ ที่ จ.ชลบรีุ 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

CHPP 279.48 316.62 CHPP เป็นเจ้าของเพ่ือ
ใช้ในโรงไฟฟา้ 

น าเคร่ืองจกัรบางสว่นไป
ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของ CHPP กบักลุม่

สถาบนัการเงินวงเงิน 169 
ล้านบาท 

IRPC-CP 3,417.27 8,956.94 IRPC-CP เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงไฟฟา้ 

น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
IRPC-CP กบักลุม่สถาบนั
การเงินวงเงิน 10,000 

ล้านบาท 
ISP1  - 2,006.11 ISP1 เป็นเจ้าของเพื่อ

ใช้ในโรงไฟฟา้ 
น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
ISP1 กบัสถาบนัการเงิน 
วงเงิน 7,900 ล้านเยน 

รวม 16,841.16 23,745.89  

 *เม่ือมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเดิมบนัทึกเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
จะถกูบนัทกึเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน มลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ที่แสดงในตารางด้านบน เป็นเพียงมลูค่า
ตามบญัชีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ือพฒันาระบบการผลิตไฟฟา้เทา่นัน้ 

4.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้ส านักงานอื่นๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้
ส านกังานอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

บริษัทฯ 53.73 54.73 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

CHPP 0.80 0.81 CHPP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 
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ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

IRPC-CP 0.07 0.30 IRPC-CP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 54.60 55.84  

4.1.5 ยานพาหนะ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2560 มลูค่าตามบญัชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

บริษัทฯ 0.10 - บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

- 14.33 บริษัทฯ เข้าท าสญัญาเชา่
ทางการเงิน 

บริษัทฯมีภาระในการจา่ย     
คา่เชา่ตามที่ระบใุนสญัญา 

CHPP - 0.26 CHPP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 0.10 14.59  

4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตาม     
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

บริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

บริษัทฯ 528.46 768.80 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

CHPP 106.88 109.59 CHPP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

ISP1 933.73 - ISP1 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

IRPC-CP 5,831.58 181.28 IRPC-CP เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่
อยูร่ะหวา่งก่อสร้างไปค า้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ 
IRPC-CP กบักลุม่สถาบนั
การเงินวงเงิน 10,000 ล้าน

บาท 

รวม 7,400.65 1,059.67  
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4.2 เงนิลงทุน  

นอกจากการประกอบธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการลงทนุในกิจการอื่นๆ โดยมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย กิจการท่ี
ควบคมุร่วมกนั กิจการที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทอื่นที่บนัทึกเงินลงทนุในรูปแบบเงิน
ลงทนุระยะยาวและเงินลงทนุทางอ้อม รวม 16 บริษัท  

โดยรายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้ 

มูลค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงนิ
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

1 CHPP(1) 255.00 265.51 100 บริษัทยอ่ย โรงไฟฟา้พลงังานร่วมกบั
ความเย็น (Combined 
Heat and Power  with 
District Cooling Power 
Plant) , โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ และ บริการ
ติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ 
 

2 NSC(1) 5,064.05 5,862.69 100 บริษัทยอ่ย บริษัทลงทนุใน XPCL 
 

3 IRPC-CP 1,762.44 1,822.33 51 บริษัทยอ่ย โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  

4 
 

ISP1 545.25 545.25 99 บริษัทยอ่ย โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

5 
 

GPSCIH 0.18 3.34 100 บริษัทยอ่ย บริษัทลงทนุ 

6 TSR 1,697.00 1,697.00 40 กิจการที่
ควบคมุ
ร่วมกนั 

บริษัทลงทนุใน SSE1 

7 NNEG 480.90 480.90 30 กิจการที่
ควบคมุ
ร่วมกนั 

โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
 Plant)  

8 NL1PC 318.65 344.77 40 กิจการที่
ควบคมุ
ร่วมกนั 

โรงไฟฟา้พลงัน า้ 
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ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงนิ
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

9 BIC 673.44 923.75 25 บริษัทร่วม โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  

10 RPCL(2) 2,207.00 2,207.00 15 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

โรงไฟฟา้พลงัความร้อน
ร่วม (Combined Cycle 
Power Plant) 

11 BSA 0.50 0.50 25 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

บริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลในลกัษณะงานที่
เป็นการ Outsourcing 
ของกลุม่ ปตท. 

12 24M 715.62 715.62 18 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

วิจยัและพฒันาแบตเตอร่ี
เพ่ือเป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟา้ส ารองส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรม 

13 PTTSE - 0.25 10 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

ด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม 

 
หมายเหต ุ:  (1) ราคาทนุเป็นมลูคา่สทุธิจากเงินกู้ ระหวา่งกนัก่อนการซือ้กิจการ 
 (2)  มลูคา่เงินลงทนุตามสญัญาซือ้ขายเทา่กบั 2,417 ล้านบาท ปรับด้วยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือนสิน้สดุ

วนัที่ 30 มิถนุายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จ านวน 210 ล้านบาท ซึง่ประกาศจา่ย ณ 
วนัที่ 15 สิงหาคม 2557 (ในขณะที่บริษัทฯ เข้าลงทนุใน RPCL ณ วนัที่ 25 มิถนุายน 2557) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อมและเงินลงทนุทางอ้อม 
ซึง่ลงทนุโดยบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวของบริษัทฯ มีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว ณ  
31 ธ.ค. 2560 
(ล้านบาท) 

ประเภทของเงนิลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1 XPCL 25 22,064.83 บริษัทร่วมทางอ้อม โรงไฟฟา้พลงัน า้ 
2 SSE1 40 1,800.00 กิจการที่ควบคมุร่วมกนั

ทางอ้อม 
โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ 

3 SSA 25 5.00 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน
ทางอ้อม 

บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ 
ปตท. 

 
  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 4 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 8 

4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตาม             
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 
บริษัทฯ ค่าลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ

ส าหรับโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 
77.53 81.73 

CHPP คา่ลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ 6.00 10.99 
ISP1 ค่าใบอนุญาตในการเชื่อมต่อสายส่ง และ สิทธิในการ

ประกอบกิจการไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 
443.38 417.26 

รวม 526.91 509.98 

 

4.4 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 CHPP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรที่ไมส่ามารถใช้งานได้และอยูร่ะหว่าง
พิจารณารอการตดัจ าหน่ายซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator) จ านวน 1 ชุด และ
เคร่ืองท าความเย็นแบบดดูซึม (Absorption Chiller) จ านวน 2 ชุด จึงบนัทึกเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ที่
ไม่ได้ใช้งาน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่ไมไ่ด้ใช้ในการ
ด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

 

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 

CHPP 60.98 73.12 ไมส่ามารถใช้งานได้และอยูร่ะหวา่งการ
พิจารณารอการตดัจ าหน่าย 

รวม 60.98 73.12  

4.5 สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.5.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสญัญาที่ส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทโดย
มีรายละเอียดส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ เช่าช่วง สัญญา 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่า/ค่าบริการ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

บริษัทฯ  
 

TOP สญัญาเชา่ชว่งที่ดิน 
เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้
โรงไฟฟา้ IPP ของ
บริษัทฯ ที่ จ.ชลบรีุ 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง
น าสิทธิการเชา่ชว่ง

37-2-27  สว่นที่ 1 : 5,773,099 บาท/
ปีจนถึง 10 ก.ย. 2560 
จากนัน้ปรับเป็น 6,639,063 
บาท/ปี   จนหมดอายุ
สญัญา  

25  ปี 10 
เดือน 

11 ธ.ค. 
2539 

10 ก.ย. 
2565 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thaioilgroup.com%2F&ei=ZuFUU63lJ8f5rAen6IDIBA&usg=AFQjCNGkaXkNi1ptge3ki94fvAFlcpaoGQ&bvm=bv.65058239,d.bmk


แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 1 – 4 ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้า 9 

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ เช่าช่วง สัญญา 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่า/ค่าบริการ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

ไปค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ  
บริษัทฯ กบัสถาบนั
การเงิน 

 สว่นที่ 2 (สว่นเพ่ิม) : 
124,009 บาท/ปีจนถึง 10 
ก.ย. 2560 จากนัน้ปรับเป็น 
142,611 บาท/ปี จน
หมดอายสุญัญา 

CHPP ที่ดินราชพสัด ุโดย
บริษัท ธนารักษ์
พฒันาสินทรัพย์ 
จ ากดั (ธพส.) เป็น
ผู้ ให้เชา่ชว่ง 

สญัญาเชา่ชว่งที่ดิน
ราชพสัดเุพ่ือ
ด าเนินการภายใต้
สญัญาซือ้ขาย
พลงังานความเย็น 
โครงการศนูย์
ราชการฯ เลขที่ 
35/3551 

1-2-2  คา่เชา่ชว่งระยะที่ 1 รวม 
76,050 บาท (ระยะเวลา 
16 เดือน ตัง้แต ่1 มี.ค. 
2550 – 30 มิ.ย. 2551)  

 คา่เชา่ชว่งระยะที่ 2     
เฉลี่ย 162,480 บาท/ปี
(ระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต ่1 
ก.ค. 2551 – 30 มิ.ย. 
2581) 

31 ปี 4 
เดือน 

1 มี.ค. 
2550 

30 มิ.ย. 
2581 

ที่ดินสว่นบคุคล
ของบคุคลธรรมดา 

สญัญาเชา่ทีด่ินเพ่ือ
สร้างอาคารบนทีด่ิน
ที่เชา่ เพ่ือใช้เป็น
โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ โดยเม่ือ
หมดอายสุญัญาเชา่
ที่ดิน อาคารและสิ่ง
ปลกูสร้างจะตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของผู้ ให้
เชา่ 

75-1-42  คา่เชา่ช าระเม่ือท าสญัญา
จ านวน 6,000,000 บาท 

 คา่เชา่รายปี ปีละ 
1,500,000 บาท อตัราคา่
เชา่ปรับเพ่ิมขึน้ 5% ทกุ 
สามปี 

25 ปี 1 ส.ค. 
2559 

31 ก.ค.
2584 

ISP1 Yugen Kaisha 
Earth Ichinoseki 
Farm 

สญัญาเชา่ชว่งที่ดิน 
เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้
โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

561-3-44  คา่เชา่ 45 ล้านเยน/ปี 
(ระยะเวลา 20ปี หลงัจาก
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์) 

20 ปี 15 ธ.ค. 
2560 

15 ธ.ค. 
2580 
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4.6 นโยบายการลงทุน 

นอกจากประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ แล้วนัน้ บริษัทฯ มี
เป้าหมายที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจไฟฟา้ในภมูิภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทตา่งๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ ควบคู่กบัการดแูลชมุชนและสิ่งแวดล้อมที่
ยัง่ยืน รวมทัง้มีนโยบายการลงทนุท่ีมีประสทิธิภาพดงันี ้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

  บริษัทฯ มุง่เน้นการลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการเตบิโต สอดคล้องกบัเปา้หมาย และแผนกลยทุธ์ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ และบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบนั ทัง้นีก้ารลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

  ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ 
รวมทัง้ปัจจยัความเสีย่งจากการลงทนุ และน าเสนอแผนการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้ค าแนะน าการ
ลดความเสี่ยงของการลงทนุที่อาจจะเกิดขึน้ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การลงทนุด้วยหลกัการของ Strategic Investment 
Management (“SIM”) ที่ประกอบด้วย ตวัแทนจากหลายหน่วยงานของบริษัทฯ เช่น ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายแผนงานองค์กร 
ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี และฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร เป็นต้น เพื่อให้การพิจารณากลัน่กรองการลงทุนมีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการสง่บคุลากรเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการและก ากบั
ดแูลสอดคล้องกบัความคาดหวงัในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทนุ
ตามความคาดหวงั และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการลงทนุสอดคล้องกบัแผนการจดัสรรเงิน เมื่อผา่นการกลัน่กรองนีแ้ล้ว 
จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามล าดบัขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นีก้ารขออนมุตัิการลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และเร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศที่
เก่ียวข้อง 

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 
 

  
สว่นท่ี 1 – 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 1 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดมลูคา่ความเสยีหาย
ต่อบริษัทและบริษัทย่อยสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีข้อ
พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัท เป็นคูค่วามหรือคูก่รณีในคดีความหรือข้อพิพาทท่ียงัไมส่ิน้สดุ ดงันี ้

1. คดีความของบริษัทจากการถกูประเมินภาษีเงินได้นิติบคุคลของกรมสรรพากร 
บริษัทมีคดีความจากการถกูประเมินภาษีเงินได้นิติบคุคลของกรมสรรพากรเก่ียวกบัการบนัทกึรายได้ส าหรับปี 2542 และ 
2543 ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของผลขาดทนุสะสมยกมาทางภาษีในปีถดัมา (ศาลภาษีอากรกลางได้มีค าพิพากษาให้
บริษัทชนะคดีแล้ว) ต่อมากรมสรรพากรได้ยื่นอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา โดยเมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลาง
ได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ที่เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เพิกถอนหนงัสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทนุสทุธิ ปี 2542 และ 2543 
และค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ โดยค าพิพากษาศาลฎีกาดงักลา่วเก่ียวเนื่องกบัการใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีของบริษัทในปี 2546 และ 2548  ที่ในปี 2555 กรมสรรพากรได้สง่หนงัสือมายงับริษัทเพื่อแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับปี 2546 และ 2548 พร้อมเบีย้ปรับและเงินเพิ่ม บริษัทได้ด าเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อทุธรณ์ พร้อมทัง้วางหลกัประกนัเต็มจ านวนแล้ว และยื่นอทุธรณ์เพิ่มเติม 2 ฉบบัในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2558 และ วนัท่ี 25 
สิงหาคม 2558 ตามล าดับ  ในประเด็นเก่ียวกับการหักรายจ่ายซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้มีการวินิจฉัยไว้  โดย
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ของกรมสรรพากรได้มีค าวินิจฉยัอทุธรณ์เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 ให้ยกอทุธรณ์และ
อทุธรณ์เพิ่มเติมของบริษัท รวมเป็นจ านวน 101 ล้านบาท ซึ่งอย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าประเด็นเร่ืองการหกัรายจ่ายเป็น
คนละประเด็นกับคดีก่อนที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และเห็นว่าการพิจารณาเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่ง
ประมวลรัษฎากรนัน้ กรมสรรพากรผู้ประเมินภาษีต้องพิจารณาทัง้รายได้ และรายจ่าย เมื่อที่ผ่านมายงัไม่มีการพิจารณา
เร่ืองรายจ่าย บริษัทจึงใช้สิทธิตามกฎหมายในการโต้แย้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของ
กรมสรรพากร โดยการยื่นฟ้องกรมสรรพากรตอ่ศาลภาษีอากรกลางเมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งศาลภาษีอากรกลาง
ได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 26 กันยายน 2560 ยกฟ้องบริษัทด้วยเหตุเร่ืองอ านาจฟ้อง  และเมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2561 
บริษัทได้ยื่นอทุธรณ์ในประเด็นเร่ืองอ านาจฟอ้ง และการขอใช้สทิธิหกัรายจ่ายที่เก่ียวข้องตอ่ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ   

  

 



   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 
 

 
สว่นท่ี 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น หน้า 1 

6. ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อบริษัท      :  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์     :  GPSC 

วันก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกดั    :  10 มกราคม 2556 

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด   :  27 พฤศจิกายน 2557 

วันเร่ิมซือ้-ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ   :  18 พฤษภาคม 2558 

เลขทะเบียนนิติบุคคล     :  0107557000411 

ทุนจดทะเบียน   :  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบยีน  
14,983,008,000 บาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 
1,498,300,800 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท จ านวนทนุท่ีช าระแล้ว
14,983,008,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไอน า้
และสาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัด าเนิน ธุรกิจใน
ลักษณะการ เข้าถือหุ้ นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง ทัง้ในและตา่งประเทศ 

หมวดธุรกิจ      :  พลงังานและสาธารณปูโภค 

กลุ่มอุตสำหกรรม     :  ทรัพยากร 

จ ำนวนพนักงำน     :  292 คน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) 

เว็บไซต์      :  www.gpscgroup.com 

 

ข้อมูลติดต่อ 

ส่วนผู้ลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท์: 0-2140-4628, 0-2140-4691, 02-140-4715, 02-140-5318  โทรสาร : 0-2140-4601 

อีเมล์: ir@gpscgroup.com 

ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท 
โทรศพัท์ : 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601 

อีเมล์: company-secretary@gpscgroup.com 

 

 

http://www.gpscgroup.com/
mailto:ir@gpscgroup.com
mailto:company-secretary@gpscgroup.com
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สว่นท่ี 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น หน้า 2 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และสำขำ 

• ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์: 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601 

• ที่ตัง้สำขำ 1 โรงผลติสำธำรณูปกำร 1 
24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500 

• ที่ตัง้สำขำ 2 โรงผลติสำธำรณูปกำร 2 
92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500 

• ที่ตัง้สำขำ 3 โรงผลติสำธำรณูปกำร 3 
5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500 

• ที่ตัง้สำขำ 4 โรงไฟฟ้ำศรีรำชำ 
42/3 หมูท่ี่ 1 ถนนสขุมุวิท ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์: 0-3840-7407 โทรสาร: 0 -3840-7400 

•  ที่ตัง้สำขำ 5 ศูนย์ซ่อมบ ำรุง 
98/19 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ต าบลมาบตาพดุ อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
โทรศพัท์: 0-3897-4560 

บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9999 โทรสาร: 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญช ี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ำกดั 
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50 – 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222 

 
 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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 สว่นท่ี 2 – 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 1 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้สิน้ 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
1,498,300,800 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท 

 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ประจ าปี 2560 (วนัท่ี 30 สงิหาคม 2560) 
 

ล ำดับ รำยชื่อ จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 340,565,223 22.73 
2 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 338,266,861 22.58 
3 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 311,425,457 20.79 
4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 133,468,059 8.91 
5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 26,220,100 1.75 
6 ส านกังานประกนัสงัคม 24,899,300 1.66 
7 กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล 21,569,600 1.44 
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 18,075,235 1.21 
9 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 10,557,500 0.71 
10 กองทนุเปิดบวัหลวงเฟลก็ซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 8,148,900 0.54 

 
7.2  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 

ไมม่ีข้อจ ากดัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติตา่งชาตถืิอหุ้นในบริษัทฯ เกินกวา่
ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
 
7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลงัหักภาษี          

ทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและ ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบั
แผนการลงทนุ ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทนุและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
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 สว่นท่ี 2 – 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 2 

 
การจา่ยเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การจา่ยเงินปันผล (บาท/หุ้น) เงินปันผลรวมตอ่ก าไรสทุธิ (%) 
ปี คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั เต็มปี 

2558 
2559 

0.35 
0.45 

0.60 
0.70 

0.95 
1.15 

75 
64 

2560 0.45 0.80 1.25 59 

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 59 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมปี 2560 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 
2560 (ม.ค. - มิ.ย. 2560) ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท ซึง่จา่ยเม่ือวนัที่ 11 กนัยายน 2560 แล้ว จงึยงัคงเหลือเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงั
ของปี 2560 (ก.ค. - ธ.ค. 2560) ที่จะจา่ยในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท ทัง้นีส้ิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัไม่มีความแน่นอน จนกวา่จะได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

 
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ๆ อนมุตัิในแตล่ะปี

เช่นกนั โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทนุตามความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดของบริษัทยอ่ย หลงัจากหกัส ารองเงินตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจดัการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ 

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ระดับฝ่ายขึน้ไป 

 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน  12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 11 คน โดยในจ านวนนีป้ระกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดงักล่าวเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการ
อยา่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ     
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ           
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(Board Skill Matrix) รวมถึงก าหนดนิยามของทกัษะและความเช่ียวชาญแตล่ะด้านไว้อยา่งชดัเจน โดยมีทัง้หมด 12 ด้าน และ
จดัแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1) Core Skills/Experience คือ ทักษะพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนา
นโยบาย (Policy Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic 
Planning) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพฒันาองค์กร (HR and Organization Development) การบญัชีและการเงิน 
(Finance and Accounting) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Governance and CSR) 

2) Specific Skills/Experience คือ ทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความเช่ียวชาญใน
อตุสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และการบริหาร
จดัการนวตักรรม (Innovation Management) 

 

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีกรรมการจ านวน 12 คน ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1. นายสรุงค์ บลูกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการ 4 เมษายน 2559 (ตอ่วาระ) 
2. นายครุุจิต นาครทรรพ(1) กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2560  
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีด ี

27 เมษายน 2560 

3. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล(2) กรรมการอิสระ 2 เมษายน 2558 (ตอ่วาระ) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 27 เมษายน 2560 
  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 17 มิถนุายน 2558 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์(3)  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2 เมษายน 2558 (ตอ่วาระ) 
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 27 เมษายน 2560 

5. พลตรีเชาวเลข  
ชยนัตร์สภุาพ(4) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4 เมษายน 2559 (ตอ่วาระ) 

  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 27 เมษายน 2560 
6. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร(5)  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
18 ตลุาคม 2560 

7. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์(6)  กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ตอ่วาระ) 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง 17 มิถนุายน 2558 

8. นายอธิคม เติบศิริ(7)  กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ตอ่วาระ) 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง 17 มิถนุายน 2558 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

9. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ 2 เมษายน 2558 (ตอ่วาระ) 
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 17 มิถนุายน 2558 

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง(8) กรรมการ 15 สงิหาคม 2560 
  

11. นางสาวเพยีงพนอ บญุกล า่(9) กรรมการ 3 เมษายน 2560 
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 27 เมษายน 2560 

12. นายเติมชยั บนุนาค  กรรมการ/ เลขานกุารคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

1 พฤศจิกายน 2558 
 

หมายเหต:ุ  
(1) นายครุุจิต นาครทรรพ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระแทนนายณอคณุ สิทธิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธาน
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 
(2)นายพยงุศกัดิ์ ชาตสิทุธิผล ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 และสิน้สดุการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 
 (3) นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 
2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 
(4) พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 
27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 และสิน้สดุการด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี ตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 
(5) นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พนัธ์ทอง 
กรรมการที่ลาออกในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 เม่ือวนัที่ 18 ตลุาคม 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 ตลุาคม 2560 
(6) นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 
2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 3 เมษายน 2560 
(7) นายอธิคม เติบศิริ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560 
โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 3 เมษายน 2560 
(8) นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 8/2560 
เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหาคม 2560 
(9) นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ แทนนายจลุสิงห์ วสนัต์สิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560     
เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ในการประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 
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รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการด ารงต าแหนง่ในปี 2560 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เหตุผลที่ออก 

1. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ครบวาระ ในการประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

2. นายจลุสงิห์ วสนัต์สงิห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ครบวาระ ในการประชมุสามญั      
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

3. นายชวลติ พนัธ์ทอง กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ลาออก  
โดยมีผลวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 

4. นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ลาออก  
โดยมีผลวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

 

 

8.1.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายเติมชยั บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ นายสรุงค์ บลูกลุ หรือ นายสพุฒันพงษ์ 
พนัธ์มีเชาว์ หรือ นายอธิคม เติบศิริ หรือ นายสมชัย วงศ์วฒันศานต์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร หรือ นายคงกระพนั อิน
ทรแจ้ง ลงลายมือช่ือร่วมกนัเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

 

8.1.4 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้ นอยา่งเคร่งครัด ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบตัิที่
ดีส าหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ  ผู้ ถือหุ้น โดย
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. ทุม่เทเวลา และให้ความส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง และกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นอยา่งเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดทิศทางของบริษัทฯ 

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญั รวมถึงวตัถปุระสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการ
เงินของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ากบัดแูลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิตามแผนงานที่ก าหนดไว้ตามทิศทาง
และกลยุทธ์องค์กรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน าวิสยัทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ที่
ก าหนดขึน้ไปปฏิบตัิได้อยา่งสมัฤทธ์ิผลและมีประสทิธิภาพ 

3. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับ
กรรมการฝ่ายบริหารและพนกังานไว้อยา่งเหมาะสม โดยมุง่สร้างส านกึความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ สร้าง
ความเข้าใจ และให้ยดึถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
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4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุการด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก
สถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพื่อการท าธุรกิจตามปกติของ  บริ ษัทฯ โดยไม่
จ ากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. พิจารณาถึงปัจจยัเสีย่งส าคญัที่อาจเกิดขึน้และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งครอบคลมุและ
ครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจยั
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

6. จดัให้มีการควบคมุภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

7. สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการที่เก่ียวโยงกนั 
โดยให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญัที่มุง่เน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น และผู้
มีสว่นได้เสยีโดยรวม 

8. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 
ในกรณีการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถึงการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

9. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  
10. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นใดและก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุ

ยอ่ยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 
11. จดัให้มีระบบการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหนง่บริหารที่ส าคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสมและมี

กระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม 
12. แต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและ
เลขานกุารบริษัทดงักลา่ว 

13. จดัให้มีระบบ หรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่
อยา่งสม ่าเสมอ 

15. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีที่มีความน่าเช่ือถือ รวมทัง้ดแูลให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

16. จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และลงลายมือช่ือ เพื่อรับรองงบการเงินดงักลา่ว 
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาคา่ตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

18. ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึน้
อยา่งยัง่ยืนของสงัคมไทย 

19. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ     ไม่น้อย
กวา่ปีละ 1 ครัง้ 

20. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่อย่างเหมาะสมและก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความถกูต้องชดัเจน โปร่งใส นา่เช่ือถือ และมีมาตรฐานสงูสดุ 

21. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาตา่งๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

22. จดัให้มีการประชมุระหวา่งกนัเองของคณะกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจ าเป็นหรือ
ตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
ร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบถึงผลการประชมุ 

23. ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องค์กร 

24. ปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และมีบทลงโทษเมื่อไมป่ฏิบตัิตาม 

คณะกรรมการสามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง(ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุตัิไว้เทา่นัน้ 

 

นอกจากนี ้การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด าเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

 การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคญัของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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 การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคัญ การมอบหมาย
ให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผล
ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
 การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 การเลกิบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอื่น 
 การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. การก ากบั ติดตาม และดูแลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
และขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่โดยก ากบัดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

3. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชมุคณะกรรมการ โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุ
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ  

4. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคมุการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอส าหรับการน าเสนอและการอภิปรายประเด็นส าคญัในทุกระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทกุคน
พิจารณาโดยใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอยา่งอิสระ รวมถึงการน าที่ประชมุไปสูก่ารลงมติและสรุป
มติที่ประชมุ 

5. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบับริษัทฯ ระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ และจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอส าหรับการน าเสนอและตอบค าถาม
ของผู้ ถือหุ้นอยา่งทัว่ถึง 

6. การก ากบัดแูล สง่เสริมให้กรรมการทกุคนปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้
เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 

 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีการก าหนดวนัประชุมลว่งหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจ าทกุปี ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้

กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม ่าเสมอ และอาจมีการประชุมนดัพิเศษเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาเร่ืองที่มีความส าคญัเร่งดว่น ทัง้นี ้กรรมการท่ีติดภารกิจส าคญัเร่งดว่นและไม่สามารถเข้าร่วมประชมุต้องมีหนงัสือลา
ประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนประชมุ เว้นแตใ่นกรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่น เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนการเข้าประชมุ  โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมลูที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมผา่น
ทางเลขานกุารบริษัทเพื่อประสานงานตอ่ไป 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ ที่
เก่ียวข้องอยา่งรอบครอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึง่มีสว่นได้เสยีเก่ียวกบัเร่ืองที่มีการพิจารณา กรรมการดงักลา่วจะต้อง
ไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองนัน้  

เมื่อสิน้สดุการประชุม บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชมุ
ครัง้ถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถกูจดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ครัง้  แบ่งออกเป็น นดัปกติ 12 ครัง้ และนดัพิเศษ 2 ครัง้ อีกทัง้ 
ได้จดัให้มีการประชมุกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครัง้ และการประชุมกรรมการอิสระ1 ครัง้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าแนว
ปฏิบตัิการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
การประชมุด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุการบริหารจดัการประชุม
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ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(นัดพเิศษ) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ  
ท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการ
อสิระ 

การ
ประชุม
สามัญ   
ผู้ถือหุ้น 

ประชมุ 12 
ครัง้ 

ประชมุ 2 ครัง้ ประชมุ  11  ครัง้ ประชมุ 7 ครัง้ ประชมุ 5 ครัง้ ประชมุ 7 ครัง้ 
ประชมุ 1 
ครัง้ 

ประชมุ 1 
ครัง้ 

ประชมุ 1 
ครัง้ 

1 นายสรุงค์ บลูกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการ 12/12 2/2         1/1   1/1 

2 นายครุุจิต นาครทรรพ(1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

9/9 1/1   4/4 5/5   1/1 1/1 N/A 

3 นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล(2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

12/12 2/2 8/8 3/3   7/7 1/1 1/1 1/1 

4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์(3) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

12/12 2/2 11/11   5/5   1/1 0/1 1/1 

5 พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ
(4) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

12/12 2/2 11/11 4/4     1/1 1/1 1/1 

6 นายชาญศลิป์ ตรีนชุกร(5) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

1/2 1/1   N/A   0/0 1/1   N/A 

7 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 8/12 2/2       7/7 1/1   1/1 

8 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 2/2       6/7 1/1   1/1 

9 นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 12/12 2/2     5/5   1/1   1/1 

10 นายคงกระพนั อินทรแจ้ง(6) กรรมการ  2/4 1/1         1/1   N/A 

11 นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า(7) กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 9/9 0/1     4/5   1/1   N/A 
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ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(นัดพเิศษ) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการ  
ท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการ
อสิระ 

การ
ประชุม
สามัญ   
ผู้ถือหุ้น 

ประชมุ 12 
ครัง้ 

ประชมุ 2 ครัง้ ประชมุ  11  ครัง้ ประชมุ 7 ครัง้ ประชมุ 5 ครัง้ ประชมุ 7 ครัง้ 
ประชมุ 1 
ครัง้ 

ประชมุ 1 
ครัง้ 

ประชมุ 1 
ครัง้ 

12 นายเติมชยั บนุนาค กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

11/12 2/2      6/7     1/1 

กรรมการที่ลาออก / ครบวาระ ระหว่างปี 2560 

1 นายณอคณุ สิทธิพงศ์(8) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3 1/1 3/3       N/A N/A 1/1 

2 นายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์(9) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

2/3 0/1 3/3 2/2     N/A N/A 1/1 

3 นายชวลิต พนัธ์ทอง(10) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

9/9 1/1   1/1   6/6 N/A   1/1 

4 นายปฏิภาณ สคุนธมาน(11) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

4/7 1/1   4/4     N/A   1/1 
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หมายเหต ุ           

N/A หมายถึง ไมไ่ด้เข้าร่วม เน่ืองจากกรรมการได้รับแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่ง / ออกจากต าแหน่งระหวา่งปี 2560    

(1) นายครุุจิต นาครทรรพ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระแทนนายณอคณุ สิทธิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 
เมษายน 2560         

(2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 และสิน้สดุการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน ตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560         

(3) นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 
เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560       

(4) พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิน้สุดการด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตัง้แต่วันที่  27 
เมษายน 2560            

(5) นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต 
พนัธ์ทอง กรรมการที่ลาออกในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 เม่ือวนัที่ 18 ตลุาคม 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 ตลุาคม 2560 

(6) นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
8/2560 เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหาคม 2560       

(7) นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี ในการ
ประชมุคณะกรรมการ  บริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560    

(8) นายณอคณุ สิทธิพงศ์ ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560   

(9) นายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์ ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560  

(10) นายชวลิต พนัธ์ทอง ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2560      

(11) นายปฏิภาณ สคุนธมาน ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 31 กรกฎาคม 2560   

 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

สว่นท่ี 2 – 8 โครงสร้างการจดัการ หน้า 12 

8.2  คณะผู้บริหาร 
8.2.1  รายชื่อคณะผู้บริหาร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
จ านวน 19 คน ดงันี ้

1) นายเติมชยั บนุนาค   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2) นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
3) นายสมรชยั คณุรักษ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบตัิการ 
4) นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 
5) นางวนิดา บญุภิรักษ์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
6) นายกล้าหาญ โตช านาญวิทย์  ผู้จดัการฝ่าย สงักดัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 

     ใหญ่ช่วยปฏิบตัิงานประธานกรรมการบริษัท 
7) นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ  ผู้จดัการฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร 
8) นางศศิธร สติฐิต   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร 
9) นางสาวอรรถยา สโุขธนงั   รักษาการผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร  
10) นางดจุดาว พทุธสอุตัตา  รักษาการผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 
11) นายจารุวฒัน์ สงิห์สมดี   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจประเทศไทย และ สปป. ลาว 
12) นายปวเรศ รัตนสวุรรณ   รักษาการผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์และแผนงานองค์กร  
13) นายกลุพฒัน์  เพิ่มภศูรี   ผู้จดัการฝ่ายการบริหารการลงทนุและบริษัทในเครือ     
14) นายองค์การ ศรีวิจิตร   ผู้จดัการฝ่าย สงักดัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
15) นายสมศกัดิ์ เลศิเจริญเสริมสขุ  ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบ ารุงรักษา  
16) นายเสาร์ชยั สขุเกษม   ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง  
17) นายพิพฒัน์พงษ์ จนัทร์ดี  ผู้จดัการฝ่าย ประจ าโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ น า้ลกิ 1  
18) นายสรุจิตร บวัเทิง   รักษาการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการผลติ  
19) นายลกัษณะปรีชา ครุฑขนุทด  รักษาการผู้จดัการฝ่ายนวตักรรมพลงังาน 

 
8.2.2  อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจการงานตา่งๆ 
ของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ  
โดยอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้
1) ด าเนินกิจการประจ าวนัของบริษัทฯ 
2) ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3) จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯเสนอตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส 
4) จดัท านโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าท าหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายวตัถดุิบและ

ผลติภณัฑ์ในนามบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี และมีมลูคา่ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 
5) เข้าท าหรือยกเลกิสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบไุว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึง่มีวงเงินไมเ่กิน 300 ล้านบาท 
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6) ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั หรือเลิกจ้างพนกังานในนามของ
บริษัทฯ รวมถึงท าการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอ านาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและขอบเขตอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้

 เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 
ตลอดจนมติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯทกุประการ 

 เป็นผู้มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดตอ่ สัง่การและด าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสาร
ค าสัง่ หนงัสอืแจ้งหรือหนงัสอืใดๆ ที่จ าเป็นและตามสมควร เพื่อให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จลลุว่ง 

 ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ
ดงักลา่ว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทฯก าหนดไว้ 
ทัง้นี ้การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถกระท าได้ 
หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในลกัษณะใดๆ กบับริษัทฯ 

 
8.2.3 การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

การสรรหาและแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่มีต าแหนง่วา่งลง คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในด้านตา่งๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การท างานท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ และภาวะผู้น า ฯลฯ และเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 
 
8.2.4  คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการ  (GPSC Management Committee : GPSCMC)  เพื่อท าหน้าที่
บริหารงานของบริษัทฯ ให้ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลเุปา้หมายอยา่งมีประสทิธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้
เกิดความเช่ือมโยงและการประสานงานที่ดีในการด าเนินธุรกิจของ GPSC และบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
จดัการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานกุาร และที่ปรึกษา ดงันี ้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์   เป็นกรรมการ 
3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร  เป็นกรรมการ 
4. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบตัิการ    เป็นกรรมการ 
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน    เป็นกรรมการ 
6. ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร  เป็นกรรมการ 
7. ผู้จดัการฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร    เป็นกรรมการ 
8. ผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
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9. ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร     เป็นท่ีปรึกษา 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการจดัการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการ

ตดัสินใจในประเด็นที่ส าคญัต่อกลยทุธ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการด าเนินงานในระยะยาว ผลการด าเนินงาน แผนการ
ลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทัง้บริหารจดัการให้เกิดระบบการท างานของ
บริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั หน้าที่เช่นว่านีใ้ห้รวมถึงการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลกัดนั  และสง่เสริมการ
ด าเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) การก าหนดวิสยัทศัน์ และภารกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ 
2) การก าหนดทิศทางกลยทุธ์องค์กร และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ  ตลอดจนผลการด าเนินงาน

ของกลุม่ธุรกิจและกลุม่บริษัทฯ โดยรวม 
3) การพิจารณากลัน่กรองถึงโครงสร้างการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทนุและการสนบัสนนุการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ (GPSC Group’s Capital Allocation Structure) 
4) การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  (GPSC Group’s Portfolio 

Management) 
5) การพิจารณากลัน่กรอง และติดตามการขยายการลงทนุในตา่งประเทศของกลุม่บริษัทฯ 
6) การก าหนดนโยบาย/การตดัสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล การเตรียมความพร้อมและพฒันาผู้บริหาร

ของกลุม่บริษัทฯ ตัง้แต่ระดบั 10 ขึน้ไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุม่บริษัทฯ  ใน
อนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program) 

7) การพิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นเก่ียวกบัมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจดัการ ระบบทรัพยากร
บคุคล ระบบข้อมลู รวมทัง้โครงสร้างองค์กรในบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ เพื่อก้าวไปสูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลศิ
อยา่งยัง่ยืน 

8) การพิจารณา กลัน่กรอง ก าหนดนโยบายและหลกัการการก ากบัดแูลแบบกลุม่ ปตท. (PTT Way of Conduct) 
รวมทัง้ผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

9) การจดัล าดบัความส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรบคุคลและการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทท่ีถือหุ้น 
10) การหาข้อยตุิร่วมในประเด็นขดัแย้งที่ส าคญั 
11) การติดตามความคืบหน้า และผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เทียบกบัเปา้หมายที่ก าหนด (PA & KPIs) 
12) การพิจารณากลัน่กรองการบริหารความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
13) การกลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
14) การจัดล าดับความส าคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ น าไปสู่การด าเนินการอย่างมี

ประสทิธิผล 
15) การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือ คณะท างาน เพื่อช่วยการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการฯ 
16) ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านคอร์รัปชนัของ

บริษัทฯ 
17) ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมาย 
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8.3  เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติ

แตง่ตัง้นางดจุดาว พทุธสอุตัตา ให้ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปี 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 
5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการที่

ได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 
6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อก าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
และถกูต้อง 

7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

 ทัง้นี ้นางดจุดาว พทุธสอุตัตา มีประวตัิการศกึษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานกุารบริษัท ดงันี ้

 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Master of American University, Washington College of Law, U.S.A. 

 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 
  ในปี 2560 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์
การก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ซึ่งประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการ
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั และได้เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2560 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2559) 
 ประธานกรรมการ  37,500 บาท/เดือน 
 กรรมการ   30,000 บาท/เดือน 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบีย้ประชุม (อัตราเดียวกับปี 2559)  
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ) 
 ประธานกรรมการชดุยอ่ย  22,500 บาท/ครัง้ 
 กรรมการชดุยอ่ย   18,000 บาท/ครัง้ 

โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชดุยอ่ยได้รับคา่ตอบแทนสงูกวา่กรรมการ ในอตัราร้อยละ 25  
 

3) เงนิรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ าปี) 
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้อนมุตัิการจ่ายเงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) ในอตัราเท่ากบัร้อย

ละ 0.6 ของก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่งในปี 2559 ซึ่งรวม
กรรมการท่ีครบวาระหรือ ออกระหวา่งปี 2559 คิดเป็นเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 15 ล้านบาท โดยจดัสรรตามสดัสว่นระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่ าตอบแทนสูงกว่ากรรมการใน 
อตัราร้อยละ 25 ซึง่เป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
4) ค่าตอบแทนอื่น -ไมม่ี-
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560 (หน่วย : บาท) 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

โบนัสส าหรับ
ผลการ

ด าเนินงานปี 
2559 (12) 

รวม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

1 นายสรุงค์ บลูกลุ  กรรมการ / ประธานกรรมการ      450,000.00          1,530,612.24  1,980,612.24 

2 นายครุุจิต นาครทรรพ(1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

     268,000.00         90,000.00      112,500.00     -     470,500.00 

3 นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล(2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

     360,000.00      180,000.00       54,000.00        157,500.00  1,224,489.80  1,975,989.80 

4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์(3) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

     360,000.00   252,000.00       22,500.00       72,000.00     
1,224,489.80  

1,930,989.80  

5 พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ(4) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

     360,000.00   234,000.00       72,000.00       
1,160,749.23  

1,826,749.23 

6 นายชาญศลิป์ ตรีนชุกร(5) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

       74,000.00           -       74,000.00 

7 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง      360,000.00            126,000.00  1,224,489.80  1,710,489.80 

8 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง      360,000.00            108,000.00  1,224,489.80  1,692,489.80 
9 นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี     360,000.00           90,000.00    1,224,489.80  1,674,489.80 
10 นายคงกระพนั อินทรแจ้ง(6) กรรมการ       137,000.00           -         137,00.00 

11 นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า(7) กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี      268,000.00           72,000.00     -       340,000.00 
12 นายเติมชยั บนุนาค กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ /                 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

     360,000.00            108,000.00  1,224,489.80   1,692,489.80 
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ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการที่ดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

โบนัสส าหรับ
ผลการ

ด าเนินงานปี 
2559 (12) 

รวม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2560 

1 นายณอคณุ สิทธิพงศ์(8) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ       93,000.00       135,000.00        1,224,489.80    1,452,489.80  

2 นายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์(9) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

       93,000.00       90,000.00       45,000.00      1,224,489.80    1,452,489.80 

3 นายชวลิต พนัธ์ทอง(10) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

     270,000.00         18,000.00        108,000.00  1,224,489.80    1,620,489.80  

4 นายปฏิภาณ สคุนธมาน(11) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน      210,000.00         72,000.00      1,224,489.80    1,506,489.80  

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 (รับเงนิโบนัสส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559) 

1 พล.อ.อ. สทุธิพงษ์ อินทรียงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
(ลาออกมีผลวนัที่ 15 มกราคม 2559) 

               46,966.73        46,966.73 

รวม  4,383,000          891,000          373,500          346,500          607,500  14,983,226   21,584,726  
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หมายเหตุ            

(1) นายครุุจิต นาครทรรพ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระแทนนายณอคณุ สิทธิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วัน ที่     
27 เมษายน 2560            

(2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวันที่            
27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560 และสิน้สดุการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน ตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560         

 (3) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวันที่       
27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560        

(4) พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิน้สุดการด ารงต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตัง้แต่วัน ที่              
27 เมษายน 2560            

(5) นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต 
พนัธ์ทอง กรรมการที่ลาออกในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 10/2560 เม่ือวนัที่ 18 ตลุาคม 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 18 ตลุาคม 2560 

(6) นายคงกระพนั อินทรแจ้ง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 
8/2560 เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 15 สิงหาคม 2560       

(7) นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี  ในการ
ประชมุคณะกรรมการ  บริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 27 เมษายน 2560    

(8) นายณอคณุ สิทธิพงศ์ ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560   

(9) นายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์ ครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2560  

(10) นายชวลิต พนัธ์ทอง ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2560      

(11) นายปฏิภาณ สคุนธมาน ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ มีผลตัง้แตว่นัที่ 31 กรกฎาคม 2560 

(12) โบนสัส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2559 ได้รับอนมุตัิในที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่จา่ยให้กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 
2560 
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8.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดบัเป็นไปตามผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPIs) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสงู
ร่วมกนัก าหนด โดย KPIs ดงักลา่ว ประกอบด้วย มมุมองด้านการเงิน มมุมองด้านผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มมุมองด้านกระบวนการ 

ท างานภายในองค์กร และมมุมองด้านการเรียนรู้และการเตบิโตขององค์กรและพนกังาน และครอบคลมุทัง้ผลการปฏิบตัิงานใน

ปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผลการปฏิบตัิงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว การประเมินดงักล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทน

สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยผู้บริหารแตล่ะต าแหนง่จะมีตวัชีว้ดัการด าเนินงาน

ที่สอดคล้องกบับทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็น        ผู้พิจารณาการปรับ

เงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบตัิงาน ทัง้นีก้ารปรับเงินเดือนดงักล่าวต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก าหนด 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี ้

 ปี 2560 
จ านวนราย 9 

ค่าตอบแทน (บาท) 24,524,000 
ค่าตอบแทนอื่น 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิอื่น อาทิ เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเงนิได้อื่นๆ เป็นดังนี ้
 ปี 2560 

จ านวนราย 11 
ค่าตอบแทน (บาท) 15,022,443 

 

8.5  บุคลากร 
8.5.1  จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารระดบัฝ่ายหรือสงูกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560            
มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ล าดับ สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 12 
2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 29 
3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบตัิการ 155 
4. ฝ่ายการเงินและบญัชีองค์กร 31 
5. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร 23 
6. ฝ่ายกิจการองค์กรแลกฎหมาย 20 
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ล าดับ สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 

7. ฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร 10 
8. ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 3 

รวม 283 
 
8.5.2  ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) 
  ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเงินได้อื่น ๆ ในปี 2560 (ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2560) มีรายละเอียด ดงันี ้
 

ล าดับ สายงาน 
ผลตอบแทน (บาท) 

ปี 2560 
1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 16,739,196.00 
2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 32,513,321.06 
3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบตัิการ 174,914,342.20 
4. ฝ่ายการเงินและบญัชีองค์กร 35,418,099.40 
5. ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร 26,783,367.36 
6. ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 16,001,820.80 
7. ฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร 12,345,689.00 
8. ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 1,423,936.00 
9. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 0.00 

รวม 316,139,771.82 

 

8.5.3  นโยบายการบริหารงานบุคคล  

บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่พนกังานทกุคน ถือเป็นทรัพยากรอนัทรงคณุคา่ ที่เป็นกลไกส าคญัตอ่การแข่งขนัทางธุรกิจและ
ท าให้บริษัทฯ ประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของพนกังานให้
สอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กรในการรักษาความตอ่เนื่องของธุรกิจที่มีอยูเ่ดิมและการแสวงหาโอกาสในการลงทนุที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจไฟฟา้และสาธารณปูโภค ภายใต้เปา้หมายที่จะสร้างความส าเร็จและก้าวหน้าร่วมกนัอยา่งยัง่ยืนระหวา่งพนกังานและ
องค์กร  

ความมุ่งม่ันและแนวทางสู่ความส าเร็จ 
การให้โอกาสพนกังานทกุคนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง เปลีย่นสายงาน หรือปฏิบตัิงานได้ในระดบัสากลเป็น

ปัจจยัส าคญัที่ท าให้บริษัทฯ มีทรัพยากรบคุคลท่ีมีศกัยภาพสงู มคีวามเป็นมืออาชีพ และเข้าใจถงึความต้องการของลกูค้าอยา่ง
แท้จริง แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ จึงให้ความส าคญักบักระบวนการสรรหาพนกังาน การพฒันาศกัยภาพ
พนกังาน และการพฒันาภาวะผู้น า รวมถงึการให้ผลตอบแทนพนกังานท่ีเหมาะสม และสามารถแขง่ขนัได้ที่สอดคล้องกบั
คา่นิยมองค์กร (SPIRIT) อนัเป็นสิง่ที่ผู้บริหารและพนกังานทกุคนเช่ือและยดึถือในการท างานร่วมกนั  
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ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กรได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลดงันี ้
 นโยบายบริหารงานบุคคลและแนวทางการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกนั 

 กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรแบบ

องค์รวม 

 แผนพฒันาเส้นทางสายอาชีพ (Career Management 

System) 

 การสง่เสริมและสนบัสนุนคณุค่าพนกังาน-พฒันา

ความเป็นผู้น าและอบรมพนกังาน 

 การสบืทอดต าแหนง่ที่เหมาะสม  การดแูลพนกังานอยา่งเทา่เทียมและให้สทิธิในการ

แสดงความคิดเห็นผา่นตวัแทนพนกังาน 

 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเทียบเท่า

กบักลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 

 การสร้างความผกูพนักบัองค์กร 

 การแบง่ปันและสร้างวฒันธรรมการรู้ภายในองค์กร  ความหลากหลายที่สร้างสรรค์ในองค์กร 

ผลการด าเนินงาน 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ ใส่ใจในการพฒันาทรัพยากรบคุคลทัง้ความรู้ทางเทคนิคและธุรกิจให้เป็นไปตามทิศทางของธุรกิจและเหมาะสมกบับริบท
หน้าที่ของพนกังาน อนัจะสง่ผลให้การพฒันาของพนกังานสอดคล้องกบักลยทุธ์องค์กรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้น าแนวทางการ
พฒันาพนกังานมาใช้ในการก าหนดหลกัสตูรเฉพาะด้าน ซึง่ครอบคลมุถึงหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบัและทกุสาย
งาน หลกัสตูรได้ถกูแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้หลกัสตูรด้านความรู้พืน้ฐาน หลกัสตูรด้านความรู้ตามสายงาน และหลกัสตูรด้านความรู้
เพื่อพฒันาภาวะผู้น า ทัง้นีบ้ริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการน าความรู้ที่ได้จากโครงการพฒันาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดบริษัทฯ มีแผนที่จะด าเนินการวดัผลตอบแทนของโครงการพฒันาทรัพยากรบคุคลให้ครบทกุโครงการ 
เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและปรับปรุงพฒันาโครงการตอ่ไป 

โครงการพัฒนาความเป็นผู้น า(Leadership Development Program: LDP) 

         โครงการพฒันาความเป็นผู้น ามีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถของพนกังานและผู้บริหารก่อนก้าว
ขึน้สูต่ าแหนง่ที่สงูขึน้ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับความท้าทายในอนาคต โครงการพฒันาความเป็นผู้น า
ประกอบด้วย 3 หลกัสตูรได้แก่ หลกัสตูร Leadership Development Program 1 (LDP1), หลกัสตูร Management Development Program 
(MDP) และหลกัสตูร Performer Development Program (PDP) ในปี 2560 จ านวนพนกังานที่ได้รับการอบรมจากโครงการพฒันาความ
เป็นผู้น ารวมทัง้สิน้ 17 คนใช้งบประมาณในการลงทนุ 1,385,000 บาท   

โครงการจัดการระบบบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) 

ประสิทธิภาพของสายงานผลิตมีผลโดยตรงกับผลประกอบการและความได้เปรียบทางการแข่งขนัขององค์กร 
บริษัทฯ จึงสนบัสนุนให้พนกังานในสายงานผลิต เข้าร่วมโครงการจัดการระบบบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total 
Productive Maintenance : TPM) ตัง้แตปี่ 2555 โดยผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง (Kaizen) 
โดยการระดมความคิดตัง้แตข่ัน้ตอนการค้นหาปัญหา การตัง้เปา้หมาย การวางแผน การลงมือปฎิบตัิ การประเมินผลและการ
ต่อยอด จากผลการอบรมของโครงการนี ้พนกังานสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในกิจกรรมตา่งๆ ของการผลิต เช่น ความรู้
การพัฒนาการซ่อมบ ารุงกังหันก๊าซ (Gas turbine) และความรู้การพัฒนารการซ่อมบ ารุงหม้อแปลงไฟก าลัง (Power 
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transformer) เพื่อลดเหตกุารณ์หยดุชะงกัอย่างกะทนัหนันอกเหนือจากที่ได้วางแผนไว้ (Unplanned shutdown) ซึ่งสง่ผลให้
เกิดเสถียรภาพของระบบการผลิตและสามารถลดการสูญเสียที่จะเกิดขึน้ เช่น การช ารุดเสียหายของเคร่ืองจักร การเกิด
อุบัติเหตุ และการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่ค้า ในปี 2560 จ านวนพนักงานที่ได้รับการอบรมจากโครงการจัดการระบบ
บ ารุงรักษาทวีผลที่ทกุคนมีสว่นร่วมรวมทัง้สิน้ 158 คน คิดเป็นจ านวนพนกังานทัง้หมดของฝ่ายปฏิบตัิการ 

การสร้างแรงจูงในการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนกังาน อนัเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้คงอยู่กับองค์กรไว้ได้ บริษัทฯ ได้ด าเนินงานตาม
นโยบายบริหารงานบุคคลและส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจเทียบเคียงกันมาพิจารณา
เปรียบเทียบและก าหนดการจ่ายคา่ตอบแทนแก่พนกังานตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค านงึถึงความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนกังาน โดยจะน าแผนพฒันาเส้นทางสายอาชีพ (Career Management System) มาใช้ในปี 2561 และสนบัสนนุ
การสรรหาพนกังานจากภายในเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งที่ว่างทัง้ในระดบัพนกังานและระดบับริหารผ่านช่องทาง Internal Job 
Post ในระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ ท าให้ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถสรรหาพนกังานจากภายในเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่ที่ว่าง
ทัง้สิน้ 7 ต าแหนง่ จากจ านวนการสรรหาพนกังานทัง้หมด 45 ต าแหนง่  

การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรคือตวัชีว้ดัถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานดแูลทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 

โดยในปี 2560 ผลของความผกูพนัพนกังานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 52 (พนกังานชายมีความผกูพนัต่อองค์กรร้อยละ 55 และ
พนกังานหญิงมีความผูกพนัต่อองค์กรร้อยละ 44) โดยผลของความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กรมีสดัส่วนที่มากขึน้จากปีที่
ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯได้น าข้อเสนอแนะและความคาดหวังของพนักงานจากผลการประเมินส ารวจความผูกพันของ
พนกังานตอ่องค์กรในปีที่แล้วมาปรับปรุงในการด าเนินงาน นอกจากนีอ้ตัราการลาออกของพนกังานปี 2560 มีคา่เป็น 2.55% :
ซึ่งลดลงกวา่ปีที่ผ่านมากวา่ 36% อนันบัเป็นผลงานที่โดดเดน่ของบริษัทฯ ในการรักษาพนกังานอนัมีคา่ให้คงอยูคู่บ่ริษัทฯ เพื่อ
สร้างความส าเร็จและก้าวหน้าร่วมกนัอย่างยัง่ยืนระหวา่งพนกังานและองค์กร 
 
8.5.4  สวัสดิการพนักงาน 
 นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
พนกังานทกุระดบัในรูปแบบตา่งๆที่สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของพนกังาน ดงันี  ้

1. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นหลกัประกนัที่มัน่คงของพนกังานและครอบครัว ให้กบั
พนกังานท่ีสมคัรใจเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยกองทนุส ารองเลีย้งชีพนี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้า
กองทนุส ารองเลีย้งชีพในสว่นของเงินสมทบ และพนกังานจะจ่ายเงินเข้ากองทนุส ารองเลี ย้งชีพในสว่นของ
เงินสะสมตามสดัสว่นที่บริษัทฯ ก าหนด ทัง้นี ้ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2560 มีพนกังานสมคัรเข้าเป็นสมาชิก
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมจ านวน 268 คน 

2. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน และบคุคลในครอบครัว (บิดา มารดา คูส่มรส และ
บตุร) ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อให้พนกังานและครอบครัวได้รับการช่วยเหลอืในกรณีจ าเป็น รวมถึง 
อ านวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี ้เพื่อสง่เสริมด้านการดแูลสขุภาพพนกังาน 
บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังานอีกด้วย 

3. การประกนัชีวิตให้กบัพนกังาน เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและครอบครัว 
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4. การจ่ายค่าเช่าบ้านส าหรับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจ านอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม  

5. เงินเพิ่มส าหรับผู้ปฏิบตัิงานกะ เป็นเงินช่วยเหลอืพิเศษส าหรับผู้ปฏิบตัิงานกะที่จะต้องปฏิบตัิงานในวนั เวลา
ท างานท่ีแตกตา่งจากพนกังานทัว่ไป 

6. เงินเพิ่มส าหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งปฏิบัติงานใน
ลกัษณะที่ต้องมีผู้ปฏิบตัิงานเตรียมพร้อมอยูใ่นเขตหรือที่พกัท าการ 

7. เงินช่วยเหลอืการศกึษาบตุรพนกังานตามระดบัชัน้และประเภทของสถานศกึษาตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
8. ของที่ระลกึเมื่อพนกังานปฏิบตัิงานครบอายงุาน ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
9. เงินช่วยเหลอือื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลอืการท าศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลอืคา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการ    
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเสมอมา เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ในขณะท่ีบริษัทฯ ด าเนินการเพื่อก้าวสูค่วามส าเร็จและการเติบโตทาง 
ธุรกิจ บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

9.1.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และได้ก าหนดให้บคุลากรทกุระดบัยดึถือเป็น 

แนวทางในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้
1. คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ทัง้ 6 ประการ คือ 

 Accountability ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธิบาย
การตดัสนิใจนัน้ได้ 

 Responsibility ความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ 
 Equitable Treatment of Stakeholders การปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียอย่างเท่าเทียมกนั มีความเป็น

ธรรม และมีค าอธิบายได้ 
 Transparency ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

โปร่งใสแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 Vision to Create Long Term Value การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กรในระยะยาว 
 Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และน ามาใช้ในการด าเนินงาน มีโครงสร้าง

การบริหารที่มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรม 
2. คณะกรรมการจะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความทุม่เทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดัแบง่บทบาท 

หน้าที่ระหวา่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
3. คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ  

โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ต้องด าเนินการเพื่อให้
มัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี มีความนา่เช่ือถือ 

4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้น าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากบัดแูล 
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดสอ่งดแูลในเร่ืองการจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั 

5. คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงาน 
ที่มีความส าคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน  
รวมถึงลกูจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ 
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8. คณะกรรมการจะจดัให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองทางการเงินและที่ไมใ่ช่เร่ือง 
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่
เทียมกนั รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อรับผิดชอบในเร่ืองการให้ข้อมลูกับ   
นกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป 

9. คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบการคดัสรรบคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหนง่บริหารที่ส าคญัทกุระดบั 
อยา่งเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม 

10. คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบที่สนบัสนนุการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัท่ีมีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจวา่ฝ่าย 
บริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

11. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนั มีสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ และมีช่องทางในการ 
สือ่สารกบับริษัทฯ ที่เหมาะสม 

นอกจากนโยบายดงักลา่ว คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จ านวน 5 หมวดตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่วา่ด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่ 

บคุลากรทกุระดบัพงึกระท าในการด าเนินธุรกิจ และการปฏิบตัิงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจ านวน 14 หมวด 
ดงันี ้

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 
2. การสนบัสนนุภาคการเมือง 
3. การมีสว่นได้เสยีและผลประโยชน์ขดักนั 
4. การรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ข้อมลูภายใน 
5. การปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค  
6. การแขง่ขนัทางการค้า 
7. การจดัซือ้ จดัหา และการปฏิบตัิตอ่คูค้่า 
8. ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม 
9. การปฏิบตัิตอ่พนกังาน 
10.  การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้
11. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
12. การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด 
13. ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดล้อม  
14. ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

รายละเอียดของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยูใ่นคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 และได้สื่อความให้
บคุลากรของบริษัทฯ และคูค้่า รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีสว่นได้เสยีและสาธารณชนได้รับทราบ 
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9.1.3  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
9.1.3.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560     
ที่ผา่นมา สรุปได้ดงันี ้

1) การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 จัดขึน้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรม      

เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิ
ออกเสยีงอยา่งครบถ้วน ดงันี ้

การด าเนินการก่อนการประชมุ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (ลว่งหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น) 
โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- เผยแพร่มติที่ประชมุคณะกรรมการ เร่ืองการก าหนดวนัประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ รวมถึงวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นและสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และ
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ทันทีที่
คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2560 

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และ
หนงัสอืมอบฉนัทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2560 (ลว่งหน้า 30 วนัก่อนวนัประชมุ) และ
ได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2560 (ลว่งหน้า 21 วนั
ก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นมีเวลาเพียงพอส าหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม  โดยผู้ ถือหุ้ น
ชาวตา่งชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนบัสนุนให้ใช้หนงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข.  (แบบที่ผู้ ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายทางไปรษณีย์
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัการเข้าร่วมประชมุและระเบียบวาระการประชมุลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ โดยได้ระบชุ่องทางการสอบถามไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

- ส าหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูล       
นกัลงทนุสถาบนั ในการเตรียมเอกสารให้ถกูต้องและครบถ้วนก่อนวนัประชมุ 

การด าเนินการในวนัประชมุ 
- จดัการประชมุ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่เป็นสถานท่ีที่

ระบบขนสง่สาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานท่ีกว้างขวางเพียงพอส าหรับรองรับผู้ เข้าประชมุ 
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- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอส าหรับต้อนรับและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เข้าประชุม ในเร่ืองขัน้ตอนและวิธีการ
ลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจดัให้มีอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ รับมอบฉนัทะใน
ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 

- น าเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทัง้การลงทะเบียน การนบัคะแนนและการ
แสดงผล สง่ผลให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า 

- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชมุ และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติก่อนเร่ิมระเบียบวาระ 
- ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุระเบียบวาระ และจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
- จดัให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตวัแทนผู้ ถือหุ้น เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง ทัง้นี ้เมื่อ

การประชมุแล้วเสร็จ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นโต้แย้งผลการนบัคะแนนเสยีงแตอ่ยา่งใด 
- ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้

บริหารจดัการให้มีการตอบข้อซกัถามทกุข้ออยา่งครบถ้วน 
- ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ 

การด าเนินการหลงัการประชมุ 
- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ภายในวนัท าการถดัไป

หลงัเสร็จสิน้การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ านวนคะแนนเสียงของ  ผู้ เข้าประชุมในแต่ละระเบียบ
วาระทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  

- จัดท ารายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการ
น าเสนอ ค าถาม ค าตอบ ผลของมติและจ านวนคะแนนเสยีงของผู้ เข้าประชมุในแตล่ะระเบียบวาระ โดยได้
น าสง่ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 

 
2)   การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ   
บริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมที่ท ากบับริษัทฯ จะไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจท า
ธุรกรรมดงักลา่ว ทัง้นี ้เมื่อปี 2559 คณะกรรมการได้อนมุตัิแบบรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคล
ที่มีความเก่ียวข้อง (ฉบบัใหม่) และอนมุตัิหลกัเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น หลกัเกณฑ์ส าหรับการรายงานครัง้
แรก การรายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยีประจ าไตรมาส และการรายงานข้อมลูที่มีสว่นได้เสยีประจ าปี 
 
3)  โครงการผู้ถอืหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจ าปี 
2560 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ  ได้น าคณะผู้ ถือหุ้นจ านวน 98 ราย ท่ีได้รับสิทธ์ิจากการจับสลาก จาก
ผู้สมคัร 525 ราย เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและ
สหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ ฟาร์ม) จังหวดัจันทบุรี ภายใต้การด าเนินงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม 
จ ากดั (CHPP) ซึ่งผ่านการลงทนุ 100 % จากบริษัทฯ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายองค์การ ศรีวิจิตร ผู้จดัการทัว่ไปของ 
CHPP พร้อมรับฟังการบรรยายเก่ียวกบัการท างานของการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บน
พืน้ดิน จากฝ่ายปฏิบตัิการ (Operation) อยา่งใกล้ชิด  
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นอกจากนี ้GPSC ได้น าคณะผู้ ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมสถาบนัวิทยสริิเมธี (VISTEC) ระดบัอดุมศึกษาของกลุม่ ปตท. 
พืน้ที่ภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส ลิม้ตระกูล อธิการบดี VISTEC และนายโกวิท จึงเสถียร
ทรัพย์ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ร่วมบรรยายถึง
วตัถปุระสงค์การก่อตัง้และการด าเนินงานของ VISTEC และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
9.1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบับทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ตัง้แต่กลุม่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ กลุม่หนว่ยงานภาครัฐ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กลุม่พนกังาน กลุม่หุ้นสว่นทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ รับเหมา กลุม่ลกูค้า ตลอดจนสงัคมและชมุชน โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีสว่นได้เสียไว้ในคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และ
ได้เปิดเผยการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยีไว้ในรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ 
 
1)  การต่อต้านคอร์รัปชัน  
 บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อ
สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรณยาบรรณธุรกิจ และไมย่อมรับการคอร์
รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนมุตัินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั (ฉบบัปรับปรุง) เพื่อใช้บงัคบักบับคุลากรของ 
บริษัทฯ ได้แก่ พนกังานทุกระดบั ผู้บริหาร รวมถึงกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดรูปแบบการคอร์รัปชัน      
อนัเป็นลกัษณะการกระท าที่สามารถน ามาซึง่ความเสี่ยงตอ่การคอร์รัปชนัได้ เช่น การช่วยเหลือทางการเมือง  การบริจาค
เพื่อการกุศล  เงินสนบัสนุน  ค่าของขวญั  ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ส าหรับ
คณะกรรมการและผู้บริหารให้มีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ พร้อมมีมาตรการลงโทษบคุลากรของบริษัทฯ หากบคุคลดงักลา่ว
กระท าการฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้จะได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษสงูสดุ คือการเลิกจ้าง
และอาจด าเนินคดีตามกฎหมาย  

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 
นิยาม 

“คอร์รัปชนั” (Corruption) หมายถึง การติดสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ ดงันี ้
1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้ค ามัน่ / สญัญาวา่จะให้ 
2. การรับ การเรียกร้อง 

ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด ซึง่ไมเ่หมาะสมให้กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องไม่
วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักลา่วกระท าหรือละเว้นการกระท าหรือการปฏิบตัิหน้าที่อนัเป็นการให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร ดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัทฯ  
 ก าหนดนโยบายและก ากับดแูลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องค์กร 

 ปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และมีบทลงโทษเมื่อไมป่ฏิบตัิตาม 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  
 วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 
 ก าหนดและทบทวนนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชนั ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ที่เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ก ากบัดแูลการควบคมุภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชนั รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
 สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความ

เพียงพอและมีประสทิธิผล 
 สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการปฏิบตัิที่ควรมี เพื่อลด

ความเสีย่งนัน้ โดยผู้บริหารต้องน าค าแนะน าไปปฏิบตัิ 
 รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

อยา่งสม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ก ากบั ดแูล และสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนั โดยการประเมนิ

ความเสีย่งด้านคอร์รัปชนั และทบทวนมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัให้เพียงพอเหมาะสม 
ผู้บริหาร 
 ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งด้านการคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบตัิงาน ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชนั  
 ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  
 น านโยบายและกรอบการปอ้งกนัการคอร์รัปชนัเพื่อน าไปถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องทัว่ทัง้องค์กร  
 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุ รกิจ 

ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 
 
แนวปฏิบัติ 

 บริษัทฯ จะไมย่อมรับการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้บคุลากรของบริษัทฯ 
ปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ อยา่งจริงจงั ดงันี ้

1. บคุลากรของบริษัทฯ ต้องยดึมัน่ ถือมัน่วา่จะไมรั่บ ไมใ่ห้ ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บคุลากรของ 
บริษัทฯ และบคุคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวญัและการเลีย้งรับรองนัน้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเทา่นัน้ โดยมีมลูคา่ที่เหมาะสม และไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจอยา่งมีนยัส าคญั 

2. บคุลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในจรรณยาบรรณด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะท าให้บริษัทฯ 
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สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในกิจกรรม
ดงักลา่ว 

3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชนั อย่างน้อยปีละครัง้  

4. ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนปฏิบตัิการงานขายและการตลาด รวมทัง้งานจัดหาวสัดุ
และท าสญัญา พร้อมก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั
ด้วย 

5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการยอมรับในระดบั
สากล 

6. บริษัทฯ จัดให้มีขัน้ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความ
ถกูต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อให้มัน่ใจวา่ไม่มีรายการใดที่ไมไ่ด้
รับการบนัทกึหรือไมส่ามารถอธิบายได้ หรือรายการท่ีเป็นเท็จ 

7. การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุของบริษัทฯ  มีขัน้ตอนการตรวจสอบ อนมุตัิ และสอบทาน โดย
ต้องมีเอกสารหลกัฐานชดัเจนและสอดคล้องกบัระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริจาคเพื่อการกศุลและ
เงินสนบัสนนุไมไ่ด้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชนั 

8. บริษัทฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ตอ่มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั 
รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและ
ฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่องแก่บคุลากรของ GPSC เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การตอ่ต้านคอร์รัปชนั รวมถึงบทลงโทษหากไมป่ฏิบตัิตาม 

9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัและแนวปฏิบตัิไปยงับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มี
อ านาจในการควบคมุ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ สาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจ าปี เป็นต้น เพื่อทราบและน ามาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัไปปฏิบตัิ 

10. บริษัทฯ จดัช่องทางการสือ่สารให้บคุลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัป
ชนั รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

11. บริษัทฯ จะด าเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชนัของประเทศไทย และ
ตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการ 

12. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนันีต้อ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม ่าเสมอ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

การด าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2560 
- บริษัทฯ ได้จดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ตามหลกัเกณฑ์ทัง้ 71 ข้อ พร้อม

หลกัฐานอ้างอิง และได้ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) แล้ว เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งรอ
การพิจารณาการรับรองจากคณะกรรมการ CAC 
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- บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีมาตรควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหวา่งประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ  

- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.gpscgroup.com และ
จดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ถึงคูค้่าของบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทท่ี GPSC เข้า
ลงทนุ และบคุคลภายนอกทราบ โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากทกุหน่วยงาน ซึ่งบคุลากร 
GPSC ได้รับของขวญัจ านวนน้อยกวา่ปีที่ผา่นมา  

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวนัต่อต้านคอร์รัปชนั ภายใต้หวัข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชนัเก่า?”      
เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2560  

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวนัตอ่ต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน
ตอ่การทจุริต” เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2560 

- การอบรมและสือ่ความด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนั 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัอบรมและสื่อความให้กับผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนกังาน ผู้บริหาร 
ตวัแทนจากบริษัทในเครือฯ คูค้่า และบคุคลภายนอกกลุม่อื่นๆ โดยเนือ้หาการอบรมและสือ่ความครอบคลมุเร่ือง
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบตัิการรับ -ให้
ของขวญั การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามรับทราบต่อมาตรการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ด้วย รายละเอียดกิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้ 

o กรรมการบริษัท 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผู้บริหาร บรรยายโดยนางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ส านักกฎหมาย  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) นอกจากนี ้ยงัมีการบรรยายถึงมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของ บริษัท
ฯ โดย นางดจุดาว พทุธสอุตัตา ผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 

o ผู้บริหารและพนกังาน 
เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้สือ่ความด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนัในกิจกรรม QSHE&KM 
Day 2017 ณ ศนูย์ปฏิบตัิการชลบรีุ จงัหวดัชลบรีุ โดยวดัผลการประเมินความรู้ความเข้าใจพนกังาน 
ได้คะแนนร้อยละ 97 

o ตวัแทนจากบริษัทในเครือฯ 
บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสมัมนาบริษัทในเครือฯ ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 9 -10 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยธุยา จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา โดยมีบริษัท ที่เข้าร่วม 
ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดับริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ 
พาวเวอร์ 1 จีเค บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดับริษัท 
ผลติไฟฟา้นวนคร จ ากดั บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั และบริษัท ไทย โซ
ลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 
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o คูค้่า 
บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสมัมนาบริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship 
Management) 2017 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสายน า้ผึง้ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ จงัหวดัระยอง  

 
2)  การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต 

ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนมุตัินโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and 
Complaints Handling Policy) เพื่อให้ GPSC ด าเนินธุรกิจอยา่งถกูต้อง โปร่งใส ยตุิธรรม และสามารถตรวจสอบ
ได้ และป้องกนัความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้กบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  นอกจากนี ้เพื่อให้ความ
คุ้มครองอยา่งเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือเร่ืองร้องเรียนด้วยความสจุริตด้วย 

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 
(Whistleblowing and Complaints Handling Policy) 

 ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทจุริต การกระท าที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย หรือ ระเบียบของบริษัทฯ ผา่นช่องทาง ดงัตอ่ไปนี ้
 
2.1 ช่องทางการร้องเรียน 

 จดหมายถงึผู้รับเร่ืองร้องเรียน            
ที่อยู:่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน)  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900 

 ผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail Address)  
company-secretary@gpscgroup.com  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:company-secretary@gpscgroup.com
http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing
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2.2  กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน    
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2.3 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือของตนเองก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของ
บุคคลและหลกัฐานที่มีความชดัเจนมากเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการกระท าที่
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัข้อก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะรับไว้พิจารณา 

 บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือท าการอื่นใด ที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอยา่งผิดปกติวิสยั หรือไม่เป็นธรรมตอ่
ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ จะปกปิดเร่ืองร้องเรียน และปกป้องข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนไว้เป็นความลบั โดยจะ
ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อผู้ แจ้งเร่ือง
ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการ
ด าเนินการตามนโยบายนี ้หรือตามที่กฎหมายก าหนด     

 
2.4 บทลงโทษ 
ผู้ ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายฯ นี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง ขม่ขู่ 

ลงโทษทางวินยั หรือ เลือกปฏิบตัิ ด้วยวิธีการอนัไมช่อบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง
กบัเร่ืองร้องเรียนกบันโยบายฯ นี ้ถือวา่ผู้นัน้กระท าผิดวินยั และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสยีหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าดงักลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพง่และทางอาญาหรือตามกฎหมายตอ่ไปด้วย 
 
 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยงัไมม่ีเร่ืองร้องเรียนเกิดขึน้ 
 
 
9.1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินตา่งๆ 

ตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
และการปฏิบตัิตามนโยบาย ดงักล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความส าคญักบัความถูกต้องและครบถ้วนของรายงาน
ทางการเงิน โดยข้อมลูที่เปิดเผยต้องผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูที่เปิดเผยตอ่นกั
ลงทนุถกูต้อง ไมท่ าให้ส าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุ
ไตรมาส เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในแตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึน้นอกเหนือจากข้อมลูในงบการเงินอยา่งเดียว 
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2)  นักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งกบัการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัตอ่นกัลงทนุ เนื่องจากเลง็เห็นวา่การใช้ข้อมลูที่

ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนัน้บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ ลงทุนสมัพนัธ์ 
(Investor Relations) ซึง่มีหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญั รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ
ตลท. โดยฝ่ายจดัการของบริษัทฯ มุง่เน้นกลยทุธ์การเปิดเผยข้อมลูให้มีความเพียงพอ ถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัสมยั เทา่เทียม 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี ้ยงัมีการจดักิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อน าเสนอผลประกอบการของ
บริษัทฯ รวมทัง้กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสมัพนัธ์และความเข้าใจของนกัลงทนุทัง้สถาบนัและรายย่อยจากทัง้ในและ
ต่างประเทศ ที่มีต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทนุ อนัจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่เหมาะสม
ซึง่จะน ามาสูเ่สถียรภาพและสภาพคลอ่งที่ดีของราคาหลกัทรัพย์ 

ในปีที่ผา่นมา สว่นผู้ลงทนุสมัพนัธ์ได้ด าเนินกลยทุธ์ในการพฒันาการน าเสนอข้อมลูตอ่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์
ผา่นทางเอกสารน าเสนอตา่งๆ อาทิ ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เอกสารน าเสนอส าหรับนกัวิเคราะห์ 
(Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเก่ียวกับ                      
ผลประกอบการและสถานะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถน าไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก 
ครบถ้วน และแม่นย า เพื่อมุ่งหวงัให้ราคาหลกัทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมลูเหลา่นีร้วมทัง้ข้อมลูที่ส าคญัอื่นๆ ได้
ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gpscgroup.com ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทนุมีข้อสงสยัและ
ต้องการสอบถาม ผู้ ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ ลงทุนสมัพนัธ์   
หมายเลขโทรศพัท์ 0-2140-4628, 0-2140-4691, 0-2140-4715, 0-2140-5318 อีเมล์: ir@gpscgroup.com 
 

สรุปกิจกรรมหลกัในปี 2560 ดงันี ้

 
9.1.3.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการได้ก าหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้อนมุตัิ
คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมปี 2559 และได้มอบหมายให้
ฝ่ายจดัการด าเนินการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคูม่ือดงักลา่วผ่านการอบรมและการสื่อความอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีติดตามการปฏิบตัิดงักลา่ว  
 

กิจกรรม จ านวนครัง้ 
ปี 2560 

Roadshow ในประเทศ 18 
Roadshow ตา่งประเทศ 6 
Analyst Meeting 4 
Company Visit / Conference Call 10 
การร่วมกิจกรรมตลาดหลกัทรัพย์สญัจร และหนว่ยงานอื่นๆ เพื่อพบนกัลงทนุ 6 
น านกัลงทนุสถาบนัพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1 
โครงการผู้ ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1 

mailto:ir@gpscgroup.com
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2) การก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 
- ในปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทท่ีเข้าลงทนุ รวมถึงทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
- ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนมุตัิตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : 

KPIs) ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก าหนดตามหลกั Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดงักล่าว 
ประกอบด้วยมมุมองด้านการเงิน (EBITDA และก าไรสทุธิ) มมุมองด้านผู้มีสว่นได้เสีย (ความพึงพอใจของ
ลกูค้า ชุมชน และนกัลงทนุ) มมุมองด้านกระบวนการท างานภายในองค์กร และมมุมองด้านการเรียนรู้และ
การเติบโตขององค์กรและพนกังาน (Employee Engagement และ Employee Capability)   

 
3) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ก่อนการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการครัง้แรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูที่เก่ียวข้อง เช่น ลกัษณะธุรกิจ แผน    
กลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน การก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ซึง่เป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 
4) การพัฒนากรรมการ 
  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อ เนื่อง เพื่อเสริมให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ โดยข้อมลูการอบรมของกรรมการ มีดงันี ้

 ข้อมลูการอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล DCP DAP ACP RCP FND UFS FGP Others 

1. นายสรุงค์ บลูกลุ  121/2009 
      

  
2. นายครุุจิต นาครทรรพ  64/2007 32/2010     RCC 12/2011 
3. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล  SCC/2004      RCL 3/2016 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 113/2009 75/2008 

    
2/2011 DCPU 2/2014  

  
       

ACEP 8/2013  
  

       
C-FG 4/2013 

5. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ  217/2016         

6. นายชาญศลิป์ ตรีนชุกร 85/2007 93/2011      FSD 12/2011 
CDC 11/2015 

7. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 131/2010 
  

30/2013 
   

  
8. นายอธิคม เติบศิริ 125/2009 

  
41/2017 

   
RCL 4/2016 

9. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์  
 

114/2015 
  

31/2006 2/2006 
 

CSP 10/2005 
10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง 119/2009   21/2009     
11. นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า 7/2001        
12. นายเติมชยั บนุนาค 143/2011 

      
RCL 3/2016 
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ในปี 2560 พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน.) รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรและนายคงกระพนั อินทรแจ้ง เข้ารับฟังการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนายอธิคม เติบศิริ เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Role of the Chairman Program 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
5)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 
 กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน 

ในปี 2560 ที่ผา่นมาคณะกรรมการ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อนมุตัิ 
เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 ซึ่งมี
ทัง้หมด 3 แบบ ประกอบด้วย  

1) แบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ 
2) แบบประเมินกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเองและกรรมการทา่นอื่น) 
3) แบบประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย (แบบรายคณะ) ทัง้ 4 คณะ 
3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย (แบบรายบคุคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ 

 เกณฑ์การประเมิน  
คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

 มากกวา่ 85%  = ปฏิบตัิเป็นประจ า / ดีเยี่ยม 
 มากกวา่ 75 %  = ปฏิบตัิเป็นสว่นใหญ่ / ดีมาก 
 มากกวา่ 65 %  = ปฏิบตัิเป็นบางครัง้ / ดี 
 มากกวา่ 50 %  = ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย / คอ่นข้างดี 
 ต ่ากวา่ 50 %  = ไมเ่คยปฏิบตัิ / ควรปรับปรุง 

หลงัจากนัน้หนว่ยงานเลขานกุารบริษัทได้แจกแบบประเมินดงักลา่วแก่กรรมการทกุทา่นเพื่อประเมินและสง่กลบั
มายงับริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนัน้จึงรายงานสรุปผลการประเมินตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพตอ่ไป 
 สรุปผลการประเมิน 

1. แบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ  
 ประกอบด้วย 5 หวัข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ       

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชมุคณะกรรมการ 5) การพฒันาตนเองของกรรมการ  
 

DCP : Director Certification Program 
DAP : Director Accreditation Program 
ACP : Audit Committee Program 
RCP : Role of the Chairman Program 
FND : Finance for Non- Finance Director Program 
UFS : Understanding the Fundamental of   Financial Statement 
FGP : Financial Institutions Governance Program 

RCC : Role of Compensation Committee 
RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders 
DCPU : Director Certification Program Update 
AECP : Anti - Corruption for Executive Program 
C-FG : Anti - Corruption Focus Group 
FSD : Financial Statements for Directors 
CDC : Charted Director Class  
CSP : Company Secretary Program 
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 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 89.73) 
2. แบบประเมินกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอืน่) ประกอบด้วย 6 หวัข้อ ได้แก่  

1) ความรับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสนิใจได้  
2) ความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ  
3) การปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั   
4) มีความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมลู  
5)  การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มแก่กิจการในระยะ  
6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

 ผลการประเมินตนเอง อยูใ่นระดบั  “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.27) 
 ผลการประเมินกรรมการทา่นอื่น อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.63) 

3. แบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย 
3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชดุยอ่ย (แบบรายคณะ) ทัง้ 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ได้แก่ 1)โครงสร้าง

และคณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ย 2) การประชมุของคณะกรรมการชดุยอ่ย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 94.81)   
 ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100.00) 
 ผลการประเมินคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.61) 
 ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.39)                

3.2 แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบคุคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หวัข้อ 
ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 3) อ านาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม           
5) ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอทุิศเวลาในการปฏิบตัิงานและการประชมุ 

 ผลการประเมินอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.19) 
 
6) การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลการด าเนินงานเช่ือมโยงกบัตวัชีว้ดั การด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) และ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้ น า ทัง้นี ้
คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกนัประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานและก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว โดย
พิจารณาควบคูก่บักบัการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
7) การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 

บริษัทฯ มีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคญั โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศกัยภาพในการด ารง
ต าแหน่งบริหาร จากนัน้จึงประเมินสมรรถนะผู้บริหารของบุคลากรในกลุ่มดงักล่าว โดยผ่าน Assessment Center ซึ่ง
ครอบคลมุการประเมินด้าน Leadership Competency ด้าน Organizational Knowledge ด้าน Experience และด้าน 
Personal Attribute จากนัน้จึงน าผลการประเมินมาก าหนดแผนพฒันารายบคุคล  (Individual Development Plan : IDP) 
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ซึง่เป็นการเตรียมบคุลากรให้มีความพร้อมส าหรับการด ารงต าแหนง่บริหารอยา่งมีระบบ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ ได้
เตรียมความพร้อมของบุคลากรในต าแหน่งบริหาร เพื่อสืบทอดต าแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอาย ุหรือเพื่อเข้าด ารง
ต าแหนง่ใหมท่ี่เกิดขึน้ตามแผนขยายกิจการตอ่ไปในอนาคต  

 
8)  นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อก ากบัดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็น
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่สามารถด ารง
ต าแหนง่กรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แหง่อื่นได้ไมเ่กิน 4 บริษัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
กรณีที่เป็นการด ารงต าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นไปตามหลกัการการไปด ารงต าแหน่งในบริษัท 
หน่วยงาน หรือนิติบคุคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่และบคุลากรของบริษัทฯ เพื่อให้
บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากลัน่กรองอยา่งเป็นระบบ ดงันี ้
 หลกัการการไปด ารงต าแหนง่ในบริษัท หนว่ยงาน หรือนิติบคุคลอื่นๆ 

1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้หรือได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะรัฐมนตรีโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายให้ด ารงต าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตัิงานในกิจการของ
บริษัทฯ ให้ผู้ บริหารสูงสุดเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ ภายหลงัที่ได้รับ          
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้หรือได้รับการแตง่ตัง้จากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแตก่รณี 

2) ในกรณีผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กร
อิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ผู้ เ ช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบตัิงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสงูสุด
เสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว 

3) ในกรณีผู้ บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ทรงคุณวฒุิ ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบคุคลอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2) และ
มิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้ บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตน
ปฏิบตัิงานอยู ่ก่อนตอบรับการไปด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว 

4) ส าหรับผู้บริหารและพนกังานที่ไมใ่ช่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดงักลา่ว
ข้างต้น ให้เสนอเร่ืองเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ 
(Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
3. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ  กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และนางสาวอรรถยา สโุขธนงั รักษาการผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ท าหน้าที่เป็น
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่ 2 คน 
แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระ            
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์
ด้านการเงินและบญัชี ซึง่สามารถสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดระเบียบปฏิบตัิใดๆ เพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วเป็นประจ า 
2. รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
 การเงินอย่างถูกต้อง น่าเช่ือถือ และเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
 กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
2.2) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ 

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขออนมุตัิในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้าร่วม
ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีผู้บริหารสงูสดุ ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการหรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุด้วย อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.3) สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
3. การควบคมุภายใน 

3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคมุภายใน และระบบการบริหารความเสีย่งตาม
 กรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตาม
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสม 
3.2) ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสีย่งในเร่ืองตา่งๆ  

เพื่อให้มีระบบการท างานท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี 
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3.3) ให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบตัิ
 ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3.4) สอบทานการด าเนินงาน และกระบวนการในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบตัิงานตามนโยบาย  

กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบตัิงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

3.5) ด าเนินการให้ฝ่ายบริหาร จดัให้มีกระบวนการรับและก ากบัดแูลการรับเร่ืองร้องเรียน 
4. การตรวจสอบภายใน 

4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก ากบัให้หน่วยตรวจสอบ
 ภายในปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบคุลากร และความเป็น
 อิสระของหนว่ยตรวจสอบภายใน 
4.2) ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนมุตัิแผนงานตรวจสอบภายใน
 ประจ าปี และการเปลีย่นแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
4.3) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
4.5) พิจารณาอนมุตัิและสอบทานกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
4.6) ประสานความเข้าใจระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หนว่ยตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีให้อยู่ 

ในแนวทางเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มีความสมัพนัธ์และ 
เกือ้กลูกนั 

5. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ ตลท.  

และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
5.2) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทจุริตที่อาจมี 

ผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลท. ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจ
วา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
และจดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

5.4) ประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการ 
ปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุปี 

6. การรายงาน 
6.1) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว 

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลท. หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

7. หน้าที่อื่นๆ 
7.1) ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบตัิงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 

จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด าเนินการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองด้วยคา่ใช้จ่ายของ
บริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้การด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนด ข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจ
แตง่ตัง้คณะท างานเพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบวา่มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน ประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งตอ่ผู้บริหาร
ระดบัสงูเพื่อพิจารณาสัง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบตัิงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค าสัง่ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือ
การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งร้ายแรง  

- การขดัแย้งทางผลประโยชน์  
- การทจุริต หรือ   มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลท. หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทนัที เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ หรือฝ่ายจดัการไมด่ าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึง่อาจรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลท. ได้ 

7.3) หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีที่ผู้ สอบบญัชีพบพฤติการณ์อันควรสงสยัว่า กรรมการ ฝ่าย
จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ กระท าความผิดในสว่นที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 
มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในเบือ้งต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับ
ทราบและรายงานผลดังกล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลท. และผู้ สอบบัญชีทราบ
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

7.4) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายครุุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน (อิสระ) 
2. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  (อิสระ) 
3. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
นางศศิธร สติฐิต ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 
คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้
ใหมอ่ีกได้  
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. คดัเลือกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ตลอดจนการคดัเลอืกอยา่งมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการชดุย่อยตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแตง่ตัง้ตาม
ความเหมาะสม 

4. เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัโครงสร้างและองค์ประกอบคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการเป็นประจ า
ทกุปี 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสม 

6. ทบทวนแผนการสบืทอดต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ พร้อมทัง้รายช่ือผู้ที่อยูใ่นเกณฑ์
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสบืทอด 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ
จัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และ    
ลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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9.2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายครุุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (อิสระ) 
2. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (อสิระ) 
2. นายสมชยั  วงศ์วฒันศานต์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
3. นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
นางดจุดาว  พุทธสุอัตตา รักษาการผู้ จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท  ท าหน้าที่เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไมน้่อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีทัง้หมด โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระ
ของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้
ใหมอ่ีกได้  
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1. ก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบัดแูลกิจการที่

ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิขององค์กร ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบตัิขององค์กรที่ ได้
มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถกูต้อง 

2. ก าหนดนโยบายพร้อมทัง้สนบัสนุนให้มีการประเมินระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง 
รวมทัง้เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีช่ือเสยีงและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปเป็นประจ า 

3. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. ดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของสถาบนัก ากับ 

ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหนว่ยงาน
อื่นใด 

5. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากล 
และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

6. มอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้คณะท างานก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ยืน (Sustainability Management)      

ซึง่รวมถึงการด าเนินงานด้านการดแูลสงัคมชมุชนและสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility) 
8. ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการความยัง่ยืน และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
9. วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัทฯ 
10. สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัให้

มีผลในทางปฏิบตัิ ทัง้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ 
11. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจดัอนัดบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยหนว่ยงาน

กลางภายนอกองค์กรอยา่งน้อย 1 ครัง้ ทกุๆ 3 ปี 
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12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

13. วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 
14. ก าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานท่ี

เก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
15. รายงานผลการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณ์ส าคญัซึง่

อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สดุ 

16. รับผิดชอบตอ่การอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง (อิสระ) 
2. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายเติมชยั บนุนาค กรรมการบริหารความเสีย่ง 
นางวนิดา บญุภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3  ปี สอดคล้องกบัวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
2. การก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เปา้หมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อน าไป
ด าเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสีย่งองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการ
ก าหนดมาตรการควบคมุหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
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5. การก ากบัดแูลให้มีแผนจดัการความเสีย่ง และระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้
มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการจดัการความเสีย่งที่เพียงพอและเหมาะสม 

6. ก ากบั ดแูล และสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ง ด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชนั โดยการประเมิน
ความเสีย่งด้านคอร์รัปชนัและทบทวนมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัให้เพียงพอ เหมาะสม 

7. สนบัสนุนและพฒันาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่ง 

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์
ส าคญัซึง่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณา
โดยเร็วที่สดุ 

9. ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  
10. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
9. 3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1  กรรมการอิสระ 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน / พนกังาน/ ลกูจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่    
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ          
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่
เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี 
 
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1) การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตัง้กรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  
การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและพิจารณา
กลัน่กรองบคุคลที่เหมาะสมเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย 
รวมถึงบญัชีรายช่ือกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่น่าเช่ือถือซึ่งเป็นฐานข้อมลูกรรมการที่ได้รวบรวมรายช่ือ
ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาตา่งๆ ไว้ จากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ
ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้
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 มีคณุสมบตัิครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการบริษัทท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 มีอายไุมเ่กิน 70 ปีบริบรูณ์  
 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็น

ประโยชน์และสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กบั “ตารางความรู้ความ
ช านาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ” 

 สามารถทุ่มเทอทุิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง มีสว่นร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวตัิการท างานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจาก
สงัคม 

 มีภาวะผู้น า และสามารถติดตามการด าเนินการของผู้บริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยไมเ่กิน 5 บริษัท 
ทัง้นี ้การพิจารณาต้องไมม่ีการจ ากดั หรือแบง่แยก เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความแตกตา่งอื่นใด  

ส าหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น
กรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายช่ือดงักล่าวต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ตอ่ไป ทัง้นีต้้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 

 

กระบวนการแตง่ตัง้กรรมการ 
1)    การแตง่ตัง้กรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะคดัเลอืกและน าเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีความเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑ์การสรรหาตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหน็ชอบให้เสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป โดยให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยที่ : 

 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
 ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่

จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

2)    การแตง่ตัง้กรรมการทดแทนต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งในกรณีอืน่ท่ีไมใ่ช่เนื่องมาจากการครบวาระ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะคดัเลอืกและน าเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมีความเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหาตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหนง่กรรมการ
ที่วา่งลง ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่ โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน 
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การพ้นจากต าแหนง่กรรมการ 
1) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา 

ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหนง่ 
อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท กรรมการซึง่ลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

4) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 

2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 
  ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิ ทัง้ด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และภาวะผู้น า และ
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน  

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการควบคุมและก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการสร้างมลูคา่เพิ่มและความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

1. เสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีการก าหนด”หลกัเกณฑ์การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการของบริษัทที่เข้าลงทนุ” เพื่อเป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณาสง่บคุคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยจ านวนบคุคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส าคญั ส าหรับการลงทุนใน
บริษัทร่วม บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเข้าไปควบคมุมากนกั   

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ แทนบริษัทฯ คือ ก ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้องให้มีแนวทางในการด าเนินงานหรือการบริหารจดัการ รวมถึงแนวทางปฏิบตัิที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ
นโยบายและทิศทางกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด เช่น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี นโยบายกฎหมาย 
นโยบายบญัชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหาร
บคุคล รวมทัง้นโยบายส าคญัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบก ากบัดแูลการ

จดัการ และผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องแตล่ะบริษัทภายใต้ขอบเขต ดงัตอ่ไปนี ้
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 ด าเนินการติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้องเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ติดตามผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง 
รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัเวลา
และเหมาะสม 

 พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบ
ควบคมุภายในรวมถึงระบบการท างานท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินธุรกิจ 

 พิจารณา ติดตาม และด าเนินการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญั
ตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องให้เป็นปัจจบุนั
และเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมลูต่างๆ ที่ต้อง
เปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องเข้าท ารายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์วา่ด้วย
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานก ากบั
ดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทฯ จะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบในการ
เปิดเผยข้อมลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการด าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมลูที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทราบ โดยมีนโยบายและการด าเนินการด้านการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี ้

1.  นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่
ประชมุคณะกรรมการทราบ 

3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัซึง่มีผลตอ่
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การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่
งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวา่บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมลูต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบการงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชน และควรรอ
คอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลู
ที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาใน
ต าแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอื่นซือ้
หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไมก็่ตาม 

5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่ลาออก
แล้ว เปิดเผยข้อมลูภายในหรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้
รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้บคุคลภายนอกรับทราบ แม้วา่การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมท่ าให้เกิดผล
เสยีหายแก่บริษัทฯ และคูค้่าของบริษัทฯ 

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าที่เก็บรักษา
ความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทา่นัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ น าความลบั 
และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และลกูจ้าง 

7) ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือตดัค่าจ้าง พกังานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน  ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

 
2. การด าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนกัถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน     
3 วนัท าการหลงัจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย า้กบักรรมการและผู้บริหารปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ
ด้วยการสง่หนงัสอืหรืออีเมล์แจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทกุรายให้รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ดงักลา่ว (หากมี) 

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึงระยะเวลาห้าม
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (Black- Out Period) ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมี
การเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนัน้ได้รับการ
เผยแพร่สูส่าธารณชนอยา่งทัว่ถึงก่อน 
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3) เปิดเผยการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัได้ติดตามการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
เป็นรายเดือนผา่นการรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
 
รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2560  

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ชื่อ – สกุล 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างปี 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 59 
  

31 ธ.ค. 60 
  

กรรมการ 
1. นายสรุงค์ บลูกลุ  73,000 73,000 - - 

  โดยคูส่มรส 36,800 36,800 - - 

2. นายครุุจิต นาครทรรพ N/A 30,000 N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 

3. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล 73,000 73,000 - - 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 73,000 73,000 - - 

5. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ - - - - 
6. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 
7. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ 73,000 73,000 - - 

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

9. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 73,000 73,000 - - 

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 

11. นางสาวเพยีงพนอ บญุกล า่ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 

12. นายเติมชยั บนุนาค 25,000 25,000 - - 

ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 

13. นายโกวิท  จงึเสถียรทรัพย์ 58,000 58,000 - - 
14. นายสมรชยั คณุรักษ์     63,000 63,000 - - 
15. นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ  - - - - 
16. นายกล้าหาญ โตช านาญวิทย์    58,000 58,000 - - 
17. นายกลุพฒัน์  เพิ่มภศูรี N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 

18. นายจารุวฒัน์ สงิห์สมดี  - - - - 
19. นางดจุดาว พทุธสอุตัตา N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 

20. นายปวเรศ รัตนสวุรรณ N/A 26,000 N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 
21. นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ   58,000 58,000 - - 
22. นายพิพฒัน์พงษ์ จนัทร์ดี 35,333 35,333 - - 
23. นายลกัษณะปรีชา ครุฑขนุทด N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 
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ชื่อ – สกุล 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างปี 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 59 
  

31 ธ.ค. 60 
  

24. นางวนดิา  บญุภิรักษ์  58,000 58,000 - - 
25. นางศศิธร สติฐิต 10,000 10,000 - เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 
26. นายสมศกัดิ์ เลศิเจริญเสริมสขุ 49,000 49,000 - - 
27. นายสรุจิตร บวัเทิง N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 
28. นายเสาร์ชยั สขุเกษม 46,000 - (46,000) - 
29. นายองค์การ ศรีวิจิตร  50,000 50,000 - - 
30. นางสาวอรรถยา สโุขธนงั N/A - N/A เข้าด ารงต าแหนง่ระหวา่งปี 2560 

 
หมายเหต ุ
(1) N/A หมายถึง ไมมี่ข้อมลู เน่ืองจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2560 
(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคูส่มรสมีจ านวน 1 รายคือ นายสรุงค์ บลูกลุ / กรรมการและผู้บริหารรายอ่ืนไมมี่การถือหุ้นทางอ้อม 

 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้สอบ 
บญัชีส าหรับการสอบบญัชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 2.95 ล้านบาท โดยแบง่เป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 
จ านวน  1.18  ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1.59 ล้านบาท และค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น 
(Non-Audit Fee) จ านวน 0.18 ล้านบาท 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมี
ความเป็นอิสระโดยไมม่ีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทดงักลา่วมาก่อน 

 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  
9.7.1  การก ากับการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และเจตนารมณ์อย่างชดัเจนที่จะยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้รับความเช่ือถือและความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และ
สง่ผลให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนตามเปา้หมายที่วางไว้ โดยนบัตัง้แตปี่ 2558 บริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการ
ทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (Compliance Committee) ซึ่งแต่งตัง้ตวัแทนมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยกนั
ก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท
ฯ ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบตัิหน้าที่ก ากับดูแลโดยเฉพาะ จึงได้จัดตัง้ 
หนว่ยงานก ากบักฎหมาย (Compliance Unit) ภายใต้ส านกักฎหมายและก ากบักฎหมาย ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 
เพื่อก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ตอ่ไป  

บริษัทฯ ได้ก าหนดรูปแบบการก ากบัดูแลให้ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ตามหลกัการวาง
แนวปอ้งกนัในสามระดบั (Three Lines of Defense) อนัได้แก่ 

(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของบริษัทฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบังานของตนและดแูลงานของตนให้
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เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคมุภายใน และมีการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
โดยผู้ รับผิดชอบระดบัแรกจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มัน่ใจวา่มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบตัิงานในหน้าที่ของตน
และเผชิญกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานที่ก ากบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบเฉพาะทางของบริษัทฯ  ซึง่ท าหน้าที่ และ/หรือ รับผิดชอบในภาพรวมในงานท่ีเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
นโยบายต่างๆ ที่ใช้กบับริษัทฯ และเก่ียวข้องกบัหน่วยงานของตน โดยมีหน่วยงานก ากบักฎหมาย ภายใต้ส านกักฎหมาย
และก ากับกฎหมาย สังกัดฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหลกัอื่นๆ ที่เป็น 
Second Line of Defense เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อให้การ
ท างานของหน่วยงานนัน้ๆ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานก ากับ
กฎหมายจะให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ พร้อมทัง้สื่อความเก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้กับ
พนกังานในหนว่ยงานตา่งๆ ทราบ 

(3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ที่ท างานร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีภายนอกของบริษัทฯ ในการสอบทานการปฏิบตัิงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทัง้ในระดบั ผู้ รับผิดชอบระดบั
แรก และผู้ รับผิดชอบระดบัท่ีสอง 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ โดยหน่วยงานก ากบักฎหมายได้ก าหนด “นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานก ากบักฎหมาย เพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯ ยึดมัน่เป็นหลกัการ
ในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบร่ืนและถกูต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่
ปฏิบตัิตามนโยบายฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2) การสนบัสนนุการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและการตอ่ต้านการผกูขาดทางการค้า 
3) การปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือรับสนิบน 
4) การเคารพและปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 
5) การปกปอ้ง คุ้มครอง และรักษาสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
6) การปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย 
7) การจดัการทรัพย์สนิ การรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง 
8) การปฏิบตัิตามนโยบายและหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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การก ากับกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  คือ กระบวนการในการก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรของ   
บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ทัง้ในหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน 
ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย การระบแุละการประเมินความเสีย่ง การสือ่สารอบรม เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  การให้ค าปรึกษา การตรวจสอบและปอ้งกนั การรายงาน การ
ติดตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ทัง้ที่บงัคบัใช้ในปัจจุบนั และที่จะบงัคบัใช้ในอนาคต ซึ่งอาจท าให้บริษั ทฯ 
ได้รับโทษตามกฎหมาย สญูเสยีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและช่ือเสยีง 
 
วัตถุประสงค์ของงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  

1. ก ำหนดกรอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องและ
สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนัเป็นเคร่ืองมือในการปลกูฝังบคุลากรของบริษัทฯ ให้ยดึมัน่เป็นแนวปฏิบตัิในการ
ท างาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ ค าแนะน า และสง่เสริม ในการน ากรอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance Framework) ไปปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

2. สร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ อาทิ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อความมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance Framework) ให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ได้อยา่งทัว่ถึง 

3. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้บคุลำกร GPSC ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบตัิตามกรอบการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อาทิ หนว่ยงานท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ (1st Line 
of Defense) หนว่ยงานก ากบักฎหมาย หนว่ยงานท่ีก ากบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line of 
Defense) หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line of Defense) รวมถึงสร้างความร่วมมือที่ดีอยา่งตอ่เนื่องระหวา่งหนว่ยงาน
ก ากบักฎหมาย กบับคุลากรและหนว่ยงานภายในบริษัทฯ  

4. สร้ำงค่ำนิยม วฒันธรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ให้เป็นหลกัการที่บุคลากรของ  
บริษัทฯ พงึยดึมัน่ในการปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานก ากับกฎหมาย 
1. การก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ(Compliance 

Policy) 
2. การก าหนดกรอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Framework) และสื่อความ ให้

ความรู้ สง่เสริม และให้ค าแนะน าแก่บคุลากรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามกรอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Framework) ที่ก าหนดไว้ได้อยา่งถกูต้อง 

3. การก าหนดกรอบความร่วมมือจากหน่วยงานที่ก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง        
(2nd Line of Defense) ให้น านโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ และ
กรอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ไปสือ่สาร และให้ค าปรึกษาตา่งๆ ที่เก่ียวข้องให้กบัหนว่ยงานภายใน
ที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบตัิ ปัญหา อปุสรรคที่เกิดขึน้ ตอ่หนว่ยงานก ากบักฎหมาย 
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4. การสื่อสาร อบรม และการให้ค าแนะน า แก่บุคลากรของบริษัทฯ  เพื่อส่งเสริมให้ตระหนกัถึงการปฏิบตัิงานที่
ถกูต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศตา่งๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบั
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  

5. การบริหารสญัญา รวมถึงการก ากบัดแูลหนว่ยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด
ในสญัญาซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่สญัญา และเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบตัิตามสญัญาในแต่ละเร่ือง และสอบทาน
ความถกูต้องของข้อมลูด้านกฎหมาย ที่หนว่ยงานภายในบริษัทฯ ได้รายงานตอ่องค์กรภายนอกด้วย  

6. ก าหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่งของ
การไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม และสุม่ตรวจสอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายในของบริษัทฯ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) โดยวิธีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบบริษัทฯ ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตาม Check List ที่ได้ก าหนดขึน้ และรายงานผลการตรวจสอบแก่
คณะกรรมการและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

7. หน่วยงานก ากบักฎหมาย ต้องปฏิบตัิงานด้วยความเป็นอิสระจากทกุหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า
บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  และสอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

8. หนว่ยงานก ากบักฎหมาย ต้องทบทวนหลกัการและกรอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance 
Framework) อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิสากลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจาก
หนว่ยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 

9. หนว่ยงานก ากบักฎหมาย จะเป็นตวัแทนในการติดตอ่หนว่ยงานภายนอกในเร่ืองส าคญัที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย  เฉพาะในเร่ืองที่นอกเหนือจากที่หนว่ยงานท่ีก ากบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางรับผิดชอบ 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการก ากบัดแูลบริษัทฯ ให้เกิดเป็น Zero Non-Compliance ภายในปี 2564 

 
9.7.2 การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร  

PTT Group CG Day 
ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจดังาน PTT Group CG Day 2560 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2560 ภายใต้

แนวคิด “CG in DNA : Together  We Can”  เพื่อสื่อสารและเน้นย า้ว่าการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ   ที่ดี 
(Corporate Governance : CG) เป็นอตัลกัษณ์ของ กลุม่ ปตท. บคุลากรทกุระดบัในกลุม่ ปตท. นัน้ร่วมมือร่วมใจกนัสร้าง
วฒันธรรม CG และจะขยายไปยงัเครือขา่ยธุรกิจ คูค้่า สงัคม และประเทศชาติโดยรวมตอ่ไป โดยกิจกรรมประกอบด้วยการ
ปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  และการเสวนาหวัข้อ 
“ถอดรหสั CG สานตอ่ความดี สูว่ฒันธรรมที่ยัง่ยืน” โดย CEO บริษัท Flagship ในกลุม่ ปตท. ทัง้ 6 บริษัท 
 

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. 
ก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน ยกเว้น บางกรณีเช่น บริษัทฯ ยงัมิได้ก าหนดการลงคะแนนเสยีงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
เนื่องจากการด าเนินการการดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ เป็นต้น 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการด าเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ GPSC ไว้ในรายงาน
ความยัง่ยืน (Sustainability Report) ประจ าปี 2560 ในการจดัท ารายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 บริษัทฯ ค านึงถึง
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับความ
คาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการประเมินประเด็นที่ส าคัญต่อความยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยน าหลกัการ
ประเมินประเด็นที่ส าคัญต่อความยัง่ยืน (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative : GRI ฉบับ 
Standard (GRI Standard) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมฉบบัล่าสดุ เพื่อเปิดเผยนโยบายและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (note: ในรายงาน
ความยัง่ยืนปี 2560 มีขอบเขตการขา่ยเฉพาะ CUP1-3 และศรีราชาคะ่ เนื่องจากข้อมลูบริษัทยอ่ยยงัไมพ่ร้อมเปิดเผยคะ่) 
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม  
 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จัดส่งรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 พร้อมกับรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้น และเปิดเผย
ให้กบัผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.gpscgroup.com 

 

http://www.gpscgroup.com/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ แบง่การบริหารจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่  
  (1) ระดับองค์กร (Corporate Level): พิจารณาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรตามที่ก าหนดไว้ได้ กอปรด้วยความเสี่ยงเชิงกลยทุธ์ ความเสี่ยงจาก
การด าเนินธุรกิจ ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และความเสีย่งด้านการเงิน  
  (2) ระดบัหน่วยงาน (Functional Level): พิจารณาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจสง่ผลให้
หน่วยงานไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากความเสี่ยงจากการด าเนิน
ธุรกิจ ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และความเสีย่งด้านการเงินเป็นส าคญั 

 ส าหรับระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ท าหน้าที่ในการก ากบัดแูลและบริหารจดัการเก่ียวกบัระบบการคมุภายในของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ในการปฏิบตัิการสอบ
ทาน ประเมินระบบการควบคมุภายใน และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสม 
ความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 11/2560 วนัที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินการควบคุมภายในของฝ่าย
จดัการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผลการประเมินโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ผลการสอบทาน
การประเมินระบบการควบคมุภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ ระบบ
การควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคมุภายในทัง้ 5 
องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การ
ควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 ทัง้นี ้การบริหารจดัการระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคมุ
ภายในได้ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรที่มุง่เน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการ

ด าเนินงาน พร้อมทัง้ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคมุภายในท่ีดีและเหมาะสม มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร นโยบายและขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน 
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีขัน้ตอนในการติดตามผลอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 จดัให้มีการก าหนด Skill Matrix ระดบักรรมการ  

 ด าเนินการสอบทานตนเองในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั 
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 ปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Maximize, 

Manage, Move) และก าหนดให้เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบหนว่ยงานด้านกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่   

o ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เป็น ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย  และ 

o ส านกักฎหมาย เป็น ส านกักฎหมายและก ากบักฎหมาย 

 แตง่ตัง้คณะกรรมการสนิเช่ือ เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารจดัการด้านสนิเช่ือของบริษัทฯ เพิ่มเติม 

 ก าหนดแนวทางพฒันาความรู้ความสามารถพนกังานผ่านการพฒันาแผนการฝึกอบรมและพฒันา

บคุลากร 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร  จึงจัดให้มี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งปฏิบตัิหน้าที่ก าหนดทบทวน นโยบายกรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร  รวมถึงก ากบั
ดูแล สนบัสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในองค์กร   และมีแผนจดัการความ
เสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีการจดัการความเสีย่งและ
มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกบักลยทุธ์และเปา้หมายการด าเนินธุรกิจขององค์กร 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า  Functional Risk โดยแบ่งตาม Risk Based 

Work Area และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลักดันผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน 

Common KPI 

 ด าเนินการประเมินความเสีย่งด้านคอร์รัปชนัส าหรับหนว่ยงานท่ีมีกิจกรรมความเก่ียวข้องกบัภาครัฐ 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยได้ก าหนดให้มีการประเมนิความเสีย่งระดบัองค์กร 
และมีการระบปัุจจยัความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคมุเพื่อลดระดบัความ
เสี่ยง นอกจากนี ้ยงัมีการฝึกอบรมผู้ เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
อยา่งสม ่าเสมอ 

- บริษัทฯ ก าหนดกิจกรรมควบคุม โดยค านึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่  
มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การท า
ธุรกรรมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนมุตัิธุรกรรมโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ จดัท าระเบียบ นโยบาย ข้อก าหนด คูม่ือการปฏิบตัิงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะระดบั 
และขัน้ตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อก าหนด และคูม่ือการปฏิบตัิงานตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
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ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตัิตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลมุ
กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ตลอดจนนโยบายของกลุม่ ปตท. 

 ก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภยัที่เหมาะสมกบัพืน้ที่  และติดตัง้ Firewall เพื่อจ ากดัการ
เข้าถึงข้อมลูส าคญั 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
- บริษัทฯ ให้ความส าคญัในคณุภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่สนบัสนุนให้การ

ควบคุมภายในสามารถด าเนินอย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการ
ออกแบบการควบคมุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม และมีการก าหนด
ล าดบัขัน้และช่องทางในการรายงานผลตามล าดบัขัน้ซึง่สอดคล้องตามลกัษณะโครงสร้างองค์กร 

- บริษัทฯ จดัช่องทางส าหรับการสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกผา่นเว็บไซต์และอีเมล์ของบริษัทฯ 
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเ ร่ือง ร้องเ รียน และก าหนดแนวทา งการบริหารจัดการเ ร่ือง ร้อง เ รียน 

(Whistleblower System) 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 จดัท าแนวปฏิบตัิการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ก าหนดช่องทางพิเศษ (ลบั) ในการแจ้งเบาะแสทุจริตหรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องแก่พนกังาน
ภายในองค์กร 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)  
- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน พร้อมทัง้ก าหนดแนวทาง

พฒันาปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ได้ตรวจสอบและประเมินประสทิธิผลของการควบคมุภายใน ของกิจกรรมตา่งๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ
ความเสี่ยงที่ส าคญัที่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของการควบคมุภายใน โดยสือ่สารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการด าเนินกิจกรรมทีส่ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 หนว่ยงานด าเนินการประเมินการควบคมุภายในตนเองเป็นประจ าทกุปี 

 หนว่ยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม Risk - Based Audit และรายงานตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 การวางแผนตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจและความเสีย่งของบริษัทฯ 

 มีกระบวนการในการรายงาน/สื่อสาร ในกรณีที่พบประเด็นที่เก่ียวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบ 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือการทจุริตคอร์รัปชนัท่ีชดัเจน 
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 จากตวัอยา่งการด าเนินการท่ีกลา่วมา ท าให้เป็นท่ีมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบ
การควบคมุภายในที่ดี นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่ช่วยให้บรรลตุามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
แล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจดัการองค์กรที่ดีด้วยเช่นกนั 
 
11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 บริษัท เคพี เอ็ม จี  ภูมิ ไชย สอบบัญชี  จ ากัด  ซึ่ ง เ ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปีสิ น้สุด วันที ่
31 ธันวาคม 2560 ได้เสนอรายงานสรุปผลการสอบทานการควบคุมระบบโดยทั่วไปต่อผู้ บริหารของบริษัทฯ 
โดยรายงานดงักลา่วสรุปได้ดงันี ้

ข้อสังเกต ค าชีแ้จงของฝ่ายบริหาร 

จากการสอบทานพบว่าการ ระงับ  SAP User ของ
พนกังานท่ีลาออกไมไ่ด้กระท าทนัทีเมื่อพนกังานลาออก 

ต่อไปบริษัทฯ จะท าการระงับ SAP User ภายใน 7 วัน 
หลังจากที่พนักงานลาออก แต่หากมี เหตุจ าเป็นที่
ต้องการจะใช้ SAP User หลังจากนี ้จะต้องขออนุมัติ
จากผู้บริหารของหนว่ยงาน 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

12.1.1  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”)  

          ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กันส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้อ่ืนจากเงินรางวลัที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. 
-   รายได้ส าหรับงวด 

 
0.01 

เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของ
บ ริ ษัทฯ  ส่ งผลงานเ ข้ าประกวดภายใ ต้ โครงการ  PTT Group 
Operational Excellence 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการซือ้ก๊าซธรรมชาติ  
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ต้นทนุสินทรัพย์ 

 
12,943.01 

1,523.58 
175.63 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื อ้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อใ ช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสญัญาที่เป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการขอเชา่ใช้โครงสร้างหลกัส าหรับ
รองรับทอ่ขนสง่ผลิตภณัฑ์ (pipe-rack)  
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1.13 
0.58 

บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์    
(pipe-rack) โดยมีอตัราคา่เชา่และเง่ือนไขในสญัญาที่เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ บริษัทฯได้ช าระเงินล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็น
คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า 

ค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบตัิงาน
สมทบที่บริษัทฯ  
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

56.43 

20.51 

ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็น         
ไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศนูย์อ านวยความสะดวก
ของ ปตท. 
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

4.21 
0.10 
1.60 

ปตท. มีการจัดตัง้ศูนย์อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร
ส านักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น 
ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกก าลังกาย ศูนย์จองตั๋วโดยสารการเดินทาง  
ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม 
ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยซือ้น า้มนัเคร่ือง 
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 

 
0.22 

 

บริษัทฯ ซือ้น า้มันเคร่ืองส าหรับเคร่ืองจักร เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษา
กังหนัไอน า้ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ ขาย
รายอื่นทัว่ไป  

คา่ใช้จา่ย GAS COMPOSITION ANALYSIS 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
 

 
0.02 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นการวิเคราะห์คณุภาพก๊าซของโรงไฟฟ้าศรีราชา 
ที่มีการทดสอบประจ าทกุปี โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ 
และ ปตท. ตกลงกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยส าหรับบ ารุงรักษาอปุกรณ์  
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 

 
0.11 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน Sub Metering 
เพื่อด าเนินการได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นราคาขายเทียบเคียง
กบัผู้ขายรายอื่นทัว่ไป  
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่าง
กันส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยส าหรับตรวจสอบระบบทอ่ก๊าซ 
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.24 
0.26 

เพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึงมีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards โดยเป็นราคาขาย
เทียบเคียงกบัผู้ขายรายอื่นทัว่ไป  

ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ยืม 
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 

 
1.64 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก ปตท. เพื่อ
บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยมีการกู้ ยืมเงินจ านวน 1,000      
ล้านบาท และมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ทัง้จ านวนแล้ว อัตราดอกเบีย้
เป็นไปตามราคาตลาดทัว่ไป  

 

12.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (“PTTGC”)  

 PTTGC เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของ PTTGC จ านวน 1 ทา่น คือ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟา้ ไอน า้ และน า้เพ่ือการ
อตุสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

3,976.80 
756.49 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
PTTGC โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกัน
กบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและที่ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  

ค่ า ใ ช้ จ่ า ยส าห รับพนั ก งานที่  PTTGC ส่ ง มา
ปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

14.42 
2.52 

PTTGC ส่งพนักงานมาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับซือ้ Condensate ที่ลูกค้าส่งน า้
กลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ใน
สญัญา 
- คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 
 

9.12 
0.60 

ตามสัญญาการขายไอน า้ให้กับ PTTGC ต้องคืนน า้ Condensate 
ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการปริมาณน า้ 
Condensate มากกวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญา จงึขอซือ้คืนจาก PTTGC 
โดยได้ท าสญัญา ที่มีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“TOP”) 

 TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ ยงัเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จ านวน 
1ทา่น คือ นายอธิคม เติบศิริ  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการซือ้น า้มนัดีเซล  
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
11.35 
3.50 

บริษัทฯ น าน า้มันดีเซลมาใช้เป็นเชือ้เพลิงส ารองส าหรับโรงไฟฟ้า      
ศรีราชาในกรณีที่การจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและ
เง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการเชา่ที่ดิน 
- คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
- เงินมดัจ า 
 

 
6.90 
4.91 
2.83 

โรงไฟฟา้ศรีราชาตัง้อยูบ่นที่ดินราชพสัดซุึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง 
โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วง
ที่ดินระหวา่งบริษัทฯ และ TOP โดยอตัราคา่เช่าและเงื่อนไขในสญัญา
เป็นไปในแนวทางเดียวกบัที่ TOP ให้ผู้ อ่ืนเชา่  

คา่ใช้จา่ยในการเชา่ทอ่สง่น า้ดิบ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
 

 
3.09 

บริษัทฯ ได้ขอเชา่ใช้ทอ่สง่น า้ดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟา้ศรีราชา ซึง่
เชื่อมต่อกับท่อส่งน า้ของ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซือ้น า้ดิบจาก EW โดยอตัรา
คา่เชา่และเง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าส านักงาน ค่าน า้ และ      
คา่ไฟฟา้ 
- คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
-   เงินมดัจ า 

 
 

2.67 
0.15 
0.11 

บริษัทฯ ได้เช่าพืน้ที่ในส่วนที่เป็นส านักงานในบริเวณพืน้ที่ของ TOP 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตัง้อยู่บริเวณพืน้ที่ดังกล่าว โดยมีอัตรา       
คา่เชา่และเง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการใช้บริการด้านตา่งๆ จาก TOP 
- คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
 

 
0.35 

เน่ืองจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตัง้อยูใ่นบริเวณโรงงานของ TOP 
บริษัทฯ จงึใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉกุเฉิน บริการ
ศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวก
ด้านพืน้ที่ในการเข้าถึงบริการ โดยมีอตัราคา่เช่าและเงื่อนไขในสญัญา
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
 

 
0.14 

บริษัทฯ ร่วมท ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้ส ารอง
จ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวกับบริษัทฯ 
ภายหลงั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงาน
สมทบที่บริษัทฯ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

10.89 
3.77 

TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด (“TP”) 

 TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 20.79 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น 
คือ นายอธิคม เติบศิริ  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายน า้เพื่อการอตุสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
 

 
0.006 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดย
ก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้าราย
อ่ืนทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและที่ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  

รายได้จากการสง่พนกังานของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิงาน
สมทบที่ TP 
- รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.12 

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปปฏิบตัิงานสมทบ เพื่อสนับสนนุการด าเนิน
ธุรกิจของ TP โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการซือ้พลงังานไฟฟา้ส ารอง  
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 

 
0.53 

ใช้เพื่อส ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อน ามาใช้ในกรณีที่การ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยดุชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขใน
สญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 
 

12.1.5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ ากัด (“PTTER”) 

 PTTER มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายการส าหรับจ าหน่ายทรัพย์สิน 
- รายได้ส าหรับงวด 
 
 

 
0.02 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงส านกังาน และมีทรัพย์สินบางรายการ
ที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งทาง PTTER มีความประสงค์ที่จะขอซือ้  จึงขาย
ทรัพย์สินดงักล่าวให้กับ PTTER ด้วยราคาเทียบเคียงกับราคาที่เสนอ
ซือ้โดยบคุคลภายนอก 

 

12.1.6 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (“IRPC”) 

 IRPC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 38.51 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว และมี
กรรมการร่วมกนัจ านวณ 1 ทา่น คือ นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ขายไฟฟา้และไอน า้  
- รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
2,093.96 

300.26 

IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์กับ IRPC โดยก าหนดราคา
และเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกนัและที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั  

คา่ใช้จา่ยส าหรับห้องประชมุ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 

 
0.03 

เน่ืองจากห้องประชุมของบริษัทฯไม่ เพียงพอกับจ านวนผู้ เข้าร่วม
ประชุม และห้องประชุมของ  IRPC ตัง้อยู่ในตึกเดียวกันท าให้มี      
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

  ความสะดวกต่อผู้ เข้าร่วมประชมุ และเม่ือเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่
แตกตา่งกนัมากกบัผู้ ให้เชา่รายอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง  

คา่ที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟา้ 
-  ต้นทนุสินทรัพย์ 
  

 
21.00 

ตามสัญญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ท ากับ IRPC โดยมี
การคิดอัตราค่าบริการเทียบเคียงจากชั่วโมงการท างานที่ใช้ในการ
บริหารโครงการ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยในการจดัการและบ ารุงรักษาสถานที่ 
-  ต้นทนุสินทรัพย์ 

 

 
3.73 

 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายช าระเป็นรายเดือน ตามสัญญาซือ้ขายที่ดิน
ระหวา่ง IRPC-CP และ IRPC โดยการค านวณคา่ใช้จา่ยจะอ้างอิงจาก
จ านวนพืน้ที่โครงการ โดยเป็นอตัราเดียวกันกบัที่ IRPC เรียกเก็บผู้ ใช้
พืน้ที่รายอ่ืน  

ค่า ใ ช้จ่ายในการซื อ้ ไฟฟ้า  ไอน า้  น า้ เพื่ อการ
อตุสาหกรรมและคา่บ าบดัน า้เสีย 
- คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

32.09 
9.81 

เน่ืองจากโรงไฟฟา้ IRPC-CP ตัง้อยูใ่นบริเวณโรงงานของ IRPC ดงันัน้
จึงซือ้ไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม อีกทัง้ยงัมีค่าบ าบดัน า้
เสียจากกระบวนการผลิตไอน า้เพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบระบบ 
โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้ อ่ืนใน
พืน้ที่เดียวกนั  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าส านักงาน ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า 
และคา่ใช้จา่ยสว่นกลาง 
- คา่ใช้จา่ยหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
- เงินมดัจ า 

 
 

1.76 
0.20 
0.75 

IRPC-CP เช่าพืน้ที่ส านักงานภายในอาคารส านักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็ก ซ์  (Enco)  เ น่ื องจากคู่ ค้ าส่ วน ใหญ่ของบ ริ ษัทฯ  มี         
ส านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ก าหนด
ภายใต้สญัญากบั IRPC ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน า้ตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
- เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

29.00 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภณัฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จงึต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลิตภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต า่
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นที่เหลืออยูเ่ป็นรายได้ 

คา่ใช้จา่ย Maintenance Service 
- คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
 

 
16.24 

 

IRPC-CP  ได้เข้าท าสัญญาจัดการบ ารุงรักษาโรงงานกับ  IRPC ซึ่งมี
บุคลากรเป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านงานบ ารุงรักษา ท าให้เพิ่มความ
คล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขใน
สญัญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 
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12.1.7 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (“BSA”) 

 บริษัทฯ ถือหุ้นบริุมสิทธิอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว นอกจากนีย้งัมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
รายเดียวกนัได้แก่ ปตท. ซึง่ถือหุ้นสามญัทัง้หมด โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 และ PTTGC ซึง่ถือหุ้นบริุมสทิธิในสดัสว่นร้อย
ละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยจ้างเหมาบริการจดัหาพนกังาน 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
41.06 
7.16 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน 
Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ 
ก าหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของ
ธุรกิจ  

 

12.1.8 บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด (“PPCL”) 

 PPCL มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายไ ด้การจ าหน่ายไฟฟ้า  ไอน า้  น า้ เพื่ อการ
อตุสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

2,953.60 
566.16 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
PPCL โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกัน
กับลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 
 

12.1.9 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (“PTTME”) 

 PTTME มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
39.90 
8.18 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้ากับ PTTME ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านงานบ ารุงรักษา โดยมี
อัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 
และ PTTME ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.10 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด (“NPC S&E”) 

           NPC S&E มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายการอบรมเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยใน
การปฏิบตัิงาน 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1.47 
0.86 

0.006 

NPC S&E มีศนูย์อบรมเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน  
โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลง
กนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.11 บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) (“VNT”) 

 VNT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.18 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพดุ โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดอตัราคา่เชา่และเง่ือนไขในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้
ที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 

12.1.12 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (“HMC”) 

 HMC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 41.44 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อตุสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1,346.22 
266.39 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
HMC โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญาในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอ่ืนทัง้ที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.13 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (“PTT Tank”) 

 PTT Tank มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท.ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
5.71 
1.10 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.21 

บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-
rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพดุ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดอตัราคา่เชา่และ
เงื่อนไขในสญัญาตามแนวทางเดียวกนักับลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่เก่ียวข้อง
กนัและที่ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.14 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (“PTTAC”) 

 PTTAC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 48.50 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว และ
มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ทา่น คือ นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

340.85  
64.67 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์กับ PTTAC โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.76 

บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-
rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพดุ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดอตัราค่าเช่าและ
เงื่อนไขในสญัญาตามแนวทางเดียวกนักับลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่เก่ียวข้อง
กนัและที่ไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยในการซือ้ไอน า้ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
328.79 
34.74 

เน่ืองจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน า้เหลือ บริษัทฯ จึง
ซือ้ไอน า้กับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซือ้ไอน า้ตาม
สญัญา ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ส ารองจา่ยคา่ซอ่มอปุกรณ์ส าหรับทอ่สง่ไอน า้ 
 - ลกูหนีค้งค้าง 
 

 
3.31 

ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอน า้ให้แก่ PTTAC บริเวณจดุเชื่อมต่อ ได้เกิด
ปัญหาไอน า้ร่ัวไหล อนัเป็นผลจากการปฏิบตัิงานของ PTTAC บริษัทฯ 
จึงประสานงานกับผู้ รับเหมาภายนอกเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักลา่ว  
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12.1.15 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด (“PTTPL”) 

PTTPL มีผู้ ถือหุ้น คือ ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.00 และร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว ตามล าดบั และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ทา่น คือ นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟา้  
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
45.15 
9.03 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์กับ PTTPL โดยก าหนดราคา
และเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 

12.1.16 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (“EnCo”) 

 EnCo มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่เชา่พืน้ที่ส านกังาน และคา่บริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
อาทิ คา่ที่จอดรถ คา่ไฟฟา้ เป็นต้น 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  เงินมดัจ า 

 
 

20.03 
0.20 
4.32 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ส านักงานภายในอาคารส านักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็ก ซ์  (Enco)  เ น่ืองจากคู่ ค้ าส่วนใหญ่ของบ ริ ษัทฯ  มี         
ส านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ก าหนด
ภายใต้สญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 

12.1.17 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ ากัด (“PTT Digital”) 

 PTT Digital มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 
20.00 และร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ตามล าดบั มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรี
นชุกร 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้คา่เชา่สายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
0.21 
0.21 

การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยงัมีความจ ุ(Capacity) เหลืออยู่ 
จึงได้ท าบนัทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมี
อัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ก าหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ        
PTT Digital ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

คา่ใช้จา่ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
43.13 
6.55 
0.01 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ 
อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศนูย์ข้อมลู ติดตัง้ระบบ
ในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบ ารุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตรา
คา่บริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยฝ่ายทนุส าหรับการพฒันาโปรแกรมใหม่ 
-  ต้นทนุสินทรัพย์ 
 

 
6.50 

กลุม่บริษัทฯ ได้ท าการจดัซือ้และปรับปรุงระบบงานกบั PTT Digital ซึง่
มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
อย่างดี โดยมีอตัราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน 
ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.18 บริษัท ทิพยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (“TIP”) 

 TIP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 13.33 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายการท าประกันภัยส าหรับโรงงาน และ
ประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
-  ต้นทนุสินทรัพย์ 

 
 

127.51 
71.20 
7.57 

กลุ่มบริษัทฯ ท าประกันภยัแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็น
ผู้ เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็น
ตวัแทนจดัหาประกนัภยัขนาดใหญ่ในการท าประกนัภยัของกลุม่ ปตท. 
ทัง้นีค้า่เบีย้ประกนัภยัและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

รายได้คา่สินไหมทดแทน 
-   รายได้ส าหรับงวด 

 
65.99 

บริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตกุารณ์เคร่ืองจักรได้รับความ
เสียหายเม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยค านวณจากความเสียหาย
จริงตามเง่ือนไขข้อตกลงร่วมกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.19 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ากัด (“TOCGC”) 

 TOCGC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อตุสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

873.78 
171.57 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแตล่ะผลิตภณัฑ์กบั TOCGC โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 
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12.1.20 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (“GGC”) 

   GGC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 72.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 
และมีกรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ทา่น คือ นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล และ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อตุสาหกรรม 
- รายได้ส าหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

386.74 
69.61 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 

12.1.21 บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอล์ จ ากัด (“TFA”) 

 TFA มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TFA ผ่าน GGC ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 
- รายได้ส าหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

105.20 
18.89 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญาในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 
 

12.1.22 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ ากัด (“Solution Creation”) 

 Solution Creation มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น Solution Creation ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของ
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้คา่ก่อสร้างระบบสง่สาธารณปูการ 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
7.05 

ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation 
ยกเลิกการซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทฯ ทัง้นีค้า่ใช้จา่ยดงักลา่วอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาเรียกเก็บกบัลกูค้ารายใหมท่ี่มาใช้ระบบตอ่ 
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12.1.23 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ากัด (“TEX”) 

 TEX มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสดัส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน และ
ช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ (ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อตุสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

26.55 
2.34 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
-  รายได้ส าหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

0.91 
1.20 
4.16 

 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภณัฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จงึต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลิตภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต า่
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นที่เหลืออยูเ่ป็นรายได้ 

 

12.1.24 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด (“ABT”) 

 ABT เป็นบริษัทยอ่ยของ VNT ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ ABT ทัง้นี ้VNT มีผู้ ถือหุ้น
ใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น VNT ในสดัสว่นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ VNT  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.18 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญากบั ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลิตภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพดุ โดยอตัราคา่เช่า
และเงื่อนไขในสญัญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักับลกูค้ารายอ่ืนทัง้
ที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 
 

12.1.25 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากัด (“EFT”)  

 EFT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้ นทัง้ทางตรงและทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายจา่ยคา่บ ารุงรักษาโครงสร้างส าหรับวางทอ่ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
 

 
4.30 

บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบ ารุงรักษาโครงสร้างส าหรับวางท่อของ
บริษัทฯ ซึง่ EFT เป็นผู้บริการบ ารุงรักษาโครงสร้างการวางทอ่เพียงราย
เดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างส าหรับวางท่อของ   
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

บริษัทฯ ตัง้อยู่  โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามสญัญา ซึ่ง
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.26 บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (“VCX”)  

 VCX มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 90.82 ของทนุจดทะเบียนและช าระ
แล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

41.48 
9.51 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยก าหนด
ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน า้ตาม
เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  
-   ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

65.77 
61.47 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภณัฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าที่ก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จงึต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลิตภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต า่
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นที่เหลืออยูเ่ป็นรายได้ 

 

12.1.27 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ากัด (“SAKC”) 
 SAKC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ TOP ซึง่ถือหุ้นผา่น TOP SOLVENT ในสดัสว่นร้อยละ 80.52 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-   รายได้ส าหรับงวด 
 

 
 

0.24 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับ
รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) โดยได้ก าหนดอัตราค่าเช่าและ
เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ที่
เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 
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12.1.28 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (“PTTRM”) 
PTTRM มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTT ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ค่ารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลส์บนหลังคา
ป๊ัมน า้มนั 
-   รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

3.88 
1.16 

PTTRM ได้ว่าจ้าง CHPP เป็นผู้ รับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลส์บน
หลงัคา Canopy ของสถานีบริการน า้มนั โดยมีราคาและเง่ือนไขตามที่ 
ตกลงกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.29 บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด (“TOP SPP”) 
 TOP SPP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว มี
กรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ทา่น คือ นายอธิคม เติบศิริ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

คา่ใช้จา่ยส าหรับการซือ้พลงังานไฟฟา้ส ารอง  
-   คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
2.16 
2.31 

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อน ามาใช้
ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคา
และเง่ือนไขตามที่ตกลงร่วมกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.31 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ย ีจ ากัด (“PTTGE”) 
 PTTGE มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTT ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกันส าหรับปี
สิน้สุด 31 ธันวาคม 60 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ยส า ห รั บพนั ก ง านที่  PTTGE ส่ ง ม า
ปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ 
-  คา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

0.09 
0.10 

PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนนุการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 
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12.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ 
ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการท ารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ 
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดงักล่าวนัน้มีการก าหนดราคาหรือเง่ือนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ น้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความ
จ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการเข้าท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั ดงันี ้

1. รายการขายผลิตภณัฑ์หรือให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยการก าหนด
ราคาและเง่ือนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและเง่ือนไข ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนักบัลกูค้าทกุรายทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ : เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการ 
ตกลงราคาและเง่ือนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กบัคู่ค้านัน้ จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัท่ีคูค้่า
นัน้ได้มีการก าหนดให้กบับคุคลอื่นๆ ที่ไมใ่ช่บริษัทฯ รวมทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่วจะต้องไมท่ าให้บริษัทฯ เสยี
ประโยชน์ 

3. รายการเกี่ยวกับการซือ้ขายสินทรัพย์ : เป็นรายการที่อาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เช่น การเข้าซือ้ธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยการเข้าท ารายการดงักลา่วให้ฝ่ายจดัการ และ/หรือ ผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ตามแต่ความจ าเป็นและเหมาะสม) 
เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของราคาและเง่ือนไขส าหรับการเข้าท ารายการดงักลา่ว 

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ: เป็นการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินโดยการกู้หรือให้
กู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคลอ่ง และ/หรือให้ความร่วมมือทางการเงินกบักลุม่บริษัทฯ โดยมีอตัรา
ดอกเบีย้ตามภาวะตลาดการเงิน 

ส าหรับการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนันัน้ ผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสียในการท า
รายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันดงักล่าว ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าการเข้าท ารายการ
ดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  แต่เป็นการท ารายการท่ี
บริษัทฯ ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของ
บริษัทฯ  (แบบ 56-1) 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนของส านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียน 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 
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12.3  ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

ไมม่ีความเห็นที่แตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

12.4  นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน  
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือบคุคลที่เก่ียวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการระหวา่งกนั 
2. หลกีเลีย่งการท ารายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามขัน้ตอนและการด าเนินการให้สอดคล้องกบั

กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด 
4. ก าหนดราคาและเง่ือนไขของรายการระหว่างกนัเสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่ง

ต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคา
ดงักลา่ว   บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสนิค้าหรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใต้เง่ือนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลงึ
กนั 

5. ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการระหวา่งกนัจะไมส่ามารถอนมุตัิหรือออกเสยีงเพื่อลงมติในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 
6. ในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกัน บริ ษัทฯ อาจแต่งตัง้ผู้ ประเมินอิสระเพื่อท าการประเมินและ

เปรียบเทียบราคาส าหรับรายการระหว่างกนัที่ส าคญั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 
สมเหตสุมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกั  ทรัพย์ฯ  ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ หรือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ  แตต้่องเป็นการท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสม
และยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท ารายการดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงที่
มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในการนีฝ่้ายจัดการจะมีการจัดท า
รายการสรุปการเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุปี 

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด  
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) “GPSC” เกิดขึน้จากการควบบริษัท (Amalgamation) 
ระหว่างบริษัท พีทีที ยูทิลิตี ้จ ากัด “PTTUT” และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด “IPT” โดยได้จดทะเบียน
จัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บริษัทได้ก าหนดให้มีอัตรา  
การแลกหุ้นของการควบบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ PTTUT และ IPT ที่มีช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของแตล่ะบริษัท 
โดยบริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทัง้หมดของทัง้สองบริษัท ตลอดรวมสัญญาต่างๆ 
ที่ PTTUT และ IPT ได้ท าไว้ก่อนหน้าการควบรวม 

 บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 14  พฤษภาคม 2558 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.73) 
บ ริ ษัท  ปตท.  จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้ นร้อยละ 22.58) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด (ถือหุ้ นร้อยละ 20.79) และ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 8.91) ซึ่งบริษัททัง้สี่แห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมี  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุ 

 

สรุปรายงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบญัชีโดยนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงินและ  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์

2558 2559 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 2,864,880                  5,421,670                 3,964,781                 

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 235,488                    359,236                    286,421                    

เงินลงทนุชัว่คราว 8,320,680                  2,032,103                 6,000                       

ลกูหนีก้ารค้า 2,848,517                  2,179,933                 3,663,405                 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

   ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 532,559                    436,701                    605,187                    

ลกูหนีอ่ื้น 912,098                    628,125                    687,581                    

สนิค้าคงเหลอื 406,297                    457,758                    484,786                    

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 195,732                    149,497                    219,819                    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,316,251                11,665,023                9,917,980                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในการร่วมค้า 2,177,010                  2,476,611                 2,626,124                 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 3,413,934                  4,461,337                 6,148,316                 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,686,877                  2,923,125                 2,923,374                 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั - 2,529,589                 2,965,050                 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 6,396,078                  5,959,377                 5,354,190                 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 23,467,200                26,128,519                27,245,713                

สนิทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 143,224                    60,983                      73,115                      

คา่ความนิยม 15,378                      15,806                      14,875                      

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 497,017                    526,906                    509,983                    

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 2,542                        6,063                       -

คา่สทิธิการใช้ระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ 563,020                    563,020                    558,932                    

คา่สทิธิการใช้สนิทรัพย์รอตดัจ่าย - 380,000                    1,043,440                 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 304,360                    331,925                    587,333                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 39,666,640                46,363,261                50,050,445                

รวมสินทรัพย์ 55,982,891                58,028,284                59,968,425                

(พนับาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั หน้า 3 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า 1,959,807                  1,140,238                  1,622,867                  

เจ้าหนีอ่ื้น 785,998                    748,156                    607,695                    

เจ้าหนีง้านก่อสร้าง 76,816                      307,799                    576,644                    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,594,819                  1,913,278                  990,569                    

ประมาณการหนีส้นิ - - 101,171                    

หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืน 135,243                    85,785                      188,632                    

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,552,683                  4,195,256                  4,087,578                  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13,393,835                14,294,809                9,824,031                  

หุ้นกู้ - - 4,993,464                  

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 489,867                    463,717                    507,690                    

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 57,126                      66,682                      76,670                      

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 361,578                    253,707                    105,072                    

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 14,302,406                15,078,915                15,506,927                

รวมหนีสิ้น 18,855,089                19,274,171                19,594,505                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน 14,983,008                14,983,008                14,983,008                

   ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว    14,983,008                14,983,008                14,983,008                

   สว่นเกินกวา่มูลคา่หุ้นสามัญ 9,485,109                  9,485,109                  9,485,109                  

สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุอ่ืน (1,118,214)                 (1,118,214)                 (1,118,214)                 

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทนุส ารองตามกฏหมาย 439,207                    566,207                    707,996                    

   ยงัไม่ได้จัดสรร 12,186,991                13,185,888                14,496,215                

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 30,149                      47,910                      (7,234)                       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 36,006,250                37,149,908                38,546,880                

สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 1,121,552                  1,604,205                  1,827,041                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  37,127,802                38,754,113                40,373,920                

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,982,891                58,028,284                59,968,425                

(พนับาท)



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั หน้า 4 

งบก าไรขาดทุน 

2558 2559 2560

รายได้จากการขายและการให้บริการ 21,758,181                 20,036,605                 19,325,029                 

รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 685,504                     638,336                     591,730                     

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (20,177,066)                (17,365,031)                (16,375,944)                

ก าไรขัน้ต้น 2,266,619                   3,309,910                   3,540,815                   

รายได้จากการขายไนโตรเจน 99,583                       96,175                       108,026                     

ต้นทนุคา่ไนโตรเจน (93,106)                      (89,966)                      (102,641)                    

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ (45,708)                      3,594                         (3,344)                        

เงินปันผลรับ 288,009                     420,007                     270,005                     

รายได้อ่ืน 189,606                     243,908                     478,041                     

คา่ใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหนา่ย (7,839)                        (8,449)                        (10,570)                      

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (662,528)                    (891,654)                    (839,521)                    

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า 338,573                     346,207                     517,131                     

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,373,209                   3,429,733                   3,957,942                   

ต้นทนุทางการเงิน (394,027)                    (417,525)                    (361,011)                    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,979,182                   3,012,208                   3,596,931                   

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (90,028)                      (140,234)                    (256,762)                    

ก าไรส าหรับปี 1,889,154                   2,871,974                   3,340,169                   

การแบ่งปันก าไร

    สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 1,905,982                   2,699,903                   3,174,581                   

    สว่นทีเ่ป็นของได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (16,828)                      172,071                     165,588                     

ก าไรส าหรับปี 1,889,154                   2,871,974                   3,340,169                   

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.40 1.80 2.12

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)

 
 

 



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั หน้า 5 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2558 2559 2560

ก าไรส าหรับปี 1,889,154              2,871,974               3,340,169               

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจาก

   การแปลงคา่งบการเงิน - 17,837                   (55,434)                  

รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (11,509)                  17,837                   (55,434)                  

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สว่นแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - 27                         580                       

ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ - (816)                      -

รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง - (789)                      580                       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี- สุทธิจากภาษี - 17,048                   (54,854)                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - 2,889,022               3,285,315               

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 1,924,621              2,716,875               3,120,017               

    สว่นทีเ่ป็นของได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (16,708)                  172,147                 165,297                 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 1,907,913              2,889,022               3,285,314               

(พนับาท)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

                                                              



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั หน้า 6 

งบกระแสเงนิสด

2558 2559 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 1,889,154              2,871,974              3,340,169              

ปรับรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 90,028                  140,234                256,762                

ต้นทนุทางการเงิน 394,027                417,525                361,011                

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 1,082,278              1,265,759              1,351,305              

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ - 100,229                30,860                  

ประมาณการหนีส้นิ - - 101,171                

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกิดขึน้ (6,515)                   6,903                    3,265                    

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (338,573)               (346,207)               (517,131)               

หนีส้งสยัจะสญู - - 4,290                    

กลบัรายการขาดทนุจากการปรับมูลคา่สนิค้า (6)                         (150)                     -

ขาดทนุจากการจ าหนา่ยทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 1                          15,458                  780                      

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15,265                  9,626                    10,614                  

เงินปันผลรับ (288,009)               (420,007)               (270,005)               

รายได้คา่ปรับจากความลา่ช้าในการก่อสร้าง - - (130,474)               

ดอกเบีย้รับ (150,543)               (215,444)               (246,792)               

รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 78,467                  - -

2,765,574              3,845,900              4,295,825              

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า 164,973                668,584                (1,483,472)             

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 460,331                532,558                436,701                

ลกูหนีอ่ื้น (366,189)               282,291                85,862                  

สนิค้าคงเหลอื (47,261)                 (51,312)                 (27,027)                 

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 34,482                  (17,660)                 (73,309)                 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (55,782)                 2,545                    (252,753)               

เจ้าหนีก้ารค้า (315,982)               (819,556)               482,629                

เจ้าหนีอ่ื้น (94,521)                 (106,535)               (69,747)                 

หนีส้นิหมุนเวยีนอ่ืน (1,492)                   (162,667)               17,619                  

จ่ายหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน - (886)                     (626)                     

หนีส้นิไม่หมุนเวยีนอ่ืน 187,725                49,025                  (143,191)               

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงาน 2,731,858              4,222,287              3,268,511              

ภาษีเงินได้จ่ายออก (100,067)               (92,197)                 (115,544)               

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,631,791              4,130,090              3,152,967              

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั หน้า 7 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2558 2559 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากดัในการเบิกใช้ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (53,203)                    (123,747)                  72,815                    

เงินสดจ่ายคา่สทิธิในการด าเนินงาน - (395,607)                  (797,071)                  

เงินสดจ่ายต้นทนุทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกบัการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ (147,919)                  (214,957)                  (222,789)                  

เงินสดรับลงทนุชัว่คราว (8,320,679)               6,288,576                2,026,104                

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในการร่วมค้า (237,274)                  (238,279)                  (26,120)                   

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทร่วม (795,937)                  (1,082,541)               (1,640,354)               

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย (279,390)                  -                             -                             

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                             (236,247)                  (250)                        

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -                             (2,463,160)               (277,910)                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (4,415,757)               (3,563,421)               (2,047,503)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (15,819)                    (29,773)                    (22,184)                   

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน 11,556                     (24,934)                    (22,193)                   

เงินปันผลรับ 606,746                   699,748                   564,459                   

ดอกเบีย้รับ 101,216                   194,014                   80,650                    

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สทิธิการใช้ระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ (563,020)                  - -                             

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (14,109,480)              (1,190,328)               (2,312,346)               

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั หน้า 8 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2558 2559 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

คา่ใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (33,743)                       (83,975)                    (23,548)                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน -                                -                             5,700,000                 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคนืเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน -                                -                             (5,700,000)                

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 1,618                         -                             1,000,000                 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคนืเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -                                (1,618)                      (1,000,000)                

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3,790,000                   2,905,081                 1,896,486                 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคนืเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,601,050)                  (1,601,050)                (7,227,428)                

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                                -                             5,000,000                 

คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ -                                -                             (6,136)                      

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (1,119,980)                  (1,573,216)                (1,723,046)                

ดอกเบีย้จ่าย (355,552)                     (338,699)                  (279,230)                  

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 10,035,063                  -                             -                             

คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้น (196,946)                     -                             -                             

เงินสดรับคา่หุ้นจากสว่นทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 402,214                      310,505                   57,538                     

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 10,921,624                  (382,972)                  (2,305,364)                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ

    ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น (556,065)                     2,556,790                 (1,464,743)                

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นทีมี่ตอ่เงินสดและ

   เทยีบเทา่เงินสด -                                -                             7,854                       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (556,065)                     2,556,790                 (1,456,889)                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 3,420,945                   2,864,880                 5,421,670                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,864,880                   5,421,670                 3,964,781                 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจ้าหนีง้านก่อสร้าง 76,816                        307,799                   576,644                   

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงาน – งบการเงนิรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

 
*ไม่รวมต้นทนุคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 

 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) (“บริษัทฯ”) มีก าไร
สทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ จ านวน 3,175 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 475 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุ
หลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟา้และไอน า้ที่ปรับตวัตามความต้องการของลกูค้าอตุสาหกรรมที่มากขึน้ รวมถึง
การขยายก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ที่ได้เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ (COD) เพิ่มเติมในระยะที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 ท าให้ปริมาณการขายไฟฟา้ของบริษัทฯ ให้กบัการไฟฟา้ฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเพิ่มขึน้  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงสามารถ
บริหารจดัการต้นทนุการผลติได้อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งตอ่เนื่องโดยเฉพาะในสว่นของโรงไฟฟา้ประเภทโคเจนเนอเรชัน่ ท าให้
ความสามารถในการท าก าไรของโรงไฟฟา้เพิ่มสงูขึน้ในปี 2560 โดยถึงแม้วา่ในระหวา่งปี 2560 โรงไฟฟา้ศรีราชาซึง่เป็นโรงไฟฟา้
ประเภทผู้ผลติไฟฟา้อิสระ (IPP) จะมีการหยดุเดินเคร่ืองตามแผนการสัง่เดินเคร่ือง (Reserved Shutdown) ของ กฟผ. มากกวา่
ในปี 2559 ซึ่งเป็นสาเหตุให้รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง แต่ในขณะเดียวกันการหยุดเดินเคร่ืองดงักล่าวท าให้ต้นทุนค่า
บ ารุงรักษาตามชัว่โมงการเดินเคร่ืองลดลงด้วยเช่นกนั รวมทัง้บริษัทฯ ยงัคงได้รับรายได้จากค่าความพร้อมจ่าย (Availability 
Payment) เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชามีความสามารถพร้อมจ่ายไฟเข้าระบบให้กับ กฟผ. ตามสัญญาที่สะท้อนอัตรา
ผลตอบแทนการลงทนุ ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมแล้ว โรงไฟฟ้าศรีราชามีความสามารถในการท าก าไรในปี 
2560 สงูกวา่ในปี 2559 

นอกจากนีใ้นระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) จ านวน 270 ล้าน
บาท และมีรายได้จากสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุที่เพิ่มขึน้จาก โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจเนอเรชัน่ 2 ที่เร่ิมเปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์ ในเดือนมิถนุายน 2560 รวมถึงบริษัทฯ ได้รับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั เต็มทัง้ปี
เป็นปีแรก 

 

เปล่ียนแปลง
+/(-)

รายได้จากการด าเนินงาน 20,675 19,917 (4%) 
ก าไรขัน้ต้น 4,550 4,868  7% 
EBITDA 3,809 4,187  10% 
EBIT 2,543 2,836  12% 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 346 517  49% 

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 2,700 3,175  18% 

อัตรำก ำไรขัน้ต้น* (%) 22% 24%  2% 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%) 14% 16%  2% 

25602559
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รายได้ปี 2560 จ านวน 19,917 ล้านบาท ซึง่สามารถแบง่ตามประเภทผลติภณัฑ์ และตามกลุม่ลกูค้าได้ดงันี  ้

   
  

 
 
สรุปผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจปี 2560 

โรงไฟฟ้าศรีราชา : IPP 
ในปี 2560 รายได้จากการขายไฟฟา้และจากสญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 4,420 ล้านบาท ปรับตวัลดลงจากปี 2559 ที่

มีรายได้จ านวน 5,161 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบตามความต้องการของ 
กฟผ. ที่ลดลงร้อยละ 19 ในขณะท่ีราคาขายไฟฟา้เฉลีย่ที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณการสง่ไฟฟา้ให้กบั 
กฟผ. ที่ลดลง แตย่งัคงได้รับรายได้คา่ความพร้อมจ่ายในสว่นท่ีเป็นคา่คงที่ จึงท าให้ราคาขายไฟฟา้เฉลีย่ตอ่หนว่ยปรับตวัสงูขึน้ 
ในสว่นของต้นทนุขายสนิค้าและการให้บริการ ส าหรับปี 2560 มีจ านวน 3,836 ล้านบาท ปรับตวัลดลงจากปี 2559 จ านวน 760 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17 สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงจ านวน 671 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17 และคา่บ ารุงรักษาลดลง 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ตามชัว่โมงการเดินเคร่ืองที่ลดลง  

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (CUP 1-3) : SPP 
ในปี 2560 มีรายได้จากการขายไฟฟา้และไอน า้ จ านวน 13,183 ล้านบาท ปรับตวัลดลงเลก็น้อยจากปี 2559 ทีจ่ านวน 80 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าที่ปรับตวัลดลงเนื่องจาก ค่า Ft เฉลี่ยปี 2560 ต ่ากว่าปี 2559 
และราคาขายไอน า้เฉลี่ยที่ปรับตวัลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการของโรงผลิต
สาธารณปูการระยอง ในปี 2560 เป็นจ านวน 9,628 ล้านบาทปรับตวัลดลง 359 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากราคาเฉลี่ยของต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง  ส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติลดลง  227 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 3 

บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากัด (IRPC-CP) : SPP 
รายได้ส าหรับปี 2560 มีจ านวน 2,093 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้จากจ านวน 2,055 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจาก

การเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทัง้ 2 ระยะในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 แต่เนื่องจากในปี 2560 มีการหยุดซ่อมบ ารุงของลกูค้า
หลกัและการหยดุเดินเคร่ืองของโรงไฟฟา้ระยะที่ 1 เพื่อท าการทดสอบระบบกบัระยะที่ 2  สง่ผลให้รายได้ส าหรับปี 2560 ปรับตวั
เพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 2  ส าหรับต้นทนุขายสินค้าและการให้บริการ ประกอบด้วยต้นทนุวตัถดุิบ ซึ่งโดยสว่นใหญ่เป็นต้นทุนค่า

สดัสว่นรายได้ตามประเภทผลติภณัฑ์

ไฟฟา้ (SPP) 41%

ไฟฟา้ (IPP) 22%

ไอน า้ 35%

น า้เย็น  1%

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม 1%

สดัสว่นรายได้ตามกลุม่ลกูค้า

กลุม่ ปตท. 58%

กฟผ. 33%

นอกกลุม่ ปตท. 9%



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

 
สว่นที่ 3 – 14 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 3 

ก๊าซธรรมชาติค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยในปี 2560 ต้นทนุขายสินค้าและการให้บริการ มีจ านวน 1,481 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ผลจากการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) : VSPP 
รายได้ส าหรับปี 2560 มีจ านวน 219 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 24 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดย

เป็นการเพิ่มขึน้จากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโซลาร์สหกรณ์จ านวน 40 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายน า้
เย็นปรับตวัลดลง 20 ล้านบาท ตามปริมาณขายน า้เย็นที่ลดลง สอดคล้องกบัต้นทุนขายสินค้าและให้บริการที่ปรับตวัลดลง  
ร้อยละ 2 

 
เหตุการณ์ที่ส าคัญ และบางส่วนมีผลต่องบการเงนิอย่างมีสาระส าคัญในปี 2560 
 

 วนัท่ี 29 มิถนุายน 2560 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั BIC-2 โรงไฟฟา้ผู้ผลติไฟฟา้รายเลก็ ขนาดก าลงั
การผลติติดตัง้ จ านวน 120 เมกะวตัต์ ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 คิดเป็นก าลงัการผลติติดตัง้ตาม
สดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯ จ านวน 30 เมกะวตัต์ ได้เดินเคร่ืองจ่ายไฟฟา้เข้าระบบโครงขา่ยไฟฟา้ของการไฟฟา้
ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยแล้ว  

 วนัที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมจดัตัง้บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากัด ซึ่งถือหุ้นโดย ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม โดยสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 10 โดยการจัดตัง้บริษัทดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
สนบัสนนุการด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสงัคม หรือ Social Enterprise ของปตท. และบริษัทในกลุม่ ในการร่วม
แก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บนพืน้ฐานของความยัง่ยืน นอกจากนีก้ารจดัตัง้บริษัทดงักลา่วถือเป็นการตอบสนองตอ่นโยบายของ
ภาครัฐที่สนบัสนนุให้การภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนนุวิสาหกิจเพื่อสงัคมอีกด้วย 

 วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ านวนไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทนุสถาบนั มลูคา่หุ้น
กู้  3,500 ล้านบาท และ 1,500 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2567 ตามล าดบั เพื่อน ามาใช้
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  

 บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั (IRPC-CP) โรงไฟฟา้ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ มีก าลงัการผลติไฟฟา้รวม 
240 เมกะวตัต์ และไอน า้ 180-300 ตนัตอ่ชัว่โมง ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ได้เร่ิมเปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 คดิเป็นก าลงัการผลติติดตัง้จ านวน 195 เมกะวตัต์ หรือเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นการ
ลงทนุในระยะที่ 2 จ านวน 99.4 เมกะวตัต์ ได้เดินเคร่ืองจา่ยไฟฟา้เข้าระบบโครงขา่ยไฟฟา้ของการไฟฟา้ฝ่ายผลติ
แหง่ประเทศไทยแล้ว เมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

 บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค (Ichiniseki Solar Power 1 G.K. หรือ ISP1) ซึง่เป็นโครงการผลติไฟฟา้จาก
พลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) ที่เมืองอจิิโนเซกิ เขตอิวาเตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ก าลงัการผลติ
ติดตัง้รวม 25.881 เมกะวตัต์ หรือคิดเป็นก าลงัการผลติตามสดัสว่นจ านวน 25.62 เมกะวตัต์ ได้จา่ยไฟฟา้เข้าระบบ
แล้ว เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 20.8 เมกะวตัต์ กบั Tohoku Electric Power Co., Inc. 
ประเทศญ่ีปุ่ น ที่อตัราคา่ไฟฟา้ Feed in Tariff (FiT) เทา่กบั 40 เยนตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 20 ปี 
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ผลการด าเนินงาน          
หน่วย : ล้านบาท 

 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในปี 2560 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ านวน 693 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการพฒันาธุรกิจ 
2. ค่าเสื่อมราคา 

 ในปี 2560 คา่เสือ่มราคามีจ านวน 1,351 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 85 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เมือ่เปรียบเทียบกบัปี 2559 
สาเหตหุลกัมาจากโรงไฟฟา้ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ (IRPC-CP) ซึง่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทัง้ 2 ระยะ จึงได้เร่ิมรับรู้คา่
เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรับงวด 

เปล่ียนแปลง

+/(-)
รายได้จากการด าเนินงาน  20,675  19,917 (4%) 
ต้นทนุขาย (ไมร่วมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย) (16,125) (15,049) (7%) 

ก ำไรขัน้ต้น  4,550  4,868  7% 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร (753) (693) (8%) 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน  12  12  0% 

EBITDA  3,809  4,187  10% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1,266) (1,351)  7% 

EBIT  2,543  2,836  12% 

ต้นทนุทางการเงิน (418) (361) (14%) 
รายได้และค่าใช้จา่ยอ่ืน  537  710  32% 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  346  517  49% 
ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (140) (257)  84% 

ก ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนและรำยกำรพิเศษ  2,868  3,445  20% 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ  4 (3) n/a
ส ารองผลเสียหายจากคดีความ              -   (101) n/a

ก ำไรสุทธิ  2,872  3,341  16% 

ส่วนได้เสียทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ (172) (166) n/a

ก ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่  2,700  3,175  18% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  1.80  2.12  18% 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั (ล้านหุ้น)  1,498  1,498  0% 

 2560  2559 
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3. ต้นทุนทางการเงนิ 
ในปี 2560 ต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 361 ล้านบาท ลดลง 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยมี

สาเหตหุลกัจาก ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่สถาบนัการเงินทัง้จ านวนก่อนครบก าหนด
ช าระและได้มีการออกหุ้นกู้ ในเดือนกันยายน 2560 โดยหุ้นกู้ ดงักล่าวมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.21 และ 2.82 ซึ่งต ่ากว่าอตัรา
ดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมระยะยาวเดิมที่ประมาณร้อยละ 1 จากสาเหตุดงักล่าวท าให้ต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2560 ปรับตวั
ลดลง 
4. รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 

ในปี 2560 รายได้และคา่ใช้จ่ายอื่นเทา่กบั 710 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 173 ล้านบาทหรือร้อยละ 32 จากปี 2559 สาเหตหุลกัมา
จากการรับรู้รายได้จากผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟา้ ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ (IRPC-CP) ระยะที ่2 จ านวน 130 ล้านบาท  

 
5. ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

      หน่วย : ล้านบาท 

 
ในปี 2560 บริษัทฯ รับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ านวน 517 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 171 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 เมื่อเทียบกบัปี 2559 โดยมีสาเหตมุาจาก 

• สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ลดลงร้อยละ 49 สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารทีเ่ปลีย่นแปลงในระหวา่งงวด 

• สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) เพิ่มขึน้ร้อยละ 80 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) ที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 
BIC2 เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2560 

• สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ผลติไฟฟา้นวนคร จ ากดั (NNEG) ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 177 เนื่องจากในปี 2560 มี
การรับรู้ส่วนแบ่งก าไรเต็มปีจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) ซึ่งในปี 2559 มีการรับรู้รายได้ภาย
หลงัจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 3 มิถนุายน 2559 เทา่นัน้ 

• สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั (NL1PC) เพิ่มขึน้ร้อยละ 131 โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรับ
ประมาณการรับรู้รายได้ดอกเบีย้รับจากสญัญาเชา่ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี12 

• สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 การปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเป็น

สัดส่วน เปล่ียนแปลง
กำรถอืหุ้น +/(-)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (IPP)
- บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 25% (43) (22) (49%) 
ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 25%  49  88   80% 
- บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG) 30%  44  122   177% 
- บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากดั (NL1PC) 40%  13  30   131% 
รวมส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก  106  240   126% 
ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กมำก (VSPP)
- บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบลิ จ ากดั (TSR) 40%  283  299   6% 

รวมส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  346  517   49% 

2560บริษัท 2559
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ผลจากดอกเบีย้จ่ายซึง่ลดลงตามสดัสว่นเงินกู้ที่ลดลงจากการทยอยจ่ายช าระคืนเงินต้น 
6. ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 3 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 ที่มีผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจ านวน 4 ล้านบาท  
7. ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2560 มีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จ านวน 257 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 84 เมือ่เทียบกบัปี 2559 โดย
สาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้มาจาก ในคร่ึงหลงัของปี 2560 มีบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ของโรงผลติสาธารณปูการระยอง
หมดอายเุพิ่มอกีจ านวน 3 บตัร และโรงไฟฟา้ศรีราชาได้ใช้วงเงินของสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีของบตัร BOI ครบจ านวน 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมมลูค่า 59,968 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,940 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 3 จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวมมาจากการเพิ่มขึน้ในเงินลงทนุบริษัทในเครือจากการ
เรียกช าระเงินเพิ่มทนุของบริษัทในเครือและเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย
รายละเอียดของการเพิ่มขึน้ที่มีสาระส าคญัมีดงันี ้

• สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง 1,915 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 โดยมีสาเหตมุาจาก 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลง 3,556 ล้านบาทหรือร้อยละ 46 โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากการเรียกช าระทนุเพิ่มเติมของบริษัทในเครือและการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก าหนด 
- ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 1,483 ล้านบาทหรือร้อยละ 68 เนื่องจาก ณ สิน้เดือนธันวาคม 2560 มียอดลกูหนีค้งค้าง 2 
เดือน เนื่องจากก าหนดช าระเงินของเดือนพฤศจิกายนอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561 และเพิ่มขึน้จากลกูหนี ้
การค้าของโรงไฟฟา้ IRPC-CP จากการเร่ิม COD เต็มทัง้ 2 ระยะในเดือนพฤศจิกายน 2560 
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• เงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มขึน้ 1,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึน้ 1,117 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ใน
สินทรัพย์ของ IRPC-CP ซึ่งก่อสร้างระยะที่ 2 แล้วเสร็จและ COD ไปเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560 และ บริษัท อิจิโนเซกิ 
โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ COD ไปในไตรมาสที ่4 ปี 2560 

• ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ ลดลง 437 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากการลดลงของลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าทางการเงินจาก กฟผ. ตามการรับรู้รายได้ตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 เร่ืองการ
ประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่(TFRIC4) 

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 1,338 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ในสิทธิในการ
เช่ือมโยงระบบจ าหนา่ยไฟฟา้ของ IRPC-CP เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและดอกเบีย้ค้างรับ 

หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวม 19,594 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 จ านวน 320 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
• เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลง 5,393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33 จากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวทัง้จ านวนของบริษัทฯ ก่อนครบก าหนด 

• หุ้นกู้  เพิ่มขึน้ 4,993 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ ครัง้แรกของบริษัทฯ อายุ 4 ปีและ 7 ปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และ 
1,500 ล้านบาทตามล าดบั ในเดือน กนัยายน 2560 

• หนีส้ินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 815 ล้านบาท หรือร้อยละ 36 โดยมีสาเหตมุาจาก 
- เจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้ 483 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 โดยหลกัมาจากเจ้าหนีค้่าก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า 

IRPC-CP ที่เพิ่งเร่ิม COD เต็มทัง้ 2 ระยะไปเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
- เจ้าหนีง้านก่อสร้าง เพิ่มขึน้ 269 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 สาเหตุหลกัมาจากเจ้าหนีค้่างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

IRPC-CP ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 

 



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1) 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวน 40,374 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,620 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร
จ านวน 3,175 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นไม่มีอ านาจควบคมุจ านวน 223 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากก าไรจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยที่ปรับตวัสงูขึน้ในปี 2560 ในขณะที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัปี 2559 และจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกปี 2560 รวมจ านวน 1,723 ล้านบาท และมีขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงิน
จ านวน 55 ล้านบาท รับรู้ไว้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงจากสิน้ปี 2559 จ านวน 3,556 ล้านบาท 

โดยสาเหตหุลกัมาจากเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุและกิจกรรมจดัหาเงิน 

ในปี 2560 เงินสดต้นงวดยกมา 7,813 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเทา่กบั 4,527 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
กระแสเงินสดแตล่ะกิจกรรมดงันี ้

 

หนว่ย : ล้านบาท 

 2560 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,153 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (4,411) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,306) 

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นที่มีตอ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (3,556) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด* 7,813 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด* 4,527 

*รวมรายการเงินฝากที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้และเงินลงทนุชัว่คราว  

 
• กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,153 ล้าน
บาท โดยเป็นกระแสเงินสดได้มาจาก กิจกรรมด าเนินงานในระหวา่งงวดจ านวน 3,269 ล้านบาท ซึง่มีการช าระภาษีเงินได้
ไปจ านวน 116 ล้านบาท 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 4,411 ล้านบาท จากการท่ี

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีการช าระคา่ก่อสร้างเพิม่เติมระหวา่งงวดจ านวน 3,090 ล้านบาท จา่ยเงินลงทนุจากการเรียกคา่
หุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทนุระยะยาวเป็นจ านวน 1,667 ล้านบาท เงินให้กู้ยมืเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง
กนัสทุธิจากดอกเบีย้รับจ านวน 197 ล้านบาท แตใ่นขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 
(RPCL) จ านวน 270 ล้านบาท และมีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทอื่นๆ อีกจ านวน 294 ล้านบาท 
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• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,306 ล้านบาท จากการ
จ่ายเงินปันผลในระหวา่งงวดรวมเป็นจ านวน 1,723 ล้านบาท การช าระคืนเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 
7,227 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบีย้และคา่ใช้จา่ยในการกู้ยมืเงินจากสถาบนัการเงินเป็นจ านวน 303 ล้านบาท ใน
ขณะเดียวกนัมีกระแสเงินสดรับจากการกู้ยมืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินของ IRPC-CP CHPP และ ISP1 จ านวน 
1,896 ล้านบาท และเงินสดรับสทุธิจากการออกหุ้นกู้จ านวน 4,993 ล้านบาท 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ หน่วย 2559   2560 

อัตราส่วนในการท าก าไร    

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น* % 22.01 24.44 

อตัราสว่นก าไรสทุธิ % 13.40 16.08 

อัตราส่วนหนีส้นิ    

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เทา่ 6.09 7.85 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net D/E) เทา่ 0.22 0.29 

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Total D/E) เทา่ 0.50 0.49 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2.78 2.43 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 2.39 1.94 

* ไมร่วมต้นทนุจากคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย    
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สูตรค านวณทางการเงนิ 

 

 
 
 

 
  

 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
 
 
 
 



ชื่อ – นามสกุล   : นายสรุงค์ บลูกลุ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 62 ปี  
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A. 
 : Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A. 
 : Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse 

University, New York, U.S.A. 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 : หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง  (ปปร.) รุ่นที่ 8 

สถาบนัพระปกเกล้า 
 : หลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลยั

ปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 10 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นท่ี 15   

วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
 : หลกัสตูร Thai Intelligent Investors รุ่นท่ี 1 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 2  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 2  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
   จ านวน 2 แหง่  : ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 9 แหง่ : ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 

 : ประธานกรรมการ การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
 : กรรมการ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 
 : กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 : กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
 : รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
 : ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
 : ที่ปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 : กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสงิคโปร์) 



ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
7 พ.ค. 2557 – 15 พ.ค. 2560 : นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
7 พ.ค. 2557 – 15 พ.ค. 2560 : กรรมการสภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2557 – 2559 : กรรมการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2557 – 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Limited (ประเทศสงิคโปร์) 
2555 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872%) 
คูส่มรส : 36,800   หุ้น (0.002456%) 
รวม : 109,800 หุ้น (0.007328%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายครุุจิต นาครทรรพ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 62 ปี  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลยีม  

University of Oklahoma, U.S.A. 
 : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมปิโตรเลยีม  

University of Oklahoma, U.S.A. 
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลยีม  

University of Oklahoma, U.S.A. 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 64/2007) 
 : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 32/2010) 
 : หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011) 
 : หลกัสตูร R - CF - Chairman Forum (R – CF 2/2013) 
 : หลกัสตูร Collective Action Against Corruption Conference  

(C – Conference 1/2014) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 51 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 3 

สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 : หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นท่ี 2  

ส านกังานศาลปกครอง 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 13 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดินส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 2 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู : ผู้น าที่มีวิสยัทศัน์และคณุธรรม (นบส.) รุ่นท่ี 46   

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 : หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท่ี 60 London Business School  สหราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้น า - น าการเปลีย่นแปลง รุ่นท่ี 2 มลูนิธิสมัมาชีพ / เครือมติชน 
 : หลกัสตูรการเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) จดั

โดยส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัท ACI Consultants 
 : การสมัมนาทางวิชาการเร่ือง “ฟอกเงิน เร่ืองใกล้ตวัที่ควรรู้” 
 : การบรรยาย เร่ือง “Anti - corruption: Leadership Role of the Board” 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่  : กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
  



องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 5 แหง่ : ประธานคณะกรรมาธิการขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ ด้านพลงังาน  

สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
 : กรรมการกฤษฎีกา 
 : ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  

(Malaysia – Thailand Joint Authority) 
 : กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 : ประธานกรรมการ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559 : กรรมการบริหาร สภาวิจยัแหง่ชาติ 
มิ.ย. 2558 – ก.ย. 2558 : ปลดักระทรวงพลงังาน 
ต.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 : รองปลดักระทรวงพลงังาน 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ (สปช.) 
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557 : อธิบดีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
   2554 – 2557/2558 : กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002 %) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 2 เมษายน 2558 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 65 ปี 
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลติ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
 : ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพฒันาองค์การ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 : Certificate of Management Development Program, North Western University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004)   
 : หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรภมูิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู  รุ่นท่ี 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู(บยป.) รุ่นท่ี 2  

ส านกังานศาลปกครอง 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 2 

สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
จ านวน 1 แหง่ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 5 แหง่ : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลสีซิ่ง - แฟ็กเตอริง จ ากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ  บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ  บริษัท สยามยไูนเตด็สตีล (1995) จ ากดั 
 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

บริษัท กรุงไทยพานชิประกนัภยั จ ากดั( มหาชน) 
 : กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ 

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากดั 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ก.พ. 2559 – เม.ย. 2560 : ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ก.พ. 2559 : กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 



2555 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

2555 – 2556 : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2554 – 2558 : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  
คณะกรรมการบริหารกองทนุสง่เสริมการประกนัภยัพิบตัิ 

2554 – 2557 : ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2557 : ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
2553 – 2557 : กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
2553 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
2553 – 2554 : กรรมการ บริษัท สามคัคี ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการ   

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
   ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 2 เมษายน 2558 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 68 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration (Finance & Banking),  

North Texas State University, U.S.A. 
 : บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 113/2009) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) 
 : หลกัสตูร Anti-Corruption Focus Group (C-FG 4/2013) 
 : หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) 
 : หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 2  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization,  

Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. 
 : หลกัสตูร Executive Program in International Management,  

Stanford-National University of Singapore, Singapore 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
   จ านวน 2 แหง่ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
    : กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 1 แหง่ : อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – พ.ค. 2560 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากดั 
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 



ชื่อ – นามสกุล   : พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  4 เมษายน 2559 (วาระท่ี 2) 

20 มกราคม 2559 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 61 ปี 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรบณัฑติ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 217/2016) 
 : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 9  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรชัน้นายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศนูย์การทหารราบ 
 : หลกัสตูรชัน้นายพนั โรงเรียนทหารราบ ศนูย์การทหารราบ 
 : หลกัสตูรการจดังานสง่ก าลงับ ารุง โรงเรียนสง่ก าลงับ ารุงทหารบก 
 : หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 : หลกัสตูรนายทหารปลดับญัชีระดบัผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2559 – เม.ย. 2560 : กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559  : ผู้ช านาญการกองทพับก 
2555 : รองผู้บญัชาการศนูย์การทหารราบ กองทพับก 
2551 : ผู้อ านวยการกอง กองวิทยาการ ศนูย์การทหารราบ กองทพับก 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 18 ตลุาคม 2560 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 57 ปี 
ประวัติการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 85/2007) 
 : หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD 12/2011)  
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 93/2011)  
 : หลกัสตูร Charted Director Class (CDC 11/2015)  
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร รุ่นท่ี 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 : วิทยาลยัการทพัอากาศ (วทอ.) รุ่นท่ี 35/2549 
 : หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP) รุ่นท่ี 20  

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : PTT Executive Leadership, General Electric, GE, New York, USA 
 : Advance Senior Executive Program (ASEP-5) รุ่นท่ี 5/2553, KELLOGG & SASIN, Chicago, 

U.S.A. 
 : หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปศส.) รุ่นท่ี 

10 สถาบนัพระปกเกล้า 
 : หลกัสตูร Leadership Excellence through Awareness and Practice (LEAP) สถาบนั INSEAD, 

France & Singapore 
 : หลกัสตูร Leadership Development Program III (LDP 3) รุ่นท่ี 1/2557  

สถาบนั PTT Leadership and Learning Institute (PLLI)  
 : หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 57/2557 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 7/2558  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
  จ านวน 2  แหง่ : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและบริหารความยัง่ยืน 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
   : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
  จ านวน 3  แหง่ : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลเิมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 

   : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลเีมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 

 : ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 

  



 

 ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
1 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 :  ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลเิมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
ต.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ปลาย 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย. 2558 – ต.ค. 2558 :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หนว่ยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
  : 

ต.ค. 2557 – ก.ย.2558 :  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลยทุธ์องค์กร 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ต.ค. 2557 – ธ.ค. 2558 :  ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

มี.ค. 2556 – ก.ย. 2557 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปฏิบตัิงาน Secondment  
ในต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

พ.ย. 2555 – ก.ย. 2557 :  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลเีมอร์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
มิ.ย. 2555  –  ก.ย.2557   :  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลเีมอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 

ต.ค. 2554 – ก.พ. 2556 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  ปฏิบตัิงาน Secondment 
ในต าแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจทา่เรือและบริหารจดัการทรัพย์สนิ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) (IRPC) 

  
 

  

มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   :ใช ่
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)   :ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 58 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 131/2010) 
 : หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP 30/2013) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : Advance Management Program, INSEAD University, France 
 : หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่นท่ี 50 และ ปรอ. รุ่นท่ี 20)  สถาบนัวิทยาการ

ปอ้งกนัประเทศ 
 : หลกัสตูร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 4  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

รุ่นที่ 12  ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

 : หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี  3  วิทยาลยัรัฐธรรมนญู 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 23 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   จ านวน 3 แหง่ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / 

กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 1 แหง่ : กรรมการ  PTT Chemical International Private Limited 
 
 
 
 
 
 

  



ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557- 19 ก.ค. 2560 : รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนไิทย จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  : กรรมการ  PTT Chemical International (Asia – Pacific ROH) Limited 
2558 – ม.ค. 2559 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี ้แอลกอฮอลส์ จ ากดั  
2557 - 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั  
2557 : กรรมการ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
2556 – 2557 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายอธิคม เติบศิริ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 55 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration  

(Finance & International Business) (High Distinction), Armstrong University, U.S.A. 
 : บริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาบญัชี (บญัชีต้นทนุและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 125/2009)   
 : หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6   

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบตัร วปม.) รุ่นท่ี 5  

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 17  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (วปอ.มส.) รุ่นท่ี 1 

สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 : Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.  
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
   จ านวน 2 แหง่ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ / 

กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง  
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 



องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 18 แหง่ : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลนี จ ากดั 
 : กรรมการ  สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
 : กรรมการก ากบัการจดัท ากรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยีวสัดขุองประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ 
 : กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

 : กรรมการ มลูนิธินิคมอตุสาหกรรมไทย 

 : กรรมการ มลูนิธิพลงัสร้างสรรค์นวตักรรม 

 : กรรมการ มลูนิธิพลงัแหง่การเรียนรู้ 

 : กรรมการสภา สถาบนัวิทยสริิเมธี 

 : กรรมการบริหาร สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

 : อปุนายก สมาคมวา่ยน า้แหง่ประเทศไทย 
 : กรรมการ  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากดั 
2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 
2556 – 2557 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หนว่ยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 : กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
       ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 2 เมษายน 2558 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 61 ปี 
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015)   
 : หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 2/2006) 
 : หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND 31/2006) 
 : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 10/2005) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 49   

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นท่ี 17   

วิทยาลยัการยตุิธรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 13  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นท่ี 4  สถาบนักรมกิจการพลเรือนทหารบก 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2556 – 2559 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านกลยทุธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – มิ.ย. 2559 :  กรรมการ  บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลยีมไทย จ ากดั 
2554 – ธ.ค. 2559 :  กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 
2557 – ธ.ค. 2559 :  ประธานกรรมการ  บริษัท ศกัดิ์ไชยสทิธิ จ ากดั 
2550 – ธ.ค. 2559 :  กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากดั 
2551 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านบริหารองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
       ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายคงกระพนั  อินทรแจ้ง 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 15 สงิหาคม 2560 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  :  50 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

University of Houston สหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินยิมอนัดบัสอง)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 119/2009) 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
  จ านวน 1 แหง่ : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิารกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีขัน้ต้น  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 11 แหง่ : กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินลั จ ากดั 
 : กรรมการ PTT Chemical International Private Limited 
 : กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 : กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
 : กรรมการ PTTGC International (USA) Inc. 
 : กรรมการ Natureworks LLC 
 : กรรมการ Vencorex Holding 
 : กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V. 
 : กรรมการ/ President & CEO PTTGC America Corporation 
 : กรรมการ  PTTGC America LLC 
 : กรรมการ  Myriant Corporation 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

1 ต.ค. 57 - 30 มี.ค. 60 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน International Business Operations 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2557  : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
ปฏิบตัิหน้าที่ Chief Executive Officer,  Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 

2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดัประธานเจ้าเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
ปฏิบตัิหน้าที่ Chief Executive Officer,  Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ใช ่



ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวเพยีงพนอ บญุกล า่ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระท่ี 1) 
อายุ  : 51 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) Columbia University School of Law, U.S.A. 
 : ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑติ (กฎหมายธุรกิจ)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 7/2001) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : TLCA Executive Development Program 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย :  

จ านวน 1 แหง่ : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ส านกักฎหมาย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         

จ านวน 5 แหง่ : กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. (“EMG”) ประเทศอยีิปต์ 
 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม / วทิยากร ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
 : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ (ด้านกฎหมาย) คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัศรีนครินท

รวิโรฒ 
 : อาจารย์พิเศษ วชิา Corporate Organization and Governance หลกัสตูร The Executive MBA Program 

และ MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : อาจารย์พิเศษ วชิาความสมัพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบัธุรกิจ หลกัสตูรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
มี.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 : ที่ปรึกษากฎหมายอาวโุส บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

(เดิมชื่อ "บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั" เปลีย่นเป็นชื่อปัจจุบนัเมื่อวนัที ่3 เมษำยน 2560) 
2552 – 29 ก.พ. 2559 : ทนายความหุ้นสว่นผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายเติมชยั บนุนาค 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2558 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 60 ปี 
ประวัติการศึกษา : Ph.D. (Management Sciences), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A. 
 : MSc. (Operations Research), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A. 
 : วิทยาศาสตรบณัฑติ (เคมวีิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 143/2011)   
 : หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรการมีสว่นร่วมของสาธารณชนและการจดัการความขดัแย้ง  สถาบนัพระปกเกล้า 
 : โครงการ GE: Executive Program 2005 
 : โครงการ GE: PTT Executive Program 2008 
 : หลกัสตูร เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร NPC Safety and Environmental 

Services 
 : หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 4 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
  จ านวน 1 แหง่ : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
 จ านวน 2 แหง่ : กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 
 : กรรมการ GPSC International Holdings Limited 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ก.พ. 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2555 – พ.ย. 2558 : กรรมการ บริษัท ปตท. จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั / 
  กรรมการ บริษัท อมตะ จดัจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
2555 – ต.ค. 2558 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ปตท. จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั / 
  กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมตะ จดัจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
554 – 2557 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้อิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์ 

หนว่ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.001669 %) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 



ชื่อ – นามสกุล   : นายเติมชยั บนุนาค 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2558 (วาระท่ี 1) 
อาย ุ  : 60 ปี 
ประวัติการศึกษา : Ph.D. (Management Sciences), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A. 
 : MSc. (Operations Research), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A. 
 : วิทยาศาสตรบณัฑติ (เคมวีิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 143/2011)   
 : หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรการมีสว่นร่วมของสาธารณชนและการจดัการความขดัแย้ง  สถาบนัพระปกเกล้า 
 : โครงการ GE: Executive Program 2005 
 : โครงการ GE: PTT Executive Program 2008 
 : หลกัสตูร เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างาน ระดบับริหาร NPC Safety and Environmental 

Services 
 : หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 4 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
  จ านวน 1 แหง่ : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
  จ านวน 2 แหง่ : กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 
 : กรรมการ GPSC International Holdings Limited 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ก.พ. 2560 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2555 – พ.ย. 2558 : กรรมการ บริษัท ปตท. จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั / 
  กรรมการ บริษัท อมตะ จดัจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
2555 – ต.ค. 2558 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ปตท. จ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั / 
  กรรมการผู้จดัการ บริษัท อมตะ จดัจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 
2554 – 2557 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้อิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติส าหรับรถยนต์  

หนว่ยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.001669 %) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน : ใช ่
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 



ชื่อ – นามสกุล   : นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 60 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 181/2013)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD 21/2013) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Manager Development Program (TOC-MDP), SRI Consultant Company Limited 
 : Senior Executive Program (SEP), Sasin Graduate Institute of Business Administration of 

Chulalongkorn University 
 : Leadership Development Program (LDP), PTT Global Chemical Public Company Limited 
 : หลกัสตูรพลงังานส าหรับผู้บริหาร (EEP) สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 4 แหง่ : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
 : Executive Manager บริษัท อจิิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 2557 - 31 ต.ค. 2559 : ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร  
 2557 - ธ.ค. 2558 : ผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน (รักษาการ) 
2556 - 2557     : ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ  
 2556 - 2557    : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุ้น (0.003871%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสมรชยั คณุรักษ์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบตัิการ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 56 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 205/2015) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Natural Gas Engineering, Brussels, Belgium 
 : PTT Group Leader Development Program 
 : PTT- Harvard Business School รุ่นท่ี 2, Shanghai, China 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 3 แหง่ : ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558 - 31 ต.ค. 2559 : ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบ ารุง 
2556 - 2558 : ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมและบ ารุงรักษาระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
2552 - 2556 : ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตใินทะเล บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 63,000 หุ้น (0.004205%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ  
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 49 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 : M.S.E. (Science in Engineering), Mechanical Engineering,  

University of Michigan, U.S.A. 
 : M.S.E. (Science in Engineering), Industrial & Operations Research,  

University of Michigan, U.S.A.   
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 176/2013) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Leadership Development Program Level III, PLLI, PTT 
 : Columbia Senior Executive Program (CSEP), Columbia University 
 : PTT Leadership Development Program by Center for Creative Leadership (CCL), 

Singapore 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่ : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 3 แหง่ : กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ยี่ 1 จ ากดั 

 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2556 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่จดัหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2556  : ผู้จดัการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลยทุธ์กลุม่ธุรกิจต้นน า้  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายกล้าหาญ โตช านาญวิทย์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่าย สงักดัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

ช่วยปฏิบตังิานประธานกรรมการบริษัท 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 60 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Science, Personnel Administration, University of Oregon, U.S.A. 
 : ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program  (DCP 195/2014)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program  (RCP 35/2014)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : วิทยาลยัการทพับก รุ่นท่ี 57 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่ : ผู้จดัการฝ่าย บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 1 แหง่ : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ก.ค. 2559- 31 ต.ค. 2559 : ผู้จดัการฝ่ายบริหาร  
2556 - มิ.ย. 2559 : ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร  
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุ้น (0.003871%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายกลุพฒัน์  เพิ่มภศูรี     
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายบริหารการลงทนุและบริษัทในเครือ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 สงิหาคม 2560 
อาย ุ  : 54  ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of  Science in Electrical Engineering, Tufts University, U.S.A 
 : Bachelor of Science in Electrical Engineering, Boston University, U.S.A 
 : Bachelor of Science in Physics, Boston College, U.S.A 
ประวัติการอบรม : - 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2552 - 2560 : ผู้อ านวยการวานิชธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายจารุวฒัน์ สงิห์สมด ี
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจประเทศไทย และสปป.ลาว 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 มิถนุายน 2560 
อาย ุ  : 54 ปี  
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบนัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 : วิทยาศาสตร์บณัฑติ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม : Renewable Energy Management, ARAVA, Israel  
 : Process License Development, Tokyo Eng., Japan 
                                  :   Director Accreditation, Thai IOD  
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
พ.ค. 2560 – 25 พ.ค. 2560 : ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
2557 – ธ.ค. 2559 : ผู้จดัการสว่นพฒันาธุรกิจพลงังานชีวมวล  
2556 – 2557 : ผู้จดัการสว่นกลยทุธ์และแผนงานองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2556 : ผู้จดัการสว่นพฒันาธุรกิจพลงังานและพลงังานทดแทน  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นางดจุดาว พทุธสอุตัตา 
ต าแหน่ง : รักษาการผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กร และกฎหมาย* / เลขานกุารบริษัท 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 สงิหาคม 2560 
อาย ุ  : 49  ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of American University, Washington College of Law, U.S.A. 
 : นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 84/2017) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 
จ านวน 1 แหง่ : บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
มี.ค. 2554 – ม.ค. 2560 : ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอไอเอ จ ากดั 
ธ.ค. 2552 – ก.พ. 2554 : Senior Vice President, Regulatory Affairs 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

*วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 – 31 ตลุาคม 2560 ใช้ช่ือเรียกต าแหนง่วา่ ผู้จดัการฝ่ายเลขานกุารบริษัท และมีการเปลีย่นช่ือ

ต าแหนง่เป็นผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กร และกฎหมาย เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายปวเรศ  รัตนสวุรรณ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รักษาการผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์และแผนงานองค์กร  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 มิถนุายน 2560 
อาย ุ  : 45   
ประวัติการศึกษา : Master of Construction Engineering and Management,   

University of Wisconsin-Madison, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม : Leadership Development Program 1 (LDP1)  

สถาบนัพฒันาผู้น าและการเรียนรู้กลุม่ ปตท. 
 : หลกัสตูรพลงังานส าหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 2 (Executive Energy Program) 2559 

สถาบนัพลงังานเพื่ออตุสาหกรรม  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 : “Energy Literacy for a Sustainable Future” YTEA Class 2 

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 2558 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
จ านวน 1 แหง่ : พนกังานวิเคราะห์และวางแผนอาวโุส กลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีและวศิวกรรม  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – 2560 : ผู้จดัการสว่นกลยทุธ์องค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2558  : พนกังานวิเคราะห์และวางแผนอาวโุส ฝ่ายธุรกิจไฟฟา้และพลงังานร่วม 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 26,000 หุ้น (0.001735 %)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 59 ปี 
ประวัติการศึกษา : Diploma Engineering (Power Distribution System),  

The Technical University of Norway, Norway   
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ก าลงั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 181/2013)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD 21/2013) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Manager Development Program (TOC-MDP) บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
 : Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 : Leadership Development Program (LDP2) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่ : ผู้จดัการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 1 แหง่ : กรรมการ บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั  
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ม.ค. 2559 -  
31 ต.ค. 2559 

: ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน 

2558  : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 : ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 
2556 – 2557 : ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมและบ ารุงรักษา 
2548 -  2556 : ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคและบ ารุงรักษา บริษัท พีทีที ยทูิลติี ้จ ากดั 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุ้น (0.003871%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายพิพฒัน์พงษ์ จนัทร์ดี 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายโครงการโรงไฟฟา้พลงัน า้ น า้ลกิ 1 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤษภาคม 2560 
อาย ุ  : 59 ปี 
ประวัติการศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 : ศิลปศาสตร์บณัฑิต (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล) วิทยาลยัรัชภาคย์ 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูรการพฒันาทีมงานและประสทิธิภาพในการท างาน รุ่นท่ี 5 
 : หลกัสตูร Change Agent for Global Victory Module 2 รุ่นท่ี 2 
 : หลกัสตูรผู้ รับผิดชอบด้านพลงังานอาวโุส 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 1 แหง่ : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั   
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ธ.ค. 2559 – ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
ม.ค. 2559 – พ.ย. 2559              : ผู้จดัการสว่นปฏิบตัิการพิเศษและผู้แทนประเทศสปป.ลาว 
2552 – 2559 : ผู้จดัการสว่นวิศวกรรมและเทคนคิ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 19,999 หุ้น (0.001335%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายลกัษณะปรีชา ครุฑขนุทด 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รักษาการผู้จดัการฝ่ายนวตักรรมพลงังาน 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2560 
อาย ุ :  40  ปี 
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเซยี 
 : วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม   :   ไมม่ี 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย             
จ านวน 1 แหง่ : หวัหน้าทีม ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)                                                                                                   :   ไม่มี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ปี 2553  - 2557 : พนกังานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ปี 2558  - 2560 : หวัหน้าทีม ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)                                             :   ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นางวนดิา บญุภิรักษ์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 51 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration (Finance), University of St. Thomas, U.S.A. 
 : บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 195/2014) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : CFO Certification Program รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 : โครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงู หลกัสตูร Leadership Development Program II (LDP II) สถาบนั

พฒันาผู้น าและการเรียนรู้กลุม่ ปตท. 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่ : ผู้จดัการฝ่าย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 3 แหง่ : กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี คลนีพาวเวอร์ จ ากดั 
 : 

:        
กรรมการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต.ค. 2557 –  
31 ต.ค. 2559 

: ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี  
 

2558 – มี.ค. 2559 : กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 
2556 - 2558 : กรรมการ PTT Regional Treasury Center Pte. (ประเทศสงิคโปร์) 
2555 - 2557 : ผู้จดัการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุ้น (0.003871%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นางศศิธร สติฐิต 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อาย ุ  : 48 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 : ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) สาขาการจดัการเชิงปริมาณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม : Leadership Development Program I 
 : MDPII : Business Management / People Management 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
จ านวน 1 แหง่ : ผู้จดัการฝ่าย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)           
จ านวน 2 แหง่ : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พซีี คลนีพาวเวอร์ จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
  ก.ค. 2559 -  
  31 ต.ค. 2559 

: ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร  

 1 มิถนุายน 2558  : หวัหน้าทีม ฝ่ายบริหารศกัยภาพผู้บริหารและบคุลากร บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 1 มิถนุายน 2554  : หวัหน้าทีม ฝ่ายกลยทุธ์และนโยบายทรัพยากรบคุคล  บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 10,000 หุ้น (0.000667%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสมศกัดิ์  เลศิเจริญเสริมสขุ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรมและบ ารุงรักษา 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤษภาคม 2560 
อาย ุ  : 53 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (บธ.ม.) มหาวิทยาลยับรูพา 
 : อตุสาหกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ก าลงั   

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ประวัติการอบรม : การบริหารจดัการโครงการ PPA Training Center 
 : การคิดแผนธุรกิจเชิงกลยทุธ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ย. 2559 – ปัจจบุนั : ผู้จดัการสว่นวิศวกรรม (รักษาการ)  

 2556 : รองผู้อ านวยการ สิง่แวดล้อมและสงัคม และ รองผู้อ านวยการ วิศวกรรมและก่อสร้าง บริษัท ไฟฟา้ 
น า้ลกิ 1 จ ากดั 

 2553 : ผู้จดัการสว่น วิศวกรรมและก่อสร้าง  
 2550 : ผู้อ านวยการโครงการก่อสร้าง CUP 1 Phase 6 และ CUP 3 

บริษัท พีทีที ยทูิลติี ้จ ากดั 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 49,000 หุ้น (0.003270%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสรุจิตร บวัเทิง 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รักษาการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการผลติ  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 กมุภาพนัธ์ 2560 
อาย ุ  : 45 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัติการอบรม : - 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – ปัจจบุนั : ผู้จดัการสว่นปฏิบตัิการผลติไฟฟา้ศรีราชา 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายเสาร์ชยั  สขุเกษม 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการกอ่สร้าง 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤษภาคม 2560 
อาย ุ  : 53 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม : The Manager รุ่นท่ี 120 สถาบนั Management and Psychology Institute 
 : Mega-Construction Project Strategies สถาบนั OMEGAWORLDCLASS Research Institute 
 : Legal & Financial Due Diligence Strategies จดัโดย Ideal Forum 
 : Professional Project Management  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : หลกัการจดัการด้านการเงินส าหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 23 คณะเศรษฐศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : การบริหารความเสีย่งส าหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 10 คณะเศรษฐศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         : ไมม่ี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการสว่นควบคมุโครงการ (รักษาการ) 

   พ.ย. 2559 – ปัจจบุนั  : ผู้จดัการสว่นโครงการก่อสร้าง (รักษาการ)  
 2556  : ผู้จดัการสว่นวิศวกรรมและก่อสร้าง  
 2552 : ผู้จดัการสว่นโครงการปรับปรุง   

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)                                                 :    ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายองค์การ ศรีวิจิตร 
ต าแหน่งปัจจุบนั : ผู้จดัการฝ่าย สงักดัรองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 สงิหาคม 2560  
อาย ุ  : 54 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Science (Electrical Engineering), University of Missouri, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้)  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 224/2016) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                           : ไมม่ี 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)                      

จ านวน 1 แหง่ : ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท ผลติไฟฟา้และพลงังานร่วม จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 พ.ย. 59 – 31 ก.ค. 60  ผู้จดัการฝ่ายบริหารการลงทนุและบริษัทในเครือ 
มิ.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 : Deputy Managing Director Construction บริษัท ไซยะบรีุ เพาเวอร์ จ ากดั 
ม.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2559 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
2558 – 30 พ.ย. 2559 : กรรมการ บริษัท ไฟฟา้ น า้ลกิ 1 จ ากดั 
ม.ค. 2559 – 31 ต.ค. 2559     : ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิงานโครงการพิเศษและผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.

ลาว   
2557 – ธ.ค. 2558  ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิงานโครงการพิเศษ 
2556 – 2557 : ผู้จดัการฝ่ายกิจการพิเศษ 
2556 : Vice President, Business Development  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2554 – 2556 : Project Manager บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 50,000 หุ้น (0.003337%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอรรถยา สโุขธนงั 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รักษาการผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 กนัยายน 2560 
อาย ุ :  44 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Science in Information Systems  

The George Washington University, U.S.A. 
 : Bachelor of Arts in Business Administration,  

Eastern Washington University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม : Certified Information Systems Auditor (CISA), U.S.A. 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย            
จ านวน  1 แหง่ : ผู้จดัการสว่น บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หนว่ยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)                                                                                                   :    ไมม่ ี
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – 2560 : หวัหน้าทีม ฝ่ายบริหารกลยทุธ์กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2555 : หวัหน้าทีม ฝ่ายกลยทุธ์และคณุภาพการตรวจสอบภายใน 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ)                                                       :     ไมม่ี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอื่น หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมม่ี 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย 

 

 



เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 1 

  

ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 



 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 



ช่ือ – นามสกุล   : นางสาวอรรถยา สโุขธนงั 
ต าแหน่งปัจจุบัน : รักษาการผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง : 1 กนัยายน 2560 
อายุ  :  44   ปี 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Science in Information Systems  

The George Washington University, U.S.A. 
 : Bachelor of Arts in Business Administration,  

Eastern Washington University, U.S.A. 
ประวัตกิารอบรม : Certified Information Systems Auditor (CISA), U.S.A. 
ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย             
จ านวน  1 แหง่ : ผู้จดัการส่วน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน)                                                                                -ไมมี่- 
ประวัตกิารท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2556 - 2560 : หวัหน้าทีม ฝ่ายบริหารกลยทุธ์กลุม่ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2555 : หวัหน้าทีม ฝ่ายกลยทุธ์และคณุภาพการตรวจสอบภายใน 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)                                    -ไมมี่- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 

 



 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 4 

   รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 



-ไมม่ี- 



 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 

รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ  

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมก ากับดูแลกิจการที่ดี 
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่ง
เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 4 ทา่น ซึง่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลงังาน ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีการเงิน และ
ด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินตาม
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย (ตลท.) โดยมีนายณอคุณ สิทธิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นางสาวปนัดดา 
กนกวฒัน์ และพลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ในเดือนเมษายน ปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายณอคณุ สิทธิพงศ์ และนายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์ ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวนัที่ 3 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 จึงได้มีมติแต่งตัง้ 
นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล รับต าแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวอรรถยา สโุขธนงั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร (รักษาการ) เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของก.ล.ต. และตลท. อยา่งครบถ้วน โดยมุง่เน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการ
สอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ การปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างเสริมมลูคา่ให้แก่องค์กร 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 11 ครัง้ โดยประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชีในวาระท่ีเก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัการปฏิบตัิหน้าที่ มีดงันี ้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงนิ  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระส าคญั ซึ่งได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกบัฝ่ายจดัการ และผู้สอบบญัชี โดยสอบทานประเด็น
ที่เป็นสาระส าคัญต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส าคัญ รวมทัง้
ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบญัชี โดยได้รับค าชีแ้จงจากผู้สอบบญัชีและผู้บริหารระดบัสงู 
และผู้ เก่ียวข้องอย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้
การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึง่ผู้สอบ
บญัชีได้รายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ผลการประเมินควบคุมมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมูล สามารถ
ท างานได้อยา่งเป็นอิสระ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้ สอบบัญชี โดยให้
ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้ สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ (Key Audit Matters : KAMs) 



ซึง่ผู้สอบบญัชีได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากฝ่ายจดัการมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้มีความรู้ ประสบการณ์ 
และมีแนวทางการปฏิบตัิงานสอบทานที่เพียงพอเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชี 

2.  การสอบทานรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์   ที่เข้าข่าย
รายการเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลท. และก.ล.ต. ผลการสอบทานรายการเก่ียวโยงกนัที่บริษัทฯ มีการ
ด าเนินการกบัผู้ เก่ียวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบตัิ
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลท. และก.ล.ต. 

3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ           
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อนัเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานตามแผนการ
ลงทนุของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่มีกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถ
ลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ทนัต่อเหตกุารณ์ต่างๆ ทัง้นี ้การด าเนินการบริหาร
ความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้มีประสิทธิผลสอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนเชิงกลยทุธ์ในระยะ
สัน้และระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่  

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of 
Defense ซึ่งบริษัทฯ จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนด
ต่างๆ เป็นประจ า มีการจัดให้ผู้บริหารท าการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในตามกรอบแนวทางปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ผลการประเมินสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า การด าเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคมุภายในที่ดีและเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจ สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในปี 2560 ไม่พบรายการท่ีบริษัทฯ และบริษัทร่วม 
กระท าการที่ขดัตอ่กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5.  การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  
สอบทานและอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนระยะยาว 3 ปี ตลอดจนก ากบัดแูลการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ข้อแนะน าในการด าเนินการของหน่วยตรวจสอบฯ ให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนงานท่ี
ได้รับอนุมตัิ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพฒันาปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบให้
เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
นอกจากนี ้ยงัได้สอบทานความเหมาะสมของผงัโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณประจ าปีของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงอัตราก าลงั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
รวมทัง้ พิจารณาสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  



6.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน ทกัษะความรู้ความสามารถในธุรกิจไฟฟา้และ
พลังงาน รวมถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี  จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยคณุดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
10235 หรือ คุณเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือคุณณัฐพงศ์ ตนัติจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชี     
รับอนญุาตเลขที่ 8829 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีตามรายช่ือผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  

 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ อย่าง
เพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ  เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกนั รายงานข้อมลูทาง
การเงินของบริษัทฯ มีความถกูต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป บริษัทฯ มีการปฏิบตัิงานท่ี
สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพนัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก ากบัดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารจดัการความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสทิธิผล 

 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 (นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการ     
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึน้ โดยก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย  กรรมการ
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบัน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายครุุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ (กรรมการอิสระ) และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
(กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยสาระส าคญัในการปฏิบตัิ
หน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

2. พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ี
ลาออกระหวา่งกาล เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ลาออก 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการเพื่อท าหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย เร่ืองคุณสมบัติ ความรู้ ความช านาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตัง้ 

4. พิจารณากลัน่กรองและเสนอการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนั ประกอบกบัความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อน
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

5. พิจารณาการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทที่บริษัทฯ 
เข้าลงทนุ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

6. พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ (Skill 
Matrix) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิ โดยมีวตัถุประสงค์ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายหลกัขององค์กร  

7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 
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ในนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

 
(นายครุุจิต นาครทรรพ) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 



1/2 
 

รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดีขึน้ เพื่อสอดสอ่งดแูลการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจดัการ

ความยัง่ยืน และการด าเนินงานด้านการดแูลสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบนั คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการก ากับดแูล

กิจการที่ดี นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ (กรรมการอิสระ) นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ (กรรมการ) และ นางสาวเพียงพนอ 

บญุกล า่ (กรรมการ) เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในปี 2560 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดมีีการประชมุทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาแผนงานด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจดัการความยัง่ยืน และ
การด าเนินงานด้านการดแูลสงัคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560 และติดตามการด าเนินการอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2. พิจารณาเห็นชอบแนวปฏิบตัิการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการและขัน้ตอนที่
ชดัเจน ส าหรับการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุตัง้แต่ ก่อนการประชุม 
ระหวา่ง การประชมุ และหลงัการประชมุ 

3. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานและติดตามผลการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
4. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินจากโครงการ

ส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies : CGR) ประจ าปี 2560 ประเมินโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

5. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการรับรองจากโครงการแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Action Coalition against Corruption 
: CAC) 

6. พิจารณาเห็นชอบนโยบายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชนัได้แก่  นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้ มครอง (Whistleblowing and 
Complaints Handling Policy) 

7. พิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

8. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560  
9. พิจารณาเห็นชอบนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (Compliance Policy) 
10. ติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายและการก ากบัดแูลบริษัทในกลุม่ ปตท. ในด้านการตอ่ต้าน

คอร์รัปชนั (PTT Way of Conduct) ประจ าปี 2560 
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11. พิจารณาแนวคิด (Theme) และรูปแบบการจดังาน PTT Group CG Day ประจ าปี 2560 กิจกรรมสง่เสริม
การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่ ปตท. ซึง่บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพ
การจดังานในปี 2560 ที่ผา่นมา 

 
จากความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี สง่ผลให้การด าเนินงานด้าน

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและการบริหารจดัการความยัง่ยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ ดงันี ้

 ได้รับการประเมินจากโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  (CGR) ในระดบั “ดี
เลศิ” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ติดตอ่กนัเป็นปีที่สอง 

 ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น  (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จากสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทยติดตอ่กนัเป็นปีที่สอง 

 ได้รับการคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบับริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่ง
ยัง่ยืน ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ตอ่เนื่องเป็นปีที่สอง โดยสถาบนัไทยพฒัน์ 
ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) จ านวน 656 บริษัท  

 ได้รับการคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2560 โดยตลท. ซึ่งมอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่
ได้รับคดัเลือกให้อยูใ่นรายช่ือหุ้นยัง่ยืนท่ีสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยัง่ยืนท่ีตลท. จดัท า
ขึน้ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล เพื่อเป็นข้อมลูให้แก่ผู้ลงทนุที่ต้องการลงทนุในหุ้นที่มีคณุภาพและ
คาดหวงัผลตอบแทนที่ตอ่เนื่องในระยะยาว 

 ได้รับรางวลัรายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2560 (Sustainability Report Awards 2017) ประเภทรางวลั
เกียรติคุณ (Recognition) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมลู
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล  อนัเป็นประโยชน์ตอ่นกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ  
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(นายครุุจิต นาครทรรพ) 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
เรียนทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

ท่ามกลางการด าเนินธุรกิจภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความผนัผวนตลอดเวลา การบริหารจดัการความ
เสีย่งขององค์กรจึงเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเสีย่งดงักลา่วตลอดมา และผลกัดนัให้มีการบริหารจดัการความเสีย่ง
ตามแนวทางที่สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัสากล  

ส าหรับขอบเขตการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ภายใต้การก ากบัดแูลของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้
กรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 
COSO ERM Framework มาตรฐานสากล ISO31000:2009 กรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรของบริษัทชัน้น า 
นอกจากนีย้งัได้ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งตอ่การปอ้งกนัความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชนั ตลอดจนผลกัดนัให้เกิดการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล เพื่อน าไปสูค่วามได้เปรียบในการแขง่ขนัและการเติบโตของบริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน 

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 7 ครัง้ โดยเข้าร่วม
ครบองค์ประชมุทกุครัง้ สามารถสรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่งทัว่องค์กรให้มีความเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ตอ่รายการความเสีย่งระดบัองค์กร เพื่อให้สอดคล้องตอ่เปา้หมายขององค์กร แผนกลยทุธ์ และการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ทา่มกลางสภาพการณ์ที่เปลีย่นแปลง  

2. ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร ทัง้ในด้านกลยทุธ์และการลงทนุ ด้านธุรกิจและ
การปฏิบตัิการ และด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการและด าเนินธุรกิจ 

3. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าระดบัจดัการบริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมีแนวทางในการ
ก าหนดมาตรการควบคมุหรือบรรเทาความเสีย่ง (Mitigation Plan) ทีเ่ป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบตัิใช้ได้จริง  

4.  รายงานผลการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
 
 
 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

                                                                                                                           
                                                                                                         (นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล) 

             ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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