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SYNERGY, 
STRENGTH,
AND SUCCESS
เชื่อมั่นในการท�างานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
GPSC มุ ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานะผู ้น�า 
ด้านธรุกจิไฟฟ้าในระดบัสากลด้วยการเดนิหน้าลงทนุ
ผลิตไฟฟ้า ตามแนวทางกลยุทธ์การเติบโตพร้อม
กลุ่ม ปตท. ควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ 
เพือ่สร้างรากฐานทีม่ัน่คงให้กบัธรุกจิพลงังานไฟฟ้า 
และขับเคลื่อนสาธารณูปโภคของไทยให้ก้าวไกล 
คงเสถียรภาพอย่างสูงสุด





GROWTH 
THROUGH
SYNERGY
แสวงหาการลงทนุใหม่ๆ เพือ่การเตบิโตอย่างมัน่คง
ด้วยความมุ ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวสู  ่
โลกอนาคต GPSC จึงไม่เคยหยุดยั้งในการมองหา
โอกาส และแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ ด้วยการขยาย
การลงทุน และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและ 
ต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้ไฟฟ้า 
และรูปแบบการใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ๆ ในอนาคต และเพื่อ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นแก่พันธมิตร คู ่ค้า 
ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วน
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THE VALUE
OF SYNERGY 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 
ด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้าน
GPSC พัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความรู้ และ
นวตักรรมทนัสมยั เพือ่รองรบัอนาคตทีก้่าวไกล ด้วย
การจัดท�างานวิจัยพัฒนา พร้อมก�าหนดหลักการ 
และกระบวนการกลั่นกรองงานวิจัยพัฒนาและ
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมาตรฐาน สนบัสนนุส่งเสรมิโครงการ
วิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากรด้าน
งานวิจัยกับกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าทีส่ามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
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คาความพรอมตามชั่วโมงการเดินเคร�่องโรงไฟฟาของบร�ษัทฯ

ไฟฟา (กิกะวัตต-ชั่วโมง)      4,603  4,365   5,412

ไอนํ้า (พันตัน)        6,694  6,429   6,572

นํ้าเย็น (พันตันความเย็น)             28,558          25,740           27,266

นํ้าเพ�่อการอุตสาหกรรม (ลานลูกบาศกเมตร)           5       4        5 

เชื้อเพลิงขยะ (ตัน)                  -       -    4,491   

ผลิตภัณฑ

ชั่วโมงสะสมการทํางานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

4.91
            

6.26

จํานวนครั้ง Plant Incident (และที่มีผลกระทบตอลูกคา)

7.83

28 (2)
            

13 (0) 25 (2)

ไฟฟา (IPP)  ไฟฟา (SPP/ลูกคากลุมอุตสาหกรรม)  ไฟฟา (VSPP)  ไฟฟาตางประเทศ  ไอนํ้า  นํ้าอุตสาหกรรม  นํ้าเย็น บร�การ  

มูลคาการขายผลิตภัณฑ

2559 2560 2561

2559 2560 2561

(ลานชั่วโมง)

(%)

(ลานบาท)

ศนูย�ผลติสาธารณปูการระยอง 

โรงไฟฟ�าศร�ราชา

เร�่มนับตั้งแตป 2556

Dividend Yield (%)**

2559 2560 2561

1.80

1.15

2.55

2.12

1.25

1.60

2.24

1.25

2.14

กำไรตอหุน (บาท/หุน)

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)*

อัตราสวนทางการเง�น

ขอมูลสําคัญทางการเง�น 

2559 2560
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2561

(ลานบาท)

สินทรัพยรวม หนี้สินรวม สวนของผูถือหุน รายไดรวม EBITDA กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

64,439

22,090

3,359

อัตรา EBITDA ตอรายไดจากการขาย (%) 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

18.42  21.02 22.02

6.09 7.85 7.11

0.22 0.29 0.27

7.38 8.39 8.55

5.04 5.66 6.25

2559 2560 2561

58,028

19,274

38,754

20,675

59,968

3,809 
2,700

19,594

40,374

19,917

4,187 3,175

24,777

42,349

5,457

2559 2560

99.99 100 99.99

98.76 100 100

2559 2560 2561

2561

v

20,675 19,917  24,777 

2559   2560    2561

24.9%
22.2%

29.5%

15.3%

34.5%

38.0% 40.8% 51.5%

34.9%

1.3% 0.9% 1.3% 1.3%
0.8%

0.9%

0.02%

0.2%
0.01% 0.2%

1.1%

0.4%

*เงนิปันผลส�ำหรบัผลประกอบกำรปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 1.25 บำท แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนครึง่แรกของปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท
ซึ่งได้จ่ำยให้ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบกำรครึ่งหลังของปี 2561 ที่จะจ่ำยในอัตรำหุ้นละ 0.80 บำท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติ 
จำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ก่อน 
** ค�ำนวณจำกรำคำหุ้น ณ วันสิ้นงวด

จุดเด่นในการดำาเนินงาน 
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ป ี2561 นับเปน็ปทีีบ่ริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) 
แกนนำาธรุกจิไฟฟา้ของกลุม่ ปตท. ประสบความสำาเรจ็ในการบรรลเุปา้หมายการ
ดำาเนินงานแบบบรูณาการตามท่ีไดก้ำาหนดไว้เปน็อยา่งด ีท้ังในดา้นผลประกอบ
การทีส่งูกวา่ในปทีีผ่า่นมา ความกา้วหนา้ดา้นการเตบิโตอยา่งมนียัสำาคญั ความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากร องค์กร และนวัตกรรม รวมถึงการมีส่วนในการ
ร่วมคิดร่วมสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้านผลประกอบการ ในปี 2561 แม้บริษัทฯ ต้องประสบกับแรงกดดันจากการ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นต้นทุนเช้ือเพลิงหลักของ 
บริษัทฯ ในขณะที่อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เฉลี่ยทั้งปีปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย  
ประกอบกบัมกีารซ่อมบำารงุใหญ่ตามรอบทีก่ำาหนดของทัง้โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
และหน่วยผลิตไอนำ้า ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ (IRPC-CP) และโรงไฟฟ้า
ศรีราชา แต่ด้วยการรักษาวินัยในด้านการดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รวมถึงการคำานึงถึงความ
จำาเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมโครงการให้เป็นไป
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการผลิตและความ 
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของหน่วยผลิตที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองและที่ดำาเนิน
การโดยบริษัทที่เข้าไปร่วมทุนไว้ได้ในระดับสูง การพัฒนาโครงการ IRPC-CP 
ระยะที่ 2 และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 เข้าสู่ 
การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ 3,359 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2560

ความสมำา่เสมอของบริษัทฯ ในการมุ่งเน้นพฒันาบคุลากร องค์กร และนวตักรรม 
ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง ทำาให้บริษัทฯ เป็นองค์กรแห่งความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ได้รบัความน่าเชือ่ถือ 
ยอมรับของชุมชนและสงัคม โดยจะเหน็ได้จากรางวัลต่างๆ ทีไ่ด้รับ ได้แก่ รางวลั
ชนะเลิศองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำาปี 2561 จากสำานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ รางวัลผู้นำาองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียและนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม
แห่งปี จากนิตยสาร Corporate Governance Asia รางวัล CFO of the Year 
Excellence in Technology และ Excellence in Treasury Management  
Transformation จากนิตยสาร CFO Innovation และรางวัล Power Deal of 
The Year - Highly Commended จากนิตยสาร The Asset สำาหรับหุ้นกู้ที่เสนอ
ขายในปี 2560

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานกรรมการ

สารประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
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ในปี 2561 บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการมีส่วนในการร่วมคิดร่วมสร้าง 
สิ่งดีๆ ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ริเริ่มโครงการ
ใหม่ๆ เช่น โครงการ GPSC Young Social Innovator 2018 และสานต่อ
โครงการที่ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงเรียนประชารัฐ หรือ 
Connext ED ร่วมกับกลุ่ม ปตท. โครงการ Light for a Better Life โครงการ 
One Earth One Family เป็นต้น ดังที่จะได้เห็นการยอมรับจากรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จาก 
กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล CSR-DIW Award ปี 2561 ในโครงการ 
ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมสำาหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
อยา่งย่ังยืน จากกระทรวงอตุสาหกรรม และประกาศนยีบตัรและโลเ่กยีรตยิศ
ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งนี้ ในด้านการรักษาธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลสำารวจ 
การกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2561 (Corporate 
Governance Report : CGR) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด รวมถึง 
รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะ 1 ใน 50 บริษัท 
จดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลการประเมินด้านการกำากับดูแล
กจิการในระดบัสงูสดุ (TOP50 ASEAN PLCs) ในงาน 2nd ASEAN Corporate 
Governance Awards Ceremony 2018 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  

บรษิทัฯ เชือ่วา่ดว้ยการสรา้งและสง่เสรมิคา่นยิม SPIRIT ในองคก์ร โดยเฉพาะ 
ด้านนวัตกรรมพลังร่วมในกลุ่มและการทำางานเป็นทีม รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการใหข้อ้คดิเหน็จากผูถ้อืหุ้น ตลอดจนผูม้สีว่นได้เสยีทุกภาคสว่น จะทำาให้
บรษิทัฯ บรรลเุปา้หมายตามพนัธกจิและวสิยัทศันท์ีต่ัง้เปา้หมายไวใ้นการเปน็
บรษิทัผลติไฟฟา้ชัน้นำาดา้นนวตักรรมและความยัง่ยนืในระดบัสากลในเรว็วนั

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความ
เช่ือมั่นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และขอให้ความมั่นใจว่าพวกเราทุกคน 
จะรว่มแรงรว่มใจเพ่ือดำาเนนิการและพฒันาบรษิทัฯ เพือ่บรรลเุปา้หมายตอ่ไป

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) (บรษิทัฯ) ประกอบด้วยกรรมการอสิระซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒิุ 
จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน 
ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอื 
ของงบการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ และพลตร ี
เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในเดือน
เมษายน ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจากนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ครบก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
คร้ังท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 จึงได้มีมติแต่งต้ัง  
นางสุวิมล กฤติยาเกียรณ์ รับต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ โดยมีนางสาวอรรถยา สุโขธนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจ
สอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความ 
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุ
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร ์ยี่  จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข ้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์  และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้น
ให ้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
มกีารสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหาร 
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 
โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 
ในวาระทีเ่กีย่วข้อง สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

1.	 การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ 
สอบทานข้อมลูทางการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 
2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ 
ซึ่งได้จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (Thai  
Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกบัฝ่ายจดัการ และ 
ผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญต่างๆ การ
เปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซ่ึงรวมถงึนโยบาย
การบัญชีและประมาณการที่ส�าคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการ

ตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี โดยได้รับ 
ค�าชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็น
ว่าการจัดท�างบการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิไทย (TFRS) ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้รายงานความเหน็อย่าง
ไม่มเีงือ่นไข ผลการประเมนิควบคมุมคีวามเหมาะสม ไม่พบการ
ปกปิดข้อมูล สามารถท�างานได้อย่างเป็นอิสระ

 นอกจากนี้  คณะกรรมการตรวจสอบได ้ประชุมร ่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อ
หารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการ
ประกอบหน้าท่ี การแสดงความเห็นของผู ้สอบบัญชี โดย
ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงาน
ของผู ้สอบบัญชีตามมาตรฐานสอบบัญชีใหม่เกี่ยวกับเรื่อง
ส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) ซึ่ง
ผู ้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ 
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู ้สอบบัญชีมี 
ความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2.	การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทีเ่ข้าข่ายรายการเกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการ
เกี่ยวโยงกันที่บริษัทฯ มีการด�าเนินการกับผู ้เกี่ยวข้องพบว่า 
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป มคีวามเป็นธรรม 
สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดย
ยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.	 การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานประสิทธิภาพ นโยบายและความเหมาะสมของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามแผนงานและ
โครงการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัท
ในกลุ่มมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ การด�าเนินการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้  
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มีประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนเชิงกลยุทธ์ 
ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อก�าหนดต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และการบริหาร
จัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึ่งบริษัทฯ จัดให้
มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ เป็นประจ�า มีการจัด 
ให้ผู ้บริหารท�าการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบ 
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบ 
แนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO) ผลการประเมนิสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุ
สมผลได้ว่า การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มรีะบบการควบคมุ
ภายในที่ดีและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยในปี 2561 ไม่พบ
รายการที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กระท�าการที่ขัดต่อ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.	 การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ก�ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีได้ระบุไว้
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�าปี และแผนระยะยาว 3 ปี โดยครอบคลุม 
บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ส�ารวจและติดตามความ 
คืบหน้าโครงการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนก�ากับดูแลการ
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงให้ข ้อแนะน�าในการติดตามการแก้ไขปรับปรุงของ 
หน่วยงานที่รับการตรวจของผู้ตรวจสอบภายใน และการด�าเนิน 
การของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางขององค์กร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
งานตรวจสอบ และยกระดับความรู ้ความสามารถของ 
ผู้ตรวจสอบให้เทียบเคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจน 
ประเมินผลการปฏิบัติ งานประจ�าป ีของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร อีกทั้งยังได ้สอบทานความเหมาะสมของ 
ผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร 
รวมถึงอัตราก�าลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการด�าเนนิงาน รวมทัง้ พจิารณาสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ในปี 
2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการน�า

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายพยุงศักดิ์	ชาติสุทธิผล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน
มากยิ่งขึ้น

6.	 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสําหรับ 
ปี	 2562  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก 
ผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การ
เปล่ียนมุมมองใหม่ๆ จากผู้สอบบัญชี และความคล่องตัวใน
การใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ทักษะความรู ้
ความสามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงค่าตอบแทน
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 โดยคุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข  
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4599 หรอืคณุบญุเรอืง เลศิวเิศษวทิย์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 หรือคุณพงทวี รัตนะโกเศศ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว 
เป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยใช้ความรู ้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ 
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนให้ความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั 
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่ 
เพียงพอ เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิผล
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนขึ้น โดยกำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และ 
อยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ปจัจุบนั คณะกรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำานวน 3 ท่าน 
โดยมีนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานฯ 
พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ (กรรมการอิสระ) และนายวิทวัส สวัสด์ิ-ชูโต 
(กรรมการ) เป็นกรรมการ

ในป ี2561 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนมกีารประชมุ 
ทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยสาระสำาคญัในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการบรษิทัฯ แทนกรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระ เพือ่ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล 
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งต้ังเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำาหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย เรื่อง
คณุสมบตั ิความรู ้ความชำานาญทีเ่หมาะสมตอ่การปฏบิตัหินา้ที่
ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณากล่ันกรองและเสนอการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ในปี 2561 โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาด
ของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ประกอบกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ 
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2560 ของ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่เพือ่นำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

6. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำารง
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีขึ้น  
เพื่อสอดส่องดูแลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธรุกจิ การบรหิารจดัการความยัง่ยนื และการดำาเนินงาน
ด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน คณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการจำานวน 4 ท่าน ได้แก่ 
นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการ
กำากบัดแูลกจิการทีด่ ีนางนชิา หริญับรูณะ ธวุธรรม (กรรมการอสิระ)  
นายบัณฑิต ธรรมประจำาจิต (กรรมการ) และนางสาวเพียงพนอ  
บุญกลำ่า (กรรมการ) เป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทั้งสิ้น 
4 ครั้ง โดยสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาแผนงานด้านการบริหารจัดการความย่ังยืน ประจำาปี 

2561 และติดตามการดำาเนินการอย่างสมำ่าเสมอ
2. พิจารณาทบทวนการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีสำาหรบับรษิทั 

จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ไปปรบัใช้กบับรษิทัฯ พร้อม
ให้แนวทางการดำาเนนิงานแก่ฝ่ายจัดการ และนำาเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ

3. พิจารณาอนุมัติระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลงทุน
ของ GPSC และแนวทางการกำากับดูแลการลงทุนของบริษัท 
ที ่GPSC ถอืหุน้ พ.ศ. 2561 เพือ่ให้บรษิทัฯ มกีระบวนการตดัสนิใจ

 การลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัทศิทางและกลยทุธ์ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

4. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม
และชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562

5. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2561

6. พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 
เพื่อให้มีความทันสมัย สอดรับกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 และสอดคล้องใกล้เคยีงกบักฎบตัรของบรษิทัในกลุม่ ปตท. และ
ในธุรกิจไฟฟ้า

7. ให้ความเหน็และตดิตามความคบืหน้าของการจดังาน  PTT Group 
CG Day ประจำาปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม 
ปตท. ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้จัดขึ้นร่วมกันเป็นปีที่ 10

จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำาเนินธุรกิจด้วยหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ
ในระดับประเทศ ดังนี้
• ได้รับการประเมินจากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน  2nd ASEAN 
Corporate Governance (CG) Awards ซึ่งเป็นการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงาน 
ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้
กับองค์กรท่ีมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสูงสุด 50 อันดับแรกใน
ประเทศอาเซียน 

• ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิของโครงการแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC)

• ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 
100 ประจำาปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จากสถาบันไทยพัฒน์
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื ด้านสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG) และผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้าน
ความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) จำานวน 683 บริษัท 

• ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 (Sustainability
Report Awards 2018) ระดับดีเยี่ยม จากสมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย ในฐานะท่ีบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้าน 
สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล  อนัเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทนุ 
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ในนามคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

(นายคุรุจิต นาครทรรพ)
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2558 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยในปี 2561 ได้
มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเดิมที่พ้นจากตำาแหน่ง เป็นจำานวน 2 ท่าน ทำาให้
ปัจจุบนัคณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยสมาชิกจำานวนทัง้หมด 5 ท่าน 
ได้แก่ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง นายวทิวสั สวสัดิ-์ชโูต1 นายสพุฒันพงษ ์พนัธม์เีชาว ์
นายอธคิม เตบิศริ ิและนายชวลติ ทพิพาวนชิ2 ดำารงตำาแหนง่กรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

สำาหรับการดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในรอบป ี
ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำาเนินงานภายใต้ 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ของบริษัทฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 
COSO ERM Framework และมาตรฐานสากล ISO31000 :  
2009 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ตลอดจนการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่
เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจเพื่อสอดรับกับกลยุทธ์การ
เติบโตอย่างยั่งยืน

สำาหรับรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ประชุมรวมทั้งสิ้นเป็นจำานวน 21 คร้ัง ด้วยการให้ความสำาคัญ 
ตอ่การบรหิารความเสีย่งองคก์ร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึ

1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (กรรมการ) เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 

  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดปกติ ในครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ) เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายเติมชัย บุนนาค 

  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยนายชวลิต ทิพพาวนิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นัดปกติ ในครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

เขา้รว่มครบองคป์ระชมุในทกุการประชมุ เพือ่พจิารณาการดำาเนนิงาน 
ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรและด้านความเสี่ยงจาก 
การลงทุนโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้การดำาเนินงาน 
ครบถ้วนตามบทบาทและขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง อันได้แก่
1.  กำาหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรให้

มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2.  ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงานและ
โครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
ระดับจัดการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นสำาคัญ มีแนวทางในการกำาหนด
มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง (Mitigation Plan) ที่
เป็นรูปธรรมและสามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดทอนความ 
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

3.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดทำารายการความเสี่ยงองค์กร 
ประจำาปี 2561 โดยกำาหนดให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนิน
ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

4.  รายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ รับทราบ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ 

1. รางวลั: ประกาศนยีบตัรรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

	 สถาบันผู้มอบรางวัล: โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

2. รางวลั:	รางวลัยอดเยีย่มระดบัเอเชยี ในงาน Asian Excellence 
Award 2018
1. รางวลัประเภทบคุคล : ผูน้�าองค์กรยอดเยีย่มในเอเชียแห่งปี 
2. รางวัลประเภทองค์กร : นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งปี

	 สถาบันผู้มอบรางวัล:	นติยสาร Corporate Governance Asia

3. รางวัล:	หุน้กู ้Power Deal of The Year - Highly Commended
	 สถาบันผู้มอบรางวัล: The Asset

4. รางวัล: ประกาศนียบัตรโครงการประเมินการใช้น�้าบาดาล
ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) 

	 สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมทรัพยากรน�้าบาดาล และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5. รางวัล:	รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 : 
 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
	 สถาบันผู้มอบรางวัล: กระทรวงอุตสาหกรรม

6. รางวลั: รางวลั CSR-DIW Award 2018 จากโครงการส่งเสรมิ
โรงงานอตุสาหกรรม ให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชน
อย่างยั่งยืน ปี 2561

	 สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7. รางวัล: รางวัล 3Rs และ Zero Waste to Landfill 
 1. การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs  

2. การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด 
	 สถาบันผู้มอบรางวัล: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

8. รางวัล: ประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศ ด้านการจัดการ 
ก๊าซเรอืนกระจก ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน” ประจ�าปี 
2561
1. โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย 1 โครงการ
2. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 1 โครงการ
3. โครงการฉลากลดโลกร้อน 1 โครงการ
4. โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4 โครงการ
5. โครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก 5 โครงการ

	 สถาบนัผูม้อบรางวลั: องค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน)

1 2 3 4 5 6 7
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9. รางวัล: รางวัลสุดยอดองค์กรนวัตกรรม ประจ�าปี 2561
	 สถาบันผู ้มอบรางวัล:  ส�านักงานนวัตกรรมแห ่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

10. รางวัล: Best Investor Relations Company Thailand
	 สถาบันผู้มอบรางวัล: International Business Magazine

11. รางวัล: GPSC ได้รับการประเมินผลส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2561 (CGR) 
อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด และถือเป็น Top 
Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
หรือ Market Capitalization สูงกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไป

	 สถาบนัผู้มอบรางวลั: สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

12. รางวัล: ASEAN Corporate Governance Awards ในฐานะ  
1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนท่ีได้รับผล 
การประเมนิด้านการก�ากบัดแูลกจิการในระดบัสงูสดุ (TOP 50 
ASEAN PLCs) ในงาน 2nd ASEAN Corporate Governance 
Awards Ceremony 2018

	 สถาบันผู้มอบรางวัล: ASEAN Capital Markets Forum 
(ACMF) 

13. รางวัล: รางวัลดีเยี่ยม รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2561
	 สถาบันผู ้มอบรางวัล: สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) สถาบันไทยพัฒน์

14. รางวัล: รางวัลยอดเยี่ยมในงาน CFO INNOVATION 
AWARDS 2018 
1. CFO of the Year Excellence  in Technology
2. Excellence in Treasury Management Transformation

	 สถาบันผู้มอบรางวัล: CFO Innovation Magazine (Online)

15. รางวัล: International Finance Awards 2018 
 ประเภท Most Innovative Power Company-Thailand 
 สถาบันผู้มอบรางวัล: International Finance Magazine

8 9 10 11 12 13 14 15
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนน�าในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท. ให้ความส�าคัญกับการ 
สร้างความม่ันคงด้านพลงังานเพือ่รองรบัการเตบิโตในนคิมอตุสาหกรรมของกลุม่ ปตท. และอตุสาหกรรมอืน่ๆ อย่างยัง่ยนื รวมถงึการแสวงหา
โอกาสการลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ อกีท้ังมุง่มัน่ในการพฒันาเทคโนโลยกีารจดัเกบ็พลังงาน เพือ่ก้าวเป็นบรษัิทไฟฟ้า
ชั้นน�าด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร

สร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีการ
จัดเก็บพลังงานและด�าเนินธุรกิจที่

เกี่ยวกับแบตเตอรี่และระบบกักเก็บ
พลังงาน โดยเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและ
บริการครบวงจรเกี่ยวกับระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่

เพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
3,000 - 4,000 เมกะวัตต์ 

ในปี 2561-2565

เพิ่มสัดส่วน
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

300 เมกะวัตต์

บรรลุเป้าหมายอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อการลงทุน 

(Return On Invested 
Capital : ROIC) สู่ระดับ 

Top Quartile

พันธกิจ

	 •	 สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของ
ผลก�าไรอย่างมั่นคง

	 •	 ส่งมอบพลังงานที่มีเสถียรภาพสู่ลูกค้าผ่านการด�าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ

	 •	 ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
	 •	 แสวงหานวัตกรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณูปโภค	 เพื่อการ

บรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยเทคโนโลยี
การจัดเก็บพลังงาน

วิสัยทัศน์

บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นน�า
ด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืน
ในระดับสากล
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บริษัทฯ ได้ก�าหนด 3 กลยุทธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายองค์กรในระยะยาว ดงันี้

1. Maximize Core Business “เพิ่มประสิทธิภาพในการท�า
ก�าไรและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
หลัก” การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการด�าเนินธุรกิจหลัก ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าศรรีาชา ซึง่เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent Power  
Producer : IPP) และศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 ซึ่งเป็น 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP ประเภท 
Non-firm) ซึง่ต้องอาศยัความเช่ียวชาญในการบรหิารจัดการตาม
แนวโน้มของปรมิาณความต้องการของลกูค้าทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตามความต้องการใช้ผลติภณัฑ์ และการบรหิารจดัการเครือ่งจกัร
ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการต้นทุนการผลิตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขาย
ผลติภณัฑ์ และข้อก�าหนดด้านกฎระเบยีบ สญัญา ความปลอดภยั 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อก�าหนดแนวทางการเดินเครื่องผลิตให้
สามารถสร้างผลก�าไรได้สงูสดุ ควบคูก่บัการพฒันาด้านการสร้าง
ความมั่นคงของระบบให้มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับลูกค้า

2. Manage Invested Companies “การบริหารจัดการ
บริษัทที่ เข ้าลงทุน”  จะเป็นส่วนเสริมสร ้างรายได้ และ 
ผลก�าไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ เข้าก�ากับดูแล
โครงการที่ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วให้มีผลการด�าเนินงาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย อกีทัง้ผลกัดนัให้นโยบายและมาตรฐานการ
ด�าเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางที่บริษัทฯ ก�าหนด 
รวมถึง เน้นให้ความส�าคัญกับงานบริหารและควบคุมโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 

3. New Business “การพฒันาโครงการใหม่” แบ่งเป็น 3 แนวทางหลกั  
ดังนี้ 
3.1 เติบโตไปพร้อมกับการลงทุนของกลุ่ม ปตท. และมุ่งเน้น 

การขยายธุรกิจในประเทศไทย
3.2 การเข้าพฒันาโครงการในประเทศเป้าหมาย อาท ิสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

3.3 ด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บกักพลังงานไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่ 

จากกลยุทธ์การเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีแผนการด�าเนินงาน
ระยะสั้น ดังนี้
 1) ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

กลุ่ม ปตท. รวมทั้ง พัฒนาโครงการทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของกลุ่ม ปตท. 

 2) พฒันาโครงการสาธารณปูการเพือ่สนับสนุนการพฒันาระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษ ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor  
: EEC) และเขตนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation: EECi) ในฐานะ Power 
Flagship ของ กลุม่ ปตท. ในการสนบัสนนุให้พืน้ทีน่ีเ้ป็นเสมอืน
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศ

 3) พฒันาโรงงานผลติแบตเตอรีใ่นประเทศไทยทีม่ต้ีนทนุการผลติต�า่ 
คุณภาพมาตรฐาน และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดได้

 4) พัฒนาโครงการน�าร่องการใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อ
ศึกษาเก็บข้อมูลส�าหรับการท�าโซล่าร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) 
และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System:ESS) 
และน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
ในอนาคตต่อไป  

 5) พัฒนาธุรกิจ Solar Rooftop
 6) พฒันาโครงการโรงไฟฟ้า ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

และนคิมอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพของสาธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมา

 7) พฒันาและ/หรอื ลงทุนในธรุกจิโรงไฟฟ้าพลังทดแทนทัง้ในและ
ต่างประเทศ
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การบริหารจัดการความยั่งยืน
ภาพรวมนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
บรษิทัฯ มุง่มัน่เพือ่เป็นบรษิทัหลกัด้านธรุกจิไฟฟ้าและสาธารณปูโภค
ของกลุ่ม ปตท. โดยมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ด้วย
การสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ยดึแนวปฏบิตังิานท่ีเป็นเลิศ 
มีความโปร่งใสในการท�าธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี
กรอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการความย่ังยืน
ของบริษัทฯ และตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงก�าหนดกรอบการ
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ดังนี้
 1. ในการท�าธรุกจิ บรษิทัฯ ค�านงึถงึความรบัผดิชอบด้านเศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใน 
การด�าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการ
บริหารงานที่มีความมุ่งม่ันที่ชัดเจนด้านภาวะผู้น�า มีแนวทาง
การก�ากับดูแลที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 2. ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัแิละด�าเนนิธรุกจิ โดยค�านงึถงึหลกัสทิธิ
มนษุยชน และปกป้องสทิธแิรงงานของพนกังานและผูร่้วมธรุกจิ
อย่างเป็นธรรม

 3. มุง่มัน่ทีจ่ะลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกจิ ต่อสงัคม 
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 4. ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
และชี้แจงเหตุและผลได้ทุกขั้นตอน

 5. ให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการด�าเนิน
งานด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 6. ด�าเนนิการบรหิารจดัการสายโซ่อปุทานให้สอดคล้องกกัฎหมาย 
และมาตรฐานด้านสทิธมินษุยชนและแรงงาน รวมถงึกาบรหิาร
จัดการด้านข้อมูลและการเก็บอย่างมีประสิทธิผล  

 7. มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิงานตามมาตรฐานด้านความรบัผชิอบ
ต่อผลติภัณฑ์ ไม่จ�ากดัเพยีงการปฏบิตัติามกฎหมายเท่าน้ัน แต่
รวมไปถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองต่อความต้องการทัง้
ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

 8. เปิดเผยผลการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับความมุ่งม่ันของบริษัทฯ 
แนวทางบรหิารจดัการ รวมถงึผลการด�าเนนิงานด้านเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อมโยง 
โปร่งใส และมคีวามสอดคล้องกบัแนวทางการรายงานด้านการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)1

 9. ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารกับผู ้มีส ่วนได้เสียเป็น
หลักส�าคัญของการบริหารจัดการความย่ังยืน ตลอดจนการ
ปรบัปรงุการออกแบบและบรหิารการจัดการประเดน็ด้านสงัคม 
เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ได้รบัการยอมรบัจากผู้มส่ีวน
ได้เสีย

 10. การบรหิารจดัการความยัง่ยนืทีม่คีวามเชือ่มโยงถงึกนั จะต้องน�า
ไปบูรณาการซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างให้องค์กรสามารถปฏิบัต ิ
ได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิด
ชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ 
พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คูค้่า หน่วยงานภาครฐัและสงัคม ซึง่ความรบั
ผดิชอบนีร้วมถงึการรบัผดิชอบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 
พร้อมๆ กับสร้างเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด
นโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้ถอืปฏบิตั ิดงันี้
 1. ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดย

มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่บริษัทฯ ก�าหนด

 2. ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด 

 3. มุ่งมั่นในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

 4. ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้เสีย มส่ีวนร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีด�าเนินการโดยใช้
ศักยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ ให้ประสบผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. สือ่สารและประชาสมัพนัธ์โครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม กับชุมชน สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 

1Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจัดท�ารายงานประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน โดย GRI เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่
หลาย และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ
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พัฒนาการและเหตุการณ์ที่ส�าคัญในปี 2561

มกราคม

 - บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อ
ขยายผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
โดยบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นโรงงานน�าร่องให้เข้าร่วมโครงการ
ขยายผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 7 ปี 2561

กุมภาพันธ์

 - บริษัทฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในโครงการบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC 

เมษายน

 - บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนา Smart 
City ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพือ่สนบัสนนุองค์ความรูเ้กีย่วกบั 
ระบบกกัเกบ็พลงังาน ในโครงการสาธติการบรหิารจดัการโครง
ข่ายไฟฟ้าส�าหรับเมืองอัจฉริยะ โดยเบื้องต้นได้ติดตั้งระบบ
กักเก็บพลังงานขนาด 17  กิโลวัตต์-ช่ัวโมง เพื่อเป็นตัวอย่าง
และต้นแบบส�าหรับการศึกษาดูงาน และตอบสนองนโยบาย 
Energy 4.0 ของรฐับาล ในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต

พฤษภาคม

 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการขยาย
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า (ประมาณ 60 เมกะวัตต์ และ  
10 ตนัต่อชัว่โมง) ส�าหรบัลกูค้าอุตสาหกรรม (โครงการขยายก�าลงั 
การผลิตฯ) ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ เข้า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,105 
ล้านบาท ซึ่งโครงการขยายก�าลังการผลิตฯ จะเริ่มก่อสร้างใน
ไตรมาสที ่3 ปี 2561และมแีผนเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทั้งนี้ ภายหลังด�าเนินการแล้วเสร็จ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด จะมีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ
รวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และการผลิตไอน�้ารวมประมาณ 
40 ตันต่อชั่วโมง

มิถุนายน

 - บริษัทฯ ได้แจ ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต ่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เห็นชอบการเข้าซื้อหุ้น
ทัง้หมดของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั (มหาชน) โดยมีเง่ือนไข
บังคับก่อนเข้าซื้อ จ�านวน 2 ข้อ ได้แก่ การได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับอนุมัติ 
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น 
ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

กรกฎาคม

 - บริษทั ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ�ากดั ซึง่บรษิทัฯ เข้าถอืหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามสัญญารับจ้างงานออกแบบ 
จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาขนาด 2 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงานด้วย
แบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System หรือ BESS) 
ขนาด 625 กิโลวัตต์-ชั่วโมงกับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ 
จ�ากัดหรือ GCL

สิงหาคม

 - ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติการเข้า
ซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม และอนุมัติการออกหุ้นกู ้ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 68,500 ล้านบาท หรอืในสกลุ
เงินอื่นในอัตราเทียบเท่า

พฤศจิกายน

 - บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาการจ่ายไฟด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลงังานแบบผสมผสานในพืน้ทีเ่กาะ และพืน้ทีห่่างไกล ร่วมกบั 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA โดยการด�าเนินโครงการ 
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบของการน�าระบบ 
กักเก็บพลังงาน และระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy 
Storage System and Energy Management System) มาใช้ 
แก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพยีงพอและเพิม่ประสทิธภิาพ 
การบริหารจัดการพลังงานให้กับพื้นท่ีห่างไกล ซึ่งจะสามารถ 
น�าต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานภายใต้ความร่วม
มอืใน MOU น้ี ไปประยกุต์ใช้งานและขยายผลในพืน้ทีห่่างไกล
ต่างๆ ต่อไปในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ธันวาคม

 - บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นโดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส�าหรับเข้าซื้อหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทที่เข้าลงทุน ประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็น.
พ.ีเอส. สตาร์กรุป๊ จ�ากดั   (“เอน็.พ.ีเอส.”) (2) บรษิทั เวลิด์ เอก็ซ์
เชนจ์ เอเชีย จ�ากัด (“เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย”) (3) บริษัท พี.พี. 
โซล่า จ�ากดั (“พ.ีพ.ี โซล่า”) ซ่ึงประกอบกจิการผลติกระแสไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์ โดยมกี�าลงัการผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 39.5 
เมกะวัตต์ และเข้าลงทุนใน (4) บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล  
โอเปอเรติง้ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นกจิการให้บรกิารด้านการ 
ปฏิบัติการดูแลบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยเมือ่ธรุกรรมการเข้าซ้ือหุน้ของบรษิทัเหล่านีเ้สรจ็สิน้ลงแล้ว 
จะส่งผลให้บริษัทเหล่านี้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 - บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด เป็น
บริษัทย่อยเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนของบริษัทฯ 

 - คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให้บริษัทฯ รวมกิจการกับบริษัท โกลว์ พลังงาน 
จ�ากัด มหาชน (โกลว์) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนให้ โกลว์ ต้อง
ขายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ากัด ให้แล้วเสร็จ เพื่อ
แก้ไขปัญหาลดการแข่งขันในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด รวมถึง
เงื่อนไขบังคับหลังการควบรวม 11 ข้อแนบท้ายมติเห็นชอบ ซึ่ง 
บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการด�าเนินการร่วมกัน
ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงทีจ่�าเป็นในเอกสารสญัญาทีเ่กีย่วข้อง
อันเนื่องมาจากการเพิ่มเติมเง่ือนไขบังคับก่อนซึ่งอาจมีผล 
กระทบต่อราคาในการท�าค�าเสนอซ้ือหุ้นโกลว์ โดยบริษัทฯ 
คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ภายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562



28 รายงานประจำาปี 2561

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายสาธารณูปโภค ทั้งในส่วนที่เข้าไปด�าเนินการเองและเข้าไปลงทุนในกิจการอื่น 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนใน 14 บริษัท และด�าเนินกิจการใน 4 ประเทศ

ระยอง

บร�ษัท  ไออาร�พ�ซี
คลีน พาวเวอร� จำกัด
(IRPC-CP)

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการระยอง
(CUP 1, 2, 3)

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการระยอง
(CUP 3) (Expansion)

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการระยอง
(CUP 4) (COD: 2562)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า
นวนคร จำกัด ส�วนต�อขยาย 
(NNEG Expansion)
(COD: 2563)

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ
(RDF)

ศูนย�ผลิตสาธารณูปการระยอง
(CUP 3) (Expansion)

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ
(RDF)

บร�ษัท ไฟฟ�า น้ำลิก 1 จำกัด
(NL1PC) (COD: 2562)

(COD: 2562)



29บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

บรษิทัฯ มกี�าลงัการผลติจากโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิง 
ท่ีเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว และอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง  ดงันี้   

● โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม	(Combined	Cycle	Power	
Plant)	

 - จ�านวน 1 แห่ง ณ อ�าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรุ ี(700 เมกะวตัต์)
●	 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่	(Cogeneration	Power	Plant)	และ

หน่วยผลิตไอน�า้	
 - ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง 1-3  (Central Utility Plant: CUP 

1-3) จ�านวน 3 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) และนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง 
(339 เมกะวัตต์)

 - ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง 4  (Central Utility Plant: CUP 4) 
จ�านวน 1 แห่ง ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง 
ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย ์
ในปี 2562 (45 เมกะวัตต์)

บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีใกล้
เคียง ดังนี้

 - โครงการเปลี่ยนขยะในชุมชนเป็นพลังงานในรูปความร้อน 
(Refuse-Derived Fuel from Waste)

บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าลงทุนในกิจการอื่นๆ 
ดังนี้
●	 บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

ประเภทต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	รวม	10	บริษัท	
ประกอบด้วย

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

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ 
 - บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท สยาม 

โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ�ากัด
 - บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค 
 - บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด (โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดิน ร่วมกับสหกรณ ์
ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จ�ากัด) 

 - บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด (เพื่อรองรับแผน
ขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของบริษัทฯ) ซึ่ง
ถือหุ้นในบริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จ�ากัด บริษัท เวิลด์  
เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ�ากัด บริษัท พี.พี. โซล่า จ�ากัด และ บริษัท 
เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 

 โรงไฟฟ้าพลังน�้า  ได้แก่
 - บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด
 - บรษิทั นท ีซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั ทีถ่อืหุน้ใน บรษิทั ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ 

จ�ากดั 

● บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 รวม	 
4	บรษิทั	ประกอบด้วย

 - GPSC International Holdings Limited  ในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีเพือ่รองรบัแผนการขยาย
การลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต

 - 24M Technologies Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินงานวิจัยและ
พัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส�ารองส�าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมและการเสรมิสร้างความมัน่คงในระบบจ่าย
ไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 - บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ากัด ท�าธุรกิจใน
ด้านการบริหารจัดการหาและให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล 
ในลักษณะงานท่ีเป็นการจัดจ้างบุคลากรภายนอกของกลุ่ม
ปตท. 

 - บรษิทั สานพลัง วสิาหกจิเพือ่สังคม จ�ากัด (SPSE) ซึง่ประกอบ
กิจการผลิต ขายสินค้า และ/หรือ ให้บริการ อันก่อให้เกิดผลดี
และประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม อันเป็นการ
ด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม



GPSC International
Holdings Limited (GPSCIH)

24 Technologies, Inc. 
(24M)

ฑณัภติลผมาตกยแงั้ตดิตติลผรากงัลาํก

GPSC 51%

     240 MW                 300 T/H      5 MW                        12,000 RT

GPSC 100%

GPSC 25%

(BIC-1)

(BIC-2)

     117 MW              20 T/H
     117 MW              20 T/H

     125 MW                 30 T/H

GPSC 30%

GPSC 100%

GPSC 100%

GPSC 40%

GPSC 25%

GPSC 10%

GPSC 29.5% GPSC 100%

       60 MW                 10 T/H

     20.8 MW 

GPSC 99%

     64.7 MW 

GPSC 40%

     1,285 MW 

NSC 25%

     80 MW 

TSR 100%

GPSC 100%

     5 MW 

1.400 MW

GPSC 15%

700 MW
80 cu.m./h

339 MW
1,340 T/H 
2,000 cu.m./h

กำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุน

 1,922 เมกะวัตต�

1,582 ตันต�อชั่วโมง

12,000 ตันความเย็น

2,080 ลูกบาศก�เมตร
                      ต�อชั่วโมง 

20.79%

8.91%

25.00%

22.73%

22.58%

ยาขอนสเ�ีทน�ุห
ปไว�ัทนชาชะรป�หใ

โรงไฟฟ�าศร�ราชาโรงผลิตสาธารณูปการระยอง

า�ํนอไา�ฟฟไ

      : ุตหเยามห )ruoh rep sretem cibuc( งมโว�ัชอ�ตรตมเ�กศาบกูล : h/.m.uc)snot noitaregirfer( น็ยเมาวคนัต : TR)ruoh/snot( งมโว�ัชอ�ตนัต : H/T)sttawagem( �ตตัวะกมเ : WM

น็ยเา�ํน มรรกหาสตุอรากอ�ืพเา�ํน �ยชิณาพงิชเรากนินเาํดม�ิรเ�มไงัย

280 T/H 
770 cu.m./h

CUP-4
45 MW
70 T/H

CUP-3
าํนอไะลแา�ฟฟไทภเะรป

บักงยโมอชืเ

นชัรเอนเนจเคโทภเะรป

CUP-1
226 MW
890 T/H 
720 cu.m./h

CUP-2
113 MW
170 T/H 
510 cu.m./h

นชัรเอนเนจเคโทภเะรป

นชัรเอนเนจเคโทภเะรป

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�าและ
พลังงานร�วม จํากัด
(CHPP)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�าและ
พลังงานร�วม จํากัด
(CHPP) (Solar)

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน
พาวเวอร� จํากัด
(IRPC-CP)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า นวนคร
จํากัด (NNEG)

บร�ษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(BIC)

บร�ษัท ราชบุร�เพาเวอร�
จํากัด (RPCL)

บร�ษัท อิจ�โนเซกิ โซล�า
พาวเวอร� 1 จ�เค (ISP1)

บร�ษัท โกลบอล ร�นิวเอเบิล
พาวเวอร� จํากัด (GRP)

บร�ษัท นที ซินเนอร�ยี่ จำกัด

บร�ษัท สานพลัง
ว�สาหกิจเพ�อ่สังคม จํากัด (SPSE)

บร�ษัท ไทย โซล�าร�
ร�นิวเอเบิล จํากัด (TSR)

บร�ษัท สยาม โซล�าร�
ดักาํจ 1 �ียี่�รอนเน็อเ

(SSE1)

(NSC)

(NL1PC)

บร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร� 
จํากัด (XPCL)

บร�ษัท บิซิเนส เซอร�ว�สเซส
อัลไลแอนซ� จํากัด (BSA)

น้ำเย็น น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม

บร�ษัท ไฟฟ�า น้ำลิก 1 จำกัด

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน้ำ

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

ไอน้ำ

24 Technologies, Inc. 
(24M)

ฑณัภติลผมาตกยแงั้ตดิตติลผรากงัลาํก

700 MW
80 cu.m./h

339 MW
1,340 T/H 
2,000 cu.m./h

กำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุน

 1,955 เมกะวัตต�

1,585 ตันต�อชั่วโมง

12,000 ตันความเย็น

2,080 ลูกบาศก�เมตร
                      ต�อชั่วโมง 

20.79%

8.91%

25.00%

22.73%

22.58%

ยาขอนสเ�ี่ทน�ุห

โรงไฟฟ�าศร�ราชาศูนย�ผลิตสาธารณูปการระยอง (CUP)

า�ฟฟไ

      : ุตหเยามห )ruoh rep sretem cibuc(อ�ตรตมเ�กศาบกูล : h/.m.uc)snot noitaregirfer( น็ยเมาวคนัต : TR)ruoh/snot( งมโว�ัชอ�ตนัต : H/T)sttawagem( �ตตัวะกมเ : WM

280 T/H 
770 cu.m./h

CUP 4
45 MW
70 T/H

CUP 3
15 MW

60 MW
70 T/H

CUP 1
226 MW
890 T/H 
720 cu.m./h

CUP 2
113 MW
170 T/H 
510 cu.m./h

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน
พาวเวอร� จํากัด
(IRPC-CP)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า นวนคร
จํากัด (NNEG)

บร�ษัท ราชบุร�เพาเวอร�
จํากัด (RPCL)

บร�ษัท อิชิโนเซกิ โซล�า
พาวเวอร� 1 จ�เค (ISP1)

บร�ษัท ไทย โซล�าร�
ร�นิวเอเบิล จํากัด (TSR)

 ทัษิรบ
(NSC)

 ทัษิรบ
(NL1PC)

บร�ษัท บิซิเนส เซอร�ว�สเซส
อัลไลแอนซ� จํากัด (BSA)

ให�ประชาชนทั่วไป

ยังไม�เร��มดำเนินการเชิงพาณิชย�

ช่ัวโมง

30 รายงานประจำาปี 2561

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 14 บริษัท ประกอบไปด้วย บริษัทย่อย 6 บริษัท  บริษัทร่วมค้า 3 บริษัท 
บริษัทร่วม 1 บริษัท และบริษัทที่เข้าไปลงทุน 4 บริษัท ดังนี้



GPSC International
Holdings Limited (GPSCIH)

24 Technologies, Inc. 
(24M)

ฑณัภติลผมาตกยแงั้ตดิตติลผรากงัลาํก

GPSC 51%

     240 MW                 300 T/H      5 MW                        12,000 RT

GPSC 100%

GPSC 25%

(BIC-1)

(BIC-2)

     117 MW              20 T/H
     117 MW              20 T/H

     125 MW                 30 T/H

GPSC 30%

GPSC 100%

GPSC 100%

GPSC 40%

GPSC 25%

GPSC 10%

GPSC 29.5% GPSC 100%

       60 MW                 10 T/H

     20.8 MW 

GPSC 99%

     64.7 MW 

GPSC 40%

     1,285 MW 

NSC 25%

     80 MW 

TSR 100%

GPSC 100%

     5 MW 

1.400 MW

GPSC 15%

700 MW
80 cu.m./h

339 MW
1,340 T/H 
2,000 cu.m./h

กำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุน

 1,922 เมกะวัตต�

1,582 ตันต�อชั่วโมง

12,000 ตันความเย็น

2,080 ลูกบาศก�เมตร
                      ต�อชั่วโมง 

20.79%

8.91%

25.00%

22.73%

22.58%

ยาขอนสเ�ีทน�ุห
ปไว�ัทนชาชะรป�หใ

โรงไฟฟ�าศร�ราชาโรงผลิตสาธารณูปการระยอง

า�ํนอไา�ฟฟไ

      : ุตหเยามห )ruoh rep sretem cibuc( งมโว�ัชอ�ตรตมเ�กศาบกูล : h/.m.uc)snot noitaregirfer( น็ยเมาวคนัต : TR)ruoh/snot( งมโว�ัชอ�ตนัต : H/T)sttawagem( �ตตัวะกมเ : WM

น็ยเา�ํน มรรกหาสตุอรากอ�ืพเา�ํน �ยชิณาพงิชเรากนินเาํดม�ิรเ�มไงัย

280 T/H 
770 cu.m./h

CUP-4
45 MW
70 T/H

CUP-3
าํนอไะลแา�ฟฟไทภเะรป

บักงยโมอชืเ

นชัรเอนเนจเคโทภเะรป

CUP-1
226 MW
890 T/H 
720 cu.m./h

CUP-2
113 MW
170 T/H 
510 cu.m./h

นชัรเอนเนจเคโทภเะรป

นชัรเอนเนจเคโทภเะรป

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�าและ
พลังงานร�วม จํากัด
(CHPP)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�าและ
พลังงานร�วม จํากัด
(CHPP) (Solar)

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน
พาวเวอร� จํากัด
(IRPC-CP)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า นวนคร
จํากัด (NNEG)

บร�ษัท บางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
(BIC)

บร�ษัท ราชบุร�เพาเวอร�
จํากัด (RPCL)

บร�ษัท อิจ�โนเซกิ โซล�า
พาวเวอร� 1 จ�เค (ISP1)

บร�ษัท โกลบอล ร�นิวเอเบิล
พาวเวอร� จํากัด (GRP)

บร�ษัท นที ซินเนอร�ยี่ จำกัด

บร�ษัท สานพลัง
ว�สาหกิจเพ�อ่สังคม จํากัด (SPSE)

บร�ษัท ไทย โซล�าร�
ร�นิวเอเบิล จํากัด (TSR)

บร�ษัท สยาม โซล�าร�
ดักาํจ 1 �ียี่�รอนเน็อเ

(SSE1)

(NSC)

(NL1PC)

บร�ษัท ไซยะบุร� พาวเวอร� 
จํากัด (XPCL)

บร�ษัท บิซิเนส เซอร�ว�สเซส
อัลไลแอนซ� จํากัด (BSA)

น้ำเย็น น้ำเพ�่อการอุตสาหกรรม

บร�ษัท ไฟฟ�า น้ำลิก 1 จำกัด

ธุรกิจโรงไฟฟ�าพลังน้ำ

ธุรกิจอื่นๆ

ธุรกิจโรงไฟฟ�าที่ใช�ก�าซธรรมชาติเป�นเชื้อเพลิง

ไอน้ำ

24 Technologies, Inc. 
(24M)

ฑณัภติลผมาตกยแงั้ตดิตติลผรากงัลาํก

700 MW
80 cu.m./h

339 MW
1,340 T/H 
2,000 cu.m./h

กำลังการผลิตรวมตามสัดส�วนการลงทุน

 1,955 เมกะวัตต�

1,585 ตันต�อชั่วโมง

12,000 ตันความเย็น

2,080 ลูกบาศก�เมตร
                      ต�อชั่วโมง 

20.79%

8.91%

25.00%

22.73%

22.58%

ยาขอนสเ�ี่ทน�ุห

โรงไฟฟ�าศร�ราชาศูนย�ผลิตสาธารณูปการระยอง (CUP)

า�ฟฟไ

      : ุตหเยามห )ruoh rep sretem cibuc(อ�ตรตมเ�กศาบกูล : h/.m.uc)snot noitaregirfer( น็ยเมาวคนัต : TR)ruoh/snot( งมโว�ัชอ�ตนัต : H/T)sttawagem( �ตตัวะกมเ : WM

280 T/H 
770 cu.m./h

CUP 4
45 MW
70 T/H

CUP 3
15 MW

60 MW
70 T/H

CUP 1
226 MW
890 T/H 
720 cu.m./h

CUP 2
113 MW
170 T/H 
510 cu.m./h

บร�ษัท ไออาร�พ�ซี คลีน
พาวเวอร� จํากัด
(IRPC-CP)

บร�ษัท ผลิตไฟฟ�า นวนคร
จํากัด (NNEG)

บร�ษัท ราชบุร�เพาเวอร�
จํากัด (RPCL)

บร�ษัท อิชิโนเซกิ โซล�า
พาวเวอร� 1 จ�เค (ISP1)

บร�ษัท ไทย โซล�าร�
ร�นิวเอเบิล จํากัด (TSR)

 ทัษิรบ
(NSC)

 ทัษิรบ
(NL1PC)

บร�ษัท บิซิเนส เซอร�ว�สเซส
อัลไลแอนซ� จํากัด (BSA)

ให�ประชาชนทั่วไป

ยังไม�เร��มดำเนินการเชิงพาณิชย�

ช่ัวโมง
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ผลิตภัณฑ์/บริการ ด�าเนินการโดย   
%

การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018)

รายได้
(ล้านบาท)  

%
รายได้

(ล้านบาท)  
%

รายได้
(ล้านบาท)  

%

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

ไฟฟ้า GPSC-ระยอง        - 6,875 32%         7,004     34% 7,493   30%

GPSC-ศรีราชา      - 4,506 21%         3,828     18% 3,241  13%

IRPC-CP          51% 983 5%   1,131 5% 5,278 21%

CHPP                  100%                                    - 0%    40       0% 42 0% 

ISP1                   99%                                   - 0% 2 0% 279 1%

รวม  12,364   58%      12,004 58% 16,334 65%

ไอน�า้ GPSC-ระยอง       - 6,142 29% 5,911 28% 6,259 25%

IRPC-CP         51% 1,072 5% 962 5% 1,038    4%

รวม 7,214   34% 6,875 33% 7,297 29%

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม/น�า้เย็น GPSC-ระยอง       - 247 1%          268 1% 309 1%

GPSC-ศรีราชา       -  17             0% - 0% 6 0%

CHPP 100%                             195         1%          175 1% 187 1% 

รวม 459 2%           442 2%  502 2% 

บริการ CHPP 100%                                - 0% 4 0% 97 0%

รวม - 0% 4 0% 97 0%

เชื้อเพลิงขยะ RDF GPSC-RDF      - - 0% - 0% 4 0%

- 0%     - 0% 4 0%

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 20,037      93%     19,325       93%  24,234  96%

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าการเงินในโรงไฟฟ้า GPSC-ศรีราชา  638 3% 592 3% 543 2%

รวมรายได้จากสญัญาเช่าการเงนิ 638 3% 592 3% 543 2%

รายได้อื่น

ไนโตรเจน GPSC 96 0% 108 1% 103 0%

เงินปันผลรับ GPSC 420 2% 270           1% 135 1%

รายได้อื่น GPSC 244 1% 478            2% 286 1%

รวมรายได้อื่น  760 3% 856 4% 523     2%

รวมรายได้ 21,435   100% 20,773  100% 25,300  100%

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน�า้ น�า้เพื่อการ 
อุตสาหกรรม รายได้จากสัญญาเช่าทางการเงิน และเงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ากัด 
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1,509

20.8

347

60
70
3

1,512

12,000 2,08018

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มกี�าลงัการผลติตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัทีเ่ข้าลงทนุทีเ่ริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว และ
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้
1. โรงฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ไฟฟ้า 700 เมกะวัตต์ และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม 80 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ไฟฟ้า 399 เมกะวัตต์ ไอน�า้ 1,410 ตนั/ชัว่โมง และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรม 2,000 ลกูบาศก์เมตร/ชัว่โมง

ไฟฟ้า
คือพลังงานรูปแบบหน่ึงซึ่ง
ถูกแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์
ในการสร้างพลังงานอื่น เช่น  
พลังงานความร ้อน และ
พลังงานกลจัดส ่งไปยังที่
ต่างๆ โดยใช้สายส่งไฟฟ้า 
(Transmission Line) เป็น
ตัวน�าไป โดยไฟฟ้าที่ส่งให้
กับลูกค้ามีหลายแรงดันทั้ง 
230 kV, 115 kV และ 22 kV 

ไนโตรเจน
เป็นก๊าซเฉื่อย (Inert Gas) 
มีสูตรทาง เคมี  N2  และ
ใ น ส ภ า ว ะ ข อ ง เ ห ล ว ที่ มี
อุณหภูมิติดลบ 196 องศา
เซลเซียส ทั้งนี้ บริษัทฯ ท�า
หน้าที่ เป ็นผู ้จัดหาเพื่อส ่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านทาง
ท่อส่ง

น�า้เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย Boiler Feed 
Water และน�้าปราศจาก 
แร่ธาตุ ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์
เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าและส่งขายให้
ลกูค้าเพือ่ใช้ในระบบการผลติ

น�้าเย็น
เป็นตวักลางในการแลกเปลีย่น 
พลังงานที่ใช้ส�าหรับระบบ
ปรับอากาศ โดยบริษัทฯ 
ท�าการผลติ ณ ทีศ่นูย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ

ไอน�า้
คือรูปแบบการใช้พลังงาน
ความร้อนรูปแบบหนึ่ง โดย
ใช้ความร้อนท่ีเหลือจากการ
ผลติไฟฟ้ามาผลติไอน�้า หรอื
บางครั้งก็จะใช้การเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงโดยตรงในการ
ผลิต ทั้งนี้ ไอน�้าที่ส่งให้กับ
ลูกค้ามีหลายระดับแรงดัน 
ตามความต้องการของลกูค้า

ไฟฟ้าในประเทศ
1,587 เมกะวัตต์

อยู่ระหว่างก่อสร้างและเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้างและเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2563

ไฟฟ้าต่างประเทศ
367.8 เมกะวัตต์

ไอน�้า
1,585 ตัน/ชั่วโมง

น�้าเย็น
12,000 ตันความเย็น

น�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
2,080 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 

ก�าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น
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1)	 เป็นแกนน�ำในกำรขับเคลื่อนธุรกิจด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของ
กลุ่ม	ปตท.	

 จากวสิยัทศัน์ของกลุม่ ปตท. ทีจ่ะเป็นบรษิทัพลงังานไทยข้ามชาต ิ
ระดับแนวหน้า กลุ่ม ปตท. จึงมีการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ท่ีหลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่
กลุ่ม ปตท. ให้ความส�าคัญนอกเหนือจากธุรกิจน�้ามัน ธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ในฐานะ 
ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ควบคู่ไปกับการขยาย
ธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

2)	 กำรได้เปรียบเชิงกลยทุธ์จำกท�ำเลทีต่ัง้	กลุม่ลกูค้ำและชนดิ
ของเชื้อเพลิงที่หลำกหลำย	รวมถึงควำมสมดุลของสถำนะ
กำรด�ำเนินกำรของโรงไฟฟำ้ที่บริษัทฯ	เข้ำลงทุน	

 ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขยายตัวในมิติต่างๆ ทั้ง
ในด้านท�าเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการ
กระจายความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

 l ท�ำเลที่ตั้ง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการ 
กระจายตวัในหลายจงัหวดัของประเทศไทย และบางส่วนตัง้อยู่

  ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการ
เตบิโตของความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ หรอื
ในประเทศใดประเทศหนึ่ง

 l กลุ่มลูกค้ำ บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และได้จ�าหน่ายผลติภณัฑ์
พลอยได้จากการผลติไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมในบรเิวณ 
ใกล้เคียง ซึ่งจะไม่เป็นการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเพียง
รายเดียว

จุดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ

ก�ำลังผลิตตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น
แบ่งตำมกำรจ�ำหน่ำย	(เมกะวัตต์)

สัดส่วนรำยได้ตำมกลุ่มลูกค้ำ
(ล้ำนบำท)

 l ชนิดของเชื้อเพลิง	 โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้า
ลงทุนมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (Conventional 
Power Plant) โรงไฟฟ้าพลังน�้า (Hydro Power Plant) และ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant) ท�าให้
บรษิทัฯ มรีปูแบบทางธรุกจิท่ีกระจายความเส่ียงจากการพึง่พงิ
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึ่ง 

 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการด�าเนินการของ 
โรงไฟฟ้าทีบ่รษิทัฯ เข้าลงทนุ บรษิทัฯ มโีรงไฟฟ้าทีเ่ปิดด�าเนนิการ
เชงิพาณชิย์แล้วจ�านวนหนึง่ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าทีส่ามารถสร้างรายได้
ให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที และยังมีโรงไฟฟ้าบางส่วนท่ีอยู่ระหว่าง
การก่อสร้างซึ่งจะเป็นส่วนท่ีเสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้
แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

3)	 โอกำสในกำรต่อยอดทำงธุรกิจ
 นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายใน
การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เช่น ธรุกจิระบบกกัเกบ็พลงังาน
ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ และจากการทีบ่ริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน 24M 
Technologies, Inc. (24M) ซึง่เป็นบรษิทัท่ีท�าการวจิยัพฒันาการ
ผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออน เพื่อน�ามาพัฒนาประยุกต์
ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส�ารองส�าหรับภาคอุตสาหกรรม และ
การเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือม
โยง ซึ่งหากการวิจัยพัฒนาของ 24M ประสบความส�าเร็จ และ
สามารถด�าเนินการผลิตเพื่อใช้งานและจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ได้แล้วนั้น จะท�าให้บริษัทฯ มีช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ด้านแบตเตอรีท่ีก้่าวหน้า อกีทัง้ บรษิทัฯ มคีวามสนใจในการเป็น 
ผู ้ให้ค�าปรึกษาและบริการครบวงจรเก่ียวกับระบบกักเก็บ
พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นธุรกิจรูปแบบการใช้ไฟฟ้า
แบบใหม่

1%
VSPP

7%
ลูกค้ำไฟฟ้ำอื่นๆ
(ในประเทศ)

0.2%
กฟภ./กฟน.

38%
กฟผ.

33%
SPP

63%
IPP

53%
ลูกค้ำไฟฟ้ำ
ในกลุ่ม	ปตท.

2%
อื่นๆ/
ต่ำงประเทศ

2%
อื่นๆ

24,7771,955
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การจัดจ�าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การจัดจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) โดย
มีหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้ได้
มาตรฐานเดียวกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปสถานีไฟฟ้าย่อย  
(Substation) เพื่อส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซ้ือขาย เพื่อ
จ�าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้า
อุตสาหกรรมต่อไป 

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ มีการผลิต คือ ไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นพลังงานที่ปัจจุบันยังมีความยากล�าบากในการ
จัดเก็บไว้ใช้ในภายหลัง ดังนั้นระบบการจัดจ�าหน่ายสินค้าไปยัง
ลูกค้าจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความพร้อมใน
การจัดจ�าหน่ายที่มีเสถียรภาพสูงรองรับ  บริษัทฯ เห็นความส�าคัญ
ในจุดนี้จึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้าแต่ละราย อีกทั้ง
ยงัสามารถควบคมุปรมิาณการใช้ และระบบป้องกนัความปลอดภยั
ของลูกค้าแต่ละรายแยกออกจากกันได้ 

นอกจากนี้ ต�าแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จึงมีความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก เพือ่ให้การจดัส่งผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้ามปีระสิทธภิาพ 
โดยจะต้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม ซ่ึงมีความต้องการใช้ไฟฟ้า  
ไอน�า้ น�า้เยน็ และน�า้เพือ่การอตุสาหกรรม  ในกระบวนการผลิต และ
จะต้องมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ผ่านระบบขนส่งทาง
ท่อส่งผลิตภณัฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้หุม้ฉนวนเพิม่เติมเป็นพิเศษ
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ตามลักษณะการ
จัดจ�าหน่าย ดังนี้

1. จ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
เพื่อน�าไปจ�าหน่ายต่อ

 ตามลักษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. จะ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิต จัดหา และจัดส่งให้กับ 
กฟภ. และ กฟน. เป็นผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรม
และประชาชนทั่วไป ท�าให้มีความจ�าเป็นที่หน่วยงานทั้ง 3 แห่ง
จะต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ซึ่ง
การผลิตไฟฟ้าโดย กฟผ. แห่งเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ หน่วยงาน 
ดังกล่าวจึงมีความจ�าเป็นต้องรับซื้อไฟฟ้าจากผู ้ผลิตไฟฟ้า 
ภาคเอกชนเพ่ิมเตมิ ผ่านการท�าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า 3 ประเภทหลกั 
คอื 

l ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP)
l ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 

	 l ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : 
VSPP) 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่ข้าลงทนุมกีารจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. 
กฟภ. และ กฟน. ผ่านการท�าสญัญาทัง้ 3 ประเภท ซึง่ในการจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นั้นยังมีผลท�าให้บริษัทฯ มีไฟฟ้าส�ารอง
ผ่านสัญญาซื้อขายไฟฟ้าส�ารอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ของระบบการผลิตไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าอีกด้วย

l กำรก�ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นไปตาม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจ�าแนกตามประเภทของผู้ผลิตไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้

 1)	กำรก�ำหนดรำคำของผู้ผลิตไฟฟ้ำอิสระ (Independent	
Power	Producer:	IPP)	
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) โดยทั่วไป 
จะมีการก�าหนดโครงสร้างราคาหลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ซึ่ง
เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือนใน
การรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่ค�านึง
ถึงจ�านวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซื้อขายตามจริงจากโรงไฟฟ้า 
ทั้งนี้ ค่า AP ประกอบด้วย

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

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

ส่วนที่สอง คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ที่ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะก�าหนดราคาโดยค�านึงถึงต้นทุน
การผลิตผันแปร

 2)	กำรก�ำหนดรำคำของผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก	 (Small	 Power	
Producer:	SPP)
การก�าหนดราคาไฟฟ้าส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
ขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิง และประเภทของสัญญา ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) การก�าหนดราคาของสัญญา Firm  
 สัญญา Firm คือ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีการก�าหนด

ปริมาณพลังไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสัญญา 
ซึง่สญัญาจะมรีะยะเวลาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป โดยการก�าหนด
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ราคาของสัญญาประเภทนี้ ประกอบด้วย ค่าพลังไฟฟ้า 
(Capacity Payment: CP) ซ่ึงพิจารณาจากค่าลงทุน
ของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
(Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซื้อ
พลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) 
ซึ่งก�าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่ 
กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งได้ในอนาคต (Long Run Avoided 
Energy Cost) และค่าประหยัดการใช้เช้ือเพลิง (Fuel 
Saving) ซึ่งจะได้รับรายได้ส่วนนี้ เมื่อสามารถใช้เชื้อ
เพลงิได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานที ่กฟผ. ก�าหนด นอกจากนี้
กฟผ. จะรับซื้อไฟฟ้าตามปริมาณที่ก�าหนดไว้ในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ก�าหนดไว้  

2.2) การก�าหนดราคาของสัญญา Non-firm
 สญัญา Non-firm คอื สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีม่กีารก�าหนด

พลังไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายุสัญญาที่มีระยะ
เวลาสญัญาไม่เกนิ 5 ปี โดยสญัญาประเภทนีจ้ะไม่ได้รบั
เงินค่าพลังไฟฟ้า (CP) ได้รับเพียงแต่ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(EP) ซึ่งก�าหนดจากค่าเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า ค่าด�าเนินการ และค่าบ�ารุงรักษาของโรงไฟฟ้า
ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในระยะสั้น (Short Run 
Avoided Energy Cost) จากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
รายเล็ก ท�าให้ราคาซื้อขายไฟฟ้าเฉลี่ยของสัญญา Non-
firm ต�่ากว่าสัญญา Firm ทั้งนี้ หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าระบบพลังงานทดแทนจะมีส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder) หรือรับซื้อไฟฟ้าในอัตราพิเศษ 
(Feed in Tariff)  

 3)	กำรก�ำหนดรำคำของผู้ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก	 (Very	
Small	Power	Producer:	VSPP)	
ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP) คอื ผูผ้ลติไฟฟ้าทีม่กีาร
จ�าหน่ายให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อสัญญา 
โดยอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าเท่ากับค่าไฟฟ้าตามโครงสร้าง 
ค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันที่ VSPP ท�าการเชื่อมโยงกับ
ระบบไฟฟ้ารวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรค่าเอฟทีขายส่งเฉลี่ย  
ทั้งนี้ หากเป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลังงาน
ทดแทนจะมีส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) หรือรับซื้อ
ไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็นไปตามประกาศของ 
กฟภ. หรือ กฟน.

2. จ�าหน่ายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม
นอกจากการจ�าหน่ายให้กับ กฟผ. แล้ว บริษัทฯ มีการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิตสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเย็น และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม
โดยลูกค้าอตุสาหกรรมของบรษิทัฯ ส่วนใหญ่อยูใ่นการกลุม่ธรุกจิ
ปิโตรเคมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจ�าหน่ายไนโตรเจนให้กับ
บริษัทฯ ในกลุ่ม ปตท. เป็นการให้บริการแบบครบวงจรอีกด้วย

l กำรก�ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์

1)	อัตรำกำรรับซื้อไฟฟ้ำของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม	
บรษิทัฯ มกีารตกลงท�าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัลกูค้า
แต่ละรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยอ้างอิง
ราคาซื้อขายจากอัตราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และจะมีการปรับ
เปลี่ยนค่าเอฟทีตามต้นทุนเชื้อเพลิง 

2)	กำรก�ำหนดรำคำค่ำไอน�้ำ	และน�้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม	
ราคาขายไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรม ก�าหนดจากวัตถุดิบพลังงานท่ีใช้ในการผลิต  
รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ของการผลิตของบริษัทฯ และมีการบวก
ก�าไรส่วนเพิ่ม (Cost plus) เพื่อจัดท�าเป็นสูตรราคาที่จะใช้
ตวัแปรของต้นทนุทีเ่ปลีย่นไปมาใช้ปรบัราคาให้สะท้อนต้นทนุ
การผลิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงการลงทุน ต้นทุนผันแปรและ 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิเครือ่งและการซ่อมบ�ารงุ (Operation and 
Maintenance) ส�าหรบัการลงทนุในระบบจ�าหน่าย (Distribution 
System) ทีจ่ดัเตรยีมให้ลกูค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated) 
พลังงานสูญเสียในระบบจ�าหน่าย (Energy Loss) จะมีการ
ค�านวณแยกต่างหากเน่ืองจากมีความแตกต่างกันของทั้ง
ปริมาณที่จะจัดส่ง และที่ตั้งของลูกค้าแต่ละรายซึ่งจะมีผล 
แตกต่างกันของเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบ 

เงื่อนไขกำรก�ำหนดรำคำทั่วไป
ในการก�าหนดราคาขายผลิตภัณฑ์น้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ และหลักการก�าหนดมาตรฐานราคาขาย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และโปร่งใสในการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับทั้งลูกค้าที่มีความเกี่ยวโยงกัน และลูกค้าอื่นๆ จะ
ต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
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ตลาดและภาวะการแข่งขัน

(1) สถานการณ์ความต ้องการและก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ประจ�าปี 2561

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประเทศไทยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ติดตั้งในระบบ 54,617 เมกะวัตต์ โดยเป็นก�าลังการผลิตตาม
สัญญา (Contract Capacity) 46,776 เมกะวัตต์ และแหล่ง
จ่ายไฟอิสระ (Independent Power Supply) 7,842 เมกะวัตต์ 
ทัง้นี ้ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของประเทศในปี 2561 อยูท่ี่ 
34,317 เมกะวัตต์ เกิดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ร้อยละ 0.6 ขณะที่ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ
ระบบการไฟฟ้าในปี 2561 อยู่ที่ 29,968 เมกะวัตต์ ลดลงจาก 
ปี 2560 ร้อยละ 1.1 สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า
นอกระบบ 3 การไฟฟ้าที่เกิดจากการผลิตเพื่อใช้เองซึ่งเติบโต
ตามภาคอุตสาหกรรมที่มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/ 
หรือขายตรง ที่เชื่อมต่อกับระบบของ 3 การไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

(2) แผนพัฒนาก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-
2580 (PDP 2018)

 ณ วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาวาระส�าคัญด้านพลังงานโดยสรุป
ประเด็นที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้ จากเดิมนั้นการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าจะใช้สมมุติฐานการประมาณการอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจ การเติบโตของประชากรของประเทศไทย 
รวมทั้งข ้อมูลการใช ้ไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเป ็นหลัก 
ใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท�าการพยากรณ์ความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งในแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยฉบบัใหม่นีไ้ด้มกีารเปลีย่นมาใช้ข้อมลูการใช้ไฟฟ้า
จากฐานข้อมูลทั้งประเทศ โดยได้รวมข้อมูลก�าลังการผลิต 
และความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากลุ่ม Independent 
Power Supply (IPS) หรือโรงไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
และ/หรือขายตรงที่เชื่อมต่อกับระบบการไฟฟ้า เพื่อท�าให้การ
พยากรณ์มีความแม่นย�ามากย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังมีการจัด
ท�าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อน�า
ไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลักเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดยใช้
ศักยภาพเชื้อเพลิงและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่ในแต่ละภาค 
ซึง่จะท�าให้เกดิความมัน่คงของระบบไฟฟ้าตามรายภมูภิาคมาก 
ย่ิงข้ึน ซึ่งจะทบทวนใหม่ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของแผนอย่างมีนัยส�าคัญ 

หลกัการในการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย
ฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
(1) ด้านความมั่นคง โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงและสมดุลด้าน 

พลงังานไฟฟ้าเป็นรายภาค และจะพจิารณาจดัสรรโรงไฟฟ้าหลกั 
เพิ่มเติมในระดับที่เหมาะสม 

(2) ด้านราคา ส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าทีม่ต้ีนทนุต�่า รกัษาระดับราคา
ไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid รองรับการ 
เปลี่ยนแปลงตลาดสู่ Prosumer

การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า พบว่าในปี 2570 ประเทศไทย
จะเริ่มมีก�าลังการผลิตส่วนที่เชื่อถือได้ (Reliable capacity) ต�่ากว่า 
ความต้องการไฟฟ้า ดังนั้น จึงเริ่มมีการรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่า
ในรูปแบบการประมูลรับซื้อไฟฟ้า IPP หรือการรับซ้ือไฟฟ้าจาก 
ต่างประเทศ ทัง้นี ้ภาพรวมของก�าลงัการผลติไฟฟ้าในช่วง ปี 2561 -2580 
มีรายละเอียด ดังนี้
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แผนกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟำ้จำกพลังงำนทดแทน
ภาพรวมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ณ เดือนกันยายน 
2561 ตามแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP 2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพันทั้งสิ้น 10,778 
เมกะวัตต์ โดย PDP 2018 มีแนวโน้มที่จะเว้นวรรคการซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนจากภาคเอกชนเข้าระบบจนถึงปี 2569 แต่จะเน้น 
ส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพื้นท่ี การ
พฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนทุน่ลอยน�า้ในพืน้ทีเ่ขือ่น และ
เน้นให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการผลติไฟฟ้าผ่านโครงการโซลาร์ 
ภาคประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) โรงไฟฟ้าตามนโยบายการส่งเสริมของภาครฐั ในช่วงปี 2561-2580 
 ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะ 400 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 
 ประชารัฐ 120 เมกะวัตต์ รวม 520 เมกะวัตต์
2) โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ใหม่) ตามแผน AEDP ประกอบด้วย 

ชีวมวล 3,376 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ 546 เมกะวัตต์ พลังงาน 
แสงอาทิตย์ภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์ พลังงานแสง
อาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า 2,725 เมกะวัตต์ 
พลังงานลม 1,485 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 44 เมกะ
วัตต์ มีก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่รวม 18,176 เมกะวัตต์

3) คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) และคณะกรรมการ
 ก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) จะพจิารณาแนวทางการด�าเนนิการ
 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน ปีละ 100 

เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ

กำรต่ออำยสุญัญำโรงไฟฟ้ำของผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยเลก็	(SPP)
ณ วนัที ่24 มกราคม 2562 กพช. มมีตเิหน็ชอบการปรบัปรงุช่วงเวลา
การสิ้นสุดอายุสัญญาของ SPP ระบบ Cogeneration กลุ่มต่ออายุ
สัญญาให้ครอบคลุม SPP ระบบ Cogeneration เป็นปี 2559 -2561 
เพือ่ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมต ิกพช. เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 
2559 ประเภทสญัญา Firm ระบบ Cogeneration จ�านวน 25 ราย โดย
ให้ SPP ระบบ Cogeneration ที่สิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2559 -2568 
ได้รับการต่ออายุสัญญาหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ โดยใช้เชื้อเพลิง
ตามสัญญาเดิมและได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าสอดคล้องกับประเภท 
เชื้อเพลิง ซึ่งในการเจรจาต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตจะ
ต้องมกีารปรบัปรงุอตัรารบัซือ้ไฟฟ้าใหม่ให้มคีวามเหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและอาจจะครอบคลุมถงึต้นทุนการเดินเครือ่งผลติ
ไฟฟ้าเท่านัน้ ทัง้นี ้กกพ. จะพจิารณาต่ออายสุญัญาโรงไฟฟ้าภายใต้
หลกัการตามมต ิกพช. ดงักล่าวส�าหรบัโรงไฟฟ้าทีก่�าลังจะสิน้สดุอายุ
สัญญาในปี 2562-2564 และไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่ได้ทัน เพื่อให้สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ได้

ประมำณกำรค่ำไฟฟ้ำขำยปลีก
ประมาณการค่าไฟฟ้าขายปลกีของ PDP 2018 ในช่วงปี 2561-2580 
อยู่ระหว่าง 3.50-3.63 บาทต่อหน่วย หรือเฉลี่ย 3.58 บาทต่อหน่วย

20,766
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2,112

1,740

5,857

8,300

4,000

13,156

56,431
โรงไฟฟ้า
พลังงาน
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พลังน�้าสูบกลับ
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โคเจนเนอเรชั่น  

โรงไฟฟ้า
ความร้อนร่วม
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รับซื้อจาก
ต่างประเทศ

โรงไฟฟ้าถ่านหิน/
ลิกไนต์  

ภำพก�ำลังผลิตไฟฟำ้ใหม่ในช่วงปี	พ.ศ.	2561	-	2580
แยกตำมประเภทโรงไฟฟ้ำ	(เมกะวัตต์)

ภำพรวมของก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำในช่วงปี	2561	-	2580
(เมกะวัตต์)

46,090

สิ้นปี 2560 สิ้นปี 2580ปลดออก
จากระบบ

ก�าลังการผลิต
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-25,310  

56,431 77,211
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(3) ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จะส่งเสริมท�าให้เกิดความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
การลงทุนในพื้นที่ EEC คาดว่าจะท�าให้มีความต้องการไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 404 เมกะวัตต์ จากโครงสร้างพื้นฐาน 
(ท่าอากาศยานและท่าเรือ) ธุรกิจอุตสาหกรรม และนวัตกรรม 
R&D เช่น EECi และ Digital Park รวมถึง การพัฒนาระบบ
ขนส่งโดยการลงทนุก่อสร้างรถไฟความเรว็สงูซึง่คาดว่าจะท�าให้
มคีวามต้องการไฟฟ้าเพิม่เตมิอกีประมาณ 163 เมกะวตัต์ภายใน
ปี 2579 จากพยากรณ์ของส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 
(สนพ.) ดังนั้น การพัฒนาของ EEC จะส่งผลดีต่อความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในระยะยาว ซ่ึงเป็นโอกาสเติบโตของบริษัทฯ ร่วมกับ
กลุ่ม ปตท. และเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ

(4) การเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้การ 
ผลักดันนโยบาย Energy 4.0
นโยบาย Energy 4.0 จะเป็นกุญแจส�าคัญที่ผลักดันการพัฒนา
พลังงานไทยในอนาคตให้เปลี่ยนแปลงก้าวสู่ความม่ันคงอย่าง
แท้จริง โดยเริ่มในปี 2560 ภาครัฐขับเคลื่อนภาคพลังงานของ
ประเทศตามแนวนโยบาย Energy 4.0 เน้นผลักดันให้เกิด
นวัตกรรมด้านพลังงาน หรือพลังงานฐานนวัตกรรมให้ประเทศ
ในภาพรวมก้าวขึ้นไปเหนือจากการเป็นประเทศรายได้ระดับ
ปานกลาง โดยม ี4 องค์ประกอบคอื 1) ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle: EV) 2) ระบบเก็บสะสมพลังงาน (Energy Storage:  
ESS), 3) SPP Hybrid และ 4) Smart Grid/Smart City  
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) และประสิทธิภาพ  
(Efficiency) ของระบบส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า มีผลท�าให้การ
พฒันาพลงังานทดแทนมคีวามเสถยีร และเป็นการต่อยอดธรุกจิ
เกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เติบโตและก้าวหน้าเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค ดังที่
ได้เห็นการเริ่มต้นของภาครัฐในการสนับสนุนโครงการโซล่าร์
รฟูทอ็ป ภาคประชาชน และโซล่าร์รฟูทอ็ปเสร ี(Private PPA) ใน 
PDP 2018 อีกทั้ง ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
และ แผนอนรุกัษ์พลงังาน (EEP 2015) คาดว่าจะมคีวามต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,466 เมกะวัตต์ จากสมมติฐาน EV 
จ�านวน 1.2 ล้านคนัในปี 2579 รวมกนักบัการต่อยอดผสมผสาน
กันจนเกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บนรากฐานของการ
พัฒนาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) จะท�าให้
ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะคาดหวังการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของในส่วนของภาครัฐและ
เอกชน และจากการทีร่ฐับาลมกีารปรบันโยบายและกฎระเบยีบ
ให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบและลงทุนในส่วนของผู้ผลิต ทั้งนี้  
ผู ้ให้บริการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะมีโครงการน�าร่องอย่าง
ต่อเนื่องในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ เช่น  

Demand Response ระบบ Smart Billing เครื่องใช้ไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Appliances) รวมถึง Micro Grid เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

บริษัทฯ ภายใต้ตลาดและภาวะการแข่งขัน
การทีบ่รษิทัฯ มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน�้าทีม่อีายุ
สัญญาระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมชั้นดี สามารถให้การรับ 
ประกนัความมัน่คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้าให้กบัลกูค้าได้
ด้วยการด�าเนินธรุกจิจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�า้ด้วยระบบโคเจนเนอเรช่ัน 
ซึ่งมีต้นทุนที่ต�า่กว่าการผลิตไฟฟ้า และไอน�า้ด้วยระบบอื่น รวมถึงมี
โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและท่อส่งไอน�า้ไปยังโรงงานของลกูค้าแต่ละ
รายโดยตรง ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามสามารถในการแข่งขนั และมต้ีนทนุ
ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับการท่ีลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละราย
แยกลงทุนท�าการผลิตสาธารณูปการด้วยตนเอง 

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยผลการด�าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา 
ประกอบกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท สถานะทางการเงินและความ
สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ รวมถึงนโยบายการ
เติบโตอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพ
ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการด้านกิจการพลังงานรายอื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม



40 รายงานประจำาปี 2561

ชื่อบริษัท   : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์    : GPSC
วันก่อตั้งเป็นบริษัทจำ�กัด   : 10 มกราคม 2556
วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด   :  27 พฤศจิกายน 2557
วันเริ่มซื้อ-ข�ยในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  18 พฤษภาคม 2558
เลขทะเบียนนิติบุคคล   :  0107557000411
ทุนจดทะเบียน   :  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 14,983,008,000 บาท 

 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
 10 บาท จำานวนทุนที่ชำาระแล้ว14,983,008,000 บาท

ประเภทธุรกิจ   :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ไอนำ้า และ
   สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำาเนินธุรกิจในลักษณะ
   การเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า ไอนำ้า
   และ สาธารณปูโภคต่างๆ รวมถงึธรุกจิเกีย่วเน่ือง ท้ังในและต่างประเทศ
หมวดธุรกิจ   :  พลังงานและสาธารณูปโภค
กลุ่มอุตส�หกรรม   :  ทรัพยากร
จำ�นวนพนักง�น   :  318 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
เว็บไซต ์  :  www.gpscgroup.com

ข้อมูลติดต่อ
ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2140-4628, 0-2140-4691, 02-140-5318 
โทรสาร: 0-2140-4601
อีเมล: ir@gpscgroup.com
ฝ่�ยกิจก�รองค์กรและกฎหม�ย/เลข�นุก�รบริษัท
โทรศัพท์ : 0-2140-5301, 0-2140-4719, 0-2140-4608
โทรสาร : 0-2140-4601
อีเมล : company-secretary@gpscgroup.com

ข้อมูลทั่วไป 
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ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ และส�ข�
•  ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่
 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์: 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601
•  ที่ตั้งส�ข� 1 โรงผลิตส�ธ�รณูปก�ร 1
 24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำาบลห้วยโป่ง อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500
•  ที่ตั้งส�ข� 2 โรงผลิตส�ธ�รณูปก�ร 2
 92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500
•  ที่ตั้งส�ข� 3 โรงผลิตส�ธ�รณูปก�ร 3
 5/11 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500
•  ที่ตั้งส�ข� 4 โรงไฟฟ�้ศรีร�ช�
 42/3 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์: 0-3840-7407 โทรสาร: 0 -3840-7400
•  ที่ตั้งส�ข� 5 ศูนย์ซ่อมบำ�รุง
 98/19 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์: 0-3897-4560

บุคคลอ�้งอิง
น�ยทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999 โทรสาร: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 – 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222
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บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุน

จดทะเบียน
ชนดิ

ของหุน้
ทุนชำ�ระแล้ว

มูลค่�
หุ้น

สดัส่วน
ก�รถอืหุน้

บริษัทย่อย

บรษิทั ผลติไฟฟ้�และพลงัง�นร่วม จำ�กดั 
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2143-9644         
โทรสาร: 0-2143-9645

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) แบบพลังงาน
ความร้อนร่วม (Combined 
Heat and Power with District 
Cooling Power Plant) 
เพื่อจำาหน่ายนำ้าเย็นให้ศูนย์
ราชการฯ กรุงเทพมหานครและ
ผลิตไฟฟ้าให้ กฟน.

500,000,000
บาท

สามัญ 371,730,000
บาท

10
บาท / หุ้น

100%

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด 
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2140-4658       
• บริษัทร่วมท�งอ้อม
บริษัท ไซยะบุรี พ�วเวอร์ จำ�กัด 
215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen, 
Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR
โทรศัพท์ : +856 (21) 251718
โทรสาร : +856 (21) 215500  

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังนำ้า 
และจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 
และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 
(ELECTRICITE DU 
LAOS : EDL)

6,715,250,000
บาท

26,861,000,000
บาท

สามัญ

สามัญ

6,505,517,250
บาท

25,577,069,000
บาท

100
บาท / หุ้น

10
บาท / หุ้น

100%

25%
(ถือหุ้น
ผ่าน

บจ. นที
ซินเนอร์ยี่)

บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่� พ�วเวอร์ 1 จีเค 
6F, Shinjuku Hanazono MJ Building, 
5-16-15 Shinjuku-ku, Shinjuku, 
Tokyo, Japan 160-0022
โทรศัพท์ : +81 3 5362 7035   
โทรสาร : +81 3 5362 7036   

ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  เพื่อจำาหน่ายไฟฟ้า
ให้กับบริษัทสาธารณูปโภค
ญี่ปุ่น

10,000 
เยน

สามัญ 10,000 
เยน

- 99%

บริษัท ไออ�ร์พีซี คลีน พ�วเวอร์ จำ�กัด 
299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำาบลเชิงเนิน 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์: 0-3861-1333,0-3861-3571-80
โทรสาร: 0-3861-2812-3

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) แบบโรงไฟฟ้า
โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration 
Power Plant) เพื่อจำาหน่าย
ไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้า
ที่เหลือและไอนำ้าที่ผลิตได้ 
จำาหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

3,362,300,000
บาท

สามัญ 3,083,000,000
บาท

10
บาท / หุ้น

51%

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

เพื่อรองรับแผนการขยายการ
ลงทุนต่างประเทศของบริษัทฯ 
ในอนาคต

100,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 98,000
เหรียญสหรัฐ

- 100%

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ GPSC เข้าลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561
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บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุน

จดทะเบียน
ชนดิ

ของหุน้
ทุนชำ�ระ

แล้ว
มูลค่�
หุ้น

สดัส่วน
ก�รถอืหุน้

บรษิทั โกลบอล รนีวิเอเบลิ เพ�เวอร์ จำ�กดั
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2143-9644         
โทรสาร: 0-2143-9645

เพื่อรองรับแผนการขยาย
การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนของบริษัทฯ

1,000,000
บาท

สามัญ - 100
บาท / หุ้น

100%

กิจก�รร่วมค�้

บริษัท ไทย โซล�่ร์ รีนิวเอเบิล จำ�กัด 
3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนน
พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2661-2701

ลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิต
ไฟฟ้า

583,333,400
บาท

สามัญ 583,333,400
บาท

10
บาท / หุ้น

40%

• กิจก�รร่วมค้�ท�งอ้อม
บริษัท สย�ม โซล�่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จำ�กัด
3199 อาคารมาลีนนท์ ชั้น 16 ถนน
พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-661-2701

ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(VSPP) จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

1,800,000,000
บาท

สามัญ 1,800,000,000
บาท

100
บาท / หุ้น

40%
(ถือหุ้นผ่าน 

บจ. ไทย
โซล่าร์

รีนิวเอเบิล)

บริษัท ไฟฟ�้ นำ้�ลิก 1 จำ�กัด 
402B of 4th Floor, ViengVang Tower, 
Unit 15 Boulichan Road, Dongpalan 
Thong Village, Sisattanak District, P.O 
Box 3684, Vientiane Capital, Lao P.D.R

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังนำ้าชนิด
ฝายนำ้าล้น (Run-of-River) 
จำาหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE DU 
LAOS : EDL)

37,200,000
เหรียญสหรัฐ

สามัญ 31,900,000
เหรียญสหรัฐ

10 
เหรียญ
สหรัฐ / 

หุ้น

40%

บริษัท ผลิตไฟฟ้� นวนคร จำ�กัด 

111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน 

ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0-2978-5283, 0-2978-5291

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(SPP) แบบโรงไฟฟ้า

โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration 

Power Plant) เพื่อจำาหน่าย

ไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือ

และไอนำ้าที่ผลิตได้ จำาหน่าย

ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต

ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร

1,550,000,000

บาท

สามัญ 1,550,000,000

บาท

10
บาท / หุ้น

30%
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บริษัท ประเภทธุรกิจ
ทุน

จดทะเบียน
ชนดิ

ของหุน้
ทุนชำ�ระ

แล้ว
มูลค่�
หุ้น

สดัส่วน
ก�รถอืหุน้

บริษัทร่วม

บรษิทั บ�งปะอนิ  โคเจนเนอเรชัน่ จำ�กดั 
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400
โทรศัพท์  : 0-2691-9720
โทรสาร   : 0-2691-9723

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) 
แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power Plant) 
เพื่อจำาหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วน
ไฟฟ้าที่เหลือ จำาหน่ายให้ลูกค้า
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน และผลิตจำาหน่าย
ไอนำ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

2,705,000,000
บาท

สามัญ 2,705,000,000
บาท

10
บาท / หุ้น

25%

เงินลงทุนระยะย�ว

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จำ�กัด 
555 อาคารสำานักงาน ปตท. คลังนำ้ามัน
พระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2239-7328 
โทรสาร : 0-2239-7326

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
แบบครบวงจรของกลุ่ม ปตท.

2,000,000
บาท

บุริมสิทธิ 2,000,000
บาท

10
บาท / หุ้น

25%

• เงินลงทุนระย�วท�งอ้อม
บรษิทั สปอร์ต เซอร์วสิเซส
อลัไลแอนซ์ จำ�กดั 
199/7 หมู่ที่ 1 ตำาบลเชิงเนิน อำาเภอเมือง
ระยอง  จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์  :  0-3894-8138
โทรสาร  : 0-3894-8139 

บริหารกิจการฟุตบอล
ของกลุ่ม ปตท. 

5,000,000
บาท

สามัญ 5,000,000
บาท

10
บาท / หุ้น

25%
(ถือหุ้นผ่าน 
บจ. บิซิเนส
เซอร์วิสเซส
อลัไลแอนซ์)

24M Technologies, Inc. 
สำานักงาน เมืองเคมบริดจ์  
รัฐแมสซาชูเซตส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ : (001) 617-553-1012

วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่
ประเภทลิเธียมไอออน เพื่อพัฒนา
ประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้า
สำารองสำาหรับภาคอุตสาหกรรม 
และการเสริมสร้างความมั่นคง
ในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
เชื่อมโยง

97,163.47
เหรียญสหรัฐ

บุริมสิทธิ 82,849
 เหรียญสหรัฐ

0.001 
เหรียญ
สหรัฐ
/ หุ้น

29.5%

บริษัท ร�ชบุรีเพ�เวอร์ จำ�กัด 
1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2311-5111-9
โทรสาร : 0-2332-3882

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(IPP) แบบ Combine Cycle 
Power Plant เพื่อผลิตและ
จำาหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 

7,325,000,000
บาท

สามัญ 7,325,000,000
บาท

10
บาท / หุ้น

15%

บริษัท ส�นพลัง วิส�หกิจเพื่อสังคม 
จำ�กัด 
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกอบกิจการผลิต ขายสินค้า 
และ/หรือ ให้บริการ อันก่อ
ให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อ
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม

10,000,000 
บาท

สามัญ 2,500,000 
บาท

10
บาท / หุ้น

10%
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ปัจจัยความเสี่ยง 
ด้วยปัจจัยแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกจิทีไ่ม่หยดุนิง่และส่งผลต่อการ
ด�าเนนิธรุกจิตลอดเวลา การบรหิารความเสีย่งองค์กรเพือ่ตอบสนอง
ต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายทางธุรกิจ จึงเป็นการ 
ด�าเนินงานที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
สากลที่ให้ความส�าคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและประเด็น
ความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อธรุกจิ โดยบรษิทัฯ ได้ค�านงึถงึ
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ซึง่อาจเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิงานและส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ขององค์กร โดยสนบัสนนุให้มกีารพฒันาและน�าระบบบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในทุกระดับ เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
สามารถด�าเนินงานได้อย่างประสบผลส�าเร็จตามที่วางแผนไว้ 

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง
องค์กร โดยจัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน
ส�าหรับการด�าเนินงานปกติ รวมถึงส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาโดยมีขอบเขตการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอน 
การศึกษา พัฒนา ก่อสร้างจนถึงการด�าเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานในมิติต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

อนึ่ง นอกจากการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลความ
เสีย่งทกุระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเสีย่งระดบัองค์กรและความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ของโครงการลงทุนที่จะต้องได้รับการติดตามและ
รายงานผลการบรหิารจดัการความเสีย่งต่อผูบ้รหิารระดบัสงูไปจนถงึ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
ใกล้ชดิ เพือ่ให้เป็นทีม่ัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในภาพรวม
ยังคงขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่วางแผนไว้ โดยมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนให้บริษัทฯ  
บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่ส�าคัญในรอบปี 2561 ที่มีผลต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1.	 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายใน
	 1.1	 ความเสี่ยงด้านศักยภาพของบุคลากร

ด้วยความหลากหลายของประเภทโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ 
ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและที่อยู่ระหว่างการขยาย
ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความหลากหลาย 
ด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
บคุลากรจงึเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่เพือ่รองรบัต่อการเติบโต
ตามแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ส�าหรับการด�าเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการสรรหา การดูแลรักษาและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท่ีรองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดย
มีการวางแผนอัตราก�าลังที่สอดรับต่อการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วยการจัดหาและคัดสรร
บุคลากร (Build / Buy / Borrow) ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เฉพาะด้าน และจดัท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) ส�าหรับต�าแหน่งงานส�าคัญ เพื่อให้
มั่นใจว่าทรัพยากรด้านบุคลากรของบริษัทฯ จะสามารถ 
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยการเตรียมความพร้อมให้กับ 
ผู้บริหารในการด�ารงต�าแหน่งในอนาคต (Leadership 
Development Program) เพื่อส่งเสริมและผลักดัน
การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป ็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าเพื่อ
รองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้าง
บรรยากาศให้พนกังานมขีวญัก�าลงัใจในการท�างาน น�ามา
ซึ่งความรู ้สึกผูกพันและความมั่นใจในความก้าวหน้า 
นอกจากน้ันยังจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร (Individual
Development Plan) และติดตามความคืบหน้าในการ
ท�างานอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังพัฒนาทักษะความรู ้
ความสามารถของกลุ่มบุคลากรท่ีมีอยู่ (Competency) 
ผ่านแผนฝึกอบรม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะความรู้
และความพร้อมท่ีจะรองรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ  
ในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 1.2		ความเสี่ยงด้านการบริหารความมั่นคงของโรงไฟฟ้า
ด้วยพนัธกจิภายใต้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทีจ่ะส่งมอบ
พลังงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเพื่อสร้างเสถียรภาพใน
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเน่ือง จากบริบทดังกล่าว 
บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต การส่งจ�าหน่าย
ไฟฟ้า และ/หรือไอน�้าให้แก่กลุ่มลูกค้าท้ังการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงร่วมกัน การบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านความมั่นคงของโรงไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันผลกระทบ
ท่ีจะเกิดต่อลูกค้าและบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบการ
ควบคุมติดตามท่ีมีมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจาก
การท�างานผิดพลาดของระบบและอุปกรณ์ต ่างๆ 
อีกทั้งมีการวางแผนประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ก่อนซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
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จากการหยุดซ่อมบ�ารุง และด�าเนินการจัดหาและส�ารอง
อะไหล่เครือ่งจกัรเพือ่ให้มัน่ใจว่าการผลติจะสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ส�าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�าระบบบริหารคุณภาพต่างๆ อาทิ 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ISO14001 ISO45001  
และ TIS18001 ภายใต้ระบบบูรณาการ R-100 IMS L3  
ตลอดจนได้น�าหลกัการบ�ารงุรกัษาทวผีลทีท่กุคนมส่ีวนร่วม 
(Total Productive Maintenance : TPM) และการน�า
ระบบจัดการท่ีเป็นเลิศ (Operational Excellence  
Management System : OEMS) มาใช้ในพืน้ทีป่ฏบิัตกิาร
ทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล TPM Excellence 
Award ด้วยการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ Japan  
Institute of Plant Maintenance (JIPM) ของสถาบนัทีม่ี
ความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่น 
ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเอื้อ
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ที่ดีจะน�ามาซึ่งความพึงพอใจและความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จะช่วยส่งเสริมโอกาสในการต่ออายุสัญญาระยะยาวกับ
ลกูค้าอตุสาหกรรมทีใ่กล้จะหมดอายสุญัญาลง จงึจดัให้ม ี
การส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction) 
ทุกปี โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพสินค้าและ 
การจ่ายสินค้า คุณภาพบุคลากร ประสบการณ์ที่ดีของ
ลูกค้า ฯลฯ เพื่อใช้เป็นผลสะท้อนตัวชี้วัดด้านความ 
พึงพอใจและคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดจน
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท�างาน
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเก่าและ
ลกูค้าใหม่ให้ดยีิง่ข้ึน ซ่ึงจากปี 2561 ทีผ่่านมา พบว่าภาพรวม
ของลูกค้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาและระยองมีความ 
พงึพอใจต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในระดบัด ี(ร้อยละ 
86.6) โดยให้คะแนนความพึงพอใจในมิติด้านการบริการ
และการซ่อมบ�ารุงรักษาเป็นอันดับสูงสุด 

	 1.3	 ความเสี่ยงด้านความมั่นคง	ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
	 	 และสิ่งแวดล้อม

เพือ่เป็นการควบคมุความเสีย่งด้านความมัน่คง ปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจน�าไปสู่ความสูญเสีย
ต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย อันเน่ืองมาจากการ
ท�างานของทั้งพนักงานและผู้รับเหมา ซึ่งจะส่งผลต่อการ
หยุดชะงักและความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ และอาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ  
จึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความ
มั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, 
Security, Safety, Health and Environmental Policy) 
โดยมุง่เน้นการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั
“we SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติด้านความปลอดภัยของ 
ทุกคนให้ “ท�างานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อน
ลงมอืท�า หยดุก่อนถ้าไม่ปลอดภยั” โดยบรษิทัฯ มแีนวทาง
ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผู้รับเหมา ดังนี้

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

 - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

 - การบริหารจัดการความปลอดภัยส�าหรับผู ้รับเหมา 
(Contractor Safety Management)

 - การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health Risk  
Assessment)

 - การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) 
และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)

 - ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่าน
การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

 - ส ่ง เสริมวัฒนธรรมองค ์กรด ้านความปลอดภัย  
(we SAFE) ท่ีสามารถวัดผลได้โดยการประเมิน
วัฒนธรรมความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม

 - การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการ 
ด�าเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัย
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Safety)

 - ตั้งเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวเชิงกลยุทธ์ใน 
การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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 - จัดท�าโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
  การกระท�าหรือสภาพการณ์ที่ต�่ากว ่ามาตรฐาน  

(Sub-standards Report) การรายงานและสอบสวน 
อุบัติการณ์ (Incident Report and Investigation 
Program)

 - การบรหิารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
TIS 18001 : 2554, ISO 45001 : 2018

 - การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานของพื้นที่
ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความปลอดภัยใน
กระบวนการด�าเนนิงานผ่าน “ระบบปฏบิตักิารสูค่วามเป็น
เลิศ” (Operation Excellence Management System : 
OEMS) และระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล 
(International Organization for Standardization : ISO) 
ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายอย่างจรงิจงัและเข้มแข็ง 
เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 
จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการ
พัฒนาการจัดการระบบอย่างต่อเนื่องโดยค�านึงถึงความ
เสี่ยง โอกาส และข้อก�าหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุม 
ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้าน
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ ISO 45001 : 
2018 รวมถึงระบบการจดัการแบบบรูณาการ (Integrated 
Management System : IMS) 

จากการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จโดยบรรลุ
เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการ
ท�างานถึงขั้นหยุดงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) และมีสถิติการท�างานโดย
ปราศจากอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเท่ากับ 7.8 ล้านชั่วโมง
ท�างานสะสม โดยมเีป้าหมายที ่10 ล้านชัว่โมงท�างานสะสม

	 1.4		 ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่าง
	 	 การก่อสร้าง

ปัจจบุนั บรษิทัฯ มโีครงการโรงไฟฟ้าทีม่สีถานะเป็นโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่

 (1) โรงผลิตสาธารณูปการ 4 จังหวัดระยอง เป็นโครงการ 
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ันที่ใช้ก ๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (AIE)  
ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ

 (2) XPCL เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ภายใต้การบรหิาร
  ของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)

 (3) NL1PC เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ภายใต้การบรหิาร
  ของบริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC)
 (4) NNEG ส่วนต่อขยายตัง้อยูใ่นเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

นวนคร ภายใต้การบรหิารของบรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร 
จ�ากัด (NNEG)

ทั้งนี้  ส�าหรับความเสี่ยงของโครงการที่อยู ่ระหว ่าง 
การก่อสร้างซึ่งพบโดยท่ัวไปจะเป็นความเสี่ยงด้าน 
การด�าเนนิโครงการทีไ่ม่เป็นไปตามแผน โดยมาจากความ
ล่าช้าในการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ของ 
ผู้รับเหมาโครงการ ปัญหาเงินทุนสูงกว่าประมาณการ 
ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรืออาจมีข้อจ�ากัดบาง
ประการท่ีส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนต�่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการ
ด�าเนินการของโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอย่างยิ่ง โดย
ใช้การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความน่าเชื่อถือและ
ความช�านาญ มีการท�าสัญญารับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey Contract) อย่างรัดกุม พร้อมท้ังจัดให้มีคณะ 
ที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงานโครงการเพื่อท�า 
หน้าทีค่วบคุมและตรวจสอบการด�าเนินโครงการ ตลอดจน
ติดตามความคืบหน้าของโครงการและแนวทางการ
บรหิารความเสีย่งอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งทัง้ในระดับ 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 
ไปจนถงึคณะผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องเป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่
ให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะ
เวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการท่ีก�าหนด และสามารถ 
ส่งมอบงานได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้าง

	 1.5		 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเชื้อเพลิงหลัก
ประมาณร้อยละ 98 ของก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าภายใน
ประเทศของบรษิทัฯ จะพึง่พงิก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั
ในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น ระบบท่อส่งและจัดจ�าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติในประเทศจึงมีความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงและการผลิตไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง โดย
บรษิทัฯ ได้มสีญัญาการจดัหาและใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติ
ระยะยาวท่ีมีเงื่อนไขผูกพันด้านคุณภาพ ปริมาณและ 
ราคาจาก บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.) ซึง่มศีกัยภาพ
ในการบริหารความมั่นคงและเสถียรภาพในการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู ่ในระดับสูง อีกทั้ง
ด้วยท�าเลที่ตั้งของหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ
เป็นเชือ้เพลงิของบรษิทัฯ อยูใ่นพืน้ทีใ่กล้เคยีงกบัหน่วยผลติ 
คลังกักเก็บและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลักของ ปตท. 
ท�าให้ความเสีย่งด้านความมัน่คงทางเชือ้เพลงิของบรษิทัฯ 
อยู่ในระดับต�า่ 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
เพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลต่อความสามารถ 
ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ผ่านการจัดท�าสัญญาซื้อ
ไฟฟ้าส�ารองจากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) และส�ารอง 
เชือ้เพลงิบางส่วนจากน�า้มนัดเีซลเพือ่รกัษาความสามารถ
ในการจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าได้ 

 
	 1.6		 ความเสีย่งจากการพึง่พงิรายได้จากลกูค้าจ�านวนหลายราย
	 	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 
	 	 หรือเกี่ยวเนื่องกัน

ในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 60 
เป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม โดยประมาณ 
ร้อยละ 80 ของรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรมน้ัน 
เป็นลูกค้าจากบริษัทในกลุ ่ม ปตท. ที่ท�าธุรกิจด้าน
ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมทีีม่พีืน้ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณใกล้เคียงกนั 
ดงันัน้ หากมกีารเปลีย่นแปลงข้อก�าหนดเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
งานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 
ความล้มเหลวหรอืการหยดุชะงกัของระบบสาธารณปูโภค
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมก็อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและ 
ต่อเนื่องถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งโดย
ลักษณะธุรกิจของลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความผันผวนตาม
วัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) การหยุดหรือลด
การผลิตเพื่อซ่อมบ�ารุงอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวม
การบรหิารจดัการการผลติของบรษิทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีที่เกิดการหยุดผลิตของลูกค้าในช่วงเวลาเดียวกัน
หลายรายซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการไฟฟ้าลดลง 
ในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได ้มีแผนปฏิบัติงานเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ดงักล่าว โดยจะประสานงานวางแผนการผลติ
และการซ่อมบ�ารุงกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถ
วางแผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง
เพื่อบริหารเสถียรภาพความมั่นคงด้านรายได้ บริษัทฯ 
ได้ก�าหนดให้มีปริมาณการรับซ้ือข้ันต�่า (Minimum Take 
or Pay) ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้า (ระยะยาว) 
ตลอดจนการติดตามด�าเนินการต่ออายุสัญญากับลูกค้า
รายเดมิเมือ่ใกล้ครบก�าหนดระยะเวลาของสญัญา พร้อมทัง้
แสวงหาโอกาสในการหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมภายใต้
เงื่อนไขการค้าที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้
ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2.		 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก
จากสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศมีแนวโน้มการแข่งขัน 
ในอตุสาหกรรมพลังงานมากยิง่ข้ึน ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
อย่างมีนัยส�าคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลังงาน 
ด้วยเหตดุงักล่าว บรษิทัฯ จงึตระหนกัและเตรยีมความพร้อมเพือ่
รองรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุน
ในประเทศจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวและการลงทุนใน 
ต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้การด�าเนินงานประสบ
ผลส�าเร็จตามแผนกลยุทธ์การเติบโต โดยในรอบปีที่ผ่านมา 
ปัจจัยเสี่ยงหลักจากภายนอกที่ส�าคัญและส่งผลต่อการด�าเนิน
งานตามแผนงาน มีดังนี้ 

	 2.1	 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ
เพื่อเป็นการด�าเนินงานตามพันธกิจท่ีมุ่งมั่นในการเป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นน�าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่
ประเทศชาต ิอกีทัง้ด้วยกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทีต้่องการสร้าง
การเติบโตแบบก้าวกระโดด การแสวงหาโอกาสขยาย 
การลงทนุโดยผ่านความร่วมมอืกบักลุม่ ปตท. การควบรวม
กจิการ และการแสวงหาการลงทนุในธรุกจิ New S - Curve 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตและสร้างคุณค่าทางธุรกิจ 
ในระยะยาว จงึเป็นแนวทางทีบ่รษิทัฯ เลอืกใช้เป็นกลยทุธ์
ในการด�าเนินงาน

โดยบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อขั้นตอน
การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงด้านการ
ขยายการลงทุน โดยได้ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบ
บริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนและแนวทางก�ากับ
ดูแลการลงทุนของบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น ส�าหรับเป็น
กรอบที่ใช้ในการพิจารณาและกลั่นกรองกระบวนการ
พิจารณาการลงทุนในมิติต่างๆ อย่างรอบคอบ ทั้งด้าน 
ผลตอบแทนทางการเงนิ ด้านความสอดคล้องทางกลยทุธ์ 
ด้านศักยภาพในการด�าเนินงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ 
โดยได้หามาตรการป้องกันความเส่ียงจากการลงทุนไว ้
ล่วงหน้า ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการคัดเลือกผู้ร่วม
ลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากชื่อเสียง 
ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงและ
ฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
ในอดีต เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าจะสามารถเอื้อประโยชน ์        
ต่อการด�าเนินธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาว 
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อนึ่ง ส�าหรับการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ อันเป็นธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ร่วมกับ 24M Technologies, Inc. (24M) ในปัจจุบัน  
ซึ่งเป ็นการด�าเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ ์ตามกระแสของ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ทั้งนี้  
การด�าเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนา
เพื่อผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่มี
ศักยภาพการแข่งขันเหนือคู่แข่งในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น 
จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่การพัฒนากระบวนการผลิต 
ดังกล่าวอาจไม่ประสบความส�าเร็จหรือไม่ได้ประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย หรืออาจเกิดความล่าช้าในการด�าเนินการ
เชงิพาณชิย์ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ได้เตรยีมการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยง รวมถึงบริหารผลกระทบต่างๆ บนพื้นฐาน
ของการพจิารณาอย่างรอบคอบ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าโครงการ
ลงทุน 24M จะมีการบริหารจัดการด�าเนินงานเพื่อจ�ากัด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดยการบริหารการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
ทีมงานบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญได้เป็นกลไกขับเคลื่อนส�าคัญที่จะคอยติดตาม
แก้ไขปัญหาและบริหารปัจจัยเสี่ยงในมิติต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอก พร้อมทัง้มกีารสร้างระบบการบรหิาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ท่ีมีการรายงานและติดตามความก้าวหน้า 
แล้วน�าเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
การก�ากับดูแลที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบจากการลงทุนและ
การขยายธุรกิจทางตรงดังข้อความข้างต้นแล้ว การ 
ด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพและการบรหิารผูม้ส่ีวนได้เสยี
ยังเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน อาทิ 
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่กลุ่ม
ลูกค้า การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใต้การก�ากับดูแลจาก
ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
เป็นต้น

	 2.2	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ
บรษิทัฯ ได้เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ซึง่อาจได้รบัผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
อาทิ จากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลง ท�าให้
ระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันส้ันกว่า 
ที่ประมาณการไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้า
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากปริมาณน�้าฝนที่ไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล เป็นต้น จึงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต

ได้จากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์  
ดังนั้น เหตุการณ์เหล่านี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้
จากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้

ดังน้ัน ในการเข้าลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน บริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ 
ก่อนที่จะพิจารณาเข้าลงทุน เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้ม
ของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นท่ีท่ีจะลงทุนเพื่อหาความ
น่าจะเป็นในอนาคต หรือข้อมูลสถิติปริมาณน�้าไหลผ่าน
ในอดตีของแม่น�า้ทีจ่ะพจิารณาลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�า้และมมีาตรการติดตามเฝ้าระวงัภาวะขาดแคลนน�า้
อย่างใกล้ชิดโดยต่อเน่ืองทุกปี เพื่อเตรียมการตอบสนอง 
ต่อภาวะขาดน�า้ได้อย่างทันท่วงที รวมถงึมแีผนท่ีจะกระจาย
การลงทุนไปในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรือกระจาย 
แหล่งท่ีต้ังของโครงการ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงเหล่านี้ลงอย่างมีนัยส�าคัญ

	 2.3	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิง
	 	 ในการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

ราคาก๊าซธรรมชาตทิีบ่รษิทัฯ ใช้ในการผลติไฟฟ้าและไอน�า้
จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุนราคาก๊าซ
ธรรมชาติส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าตามสูตร
ราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ 
ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเป็น
ราคาที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจ�าหน่ายไฟฟ้า จะถูกปรับ
โดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทุกๆ  
4 เดอืน จงึมคีวามเสีย่งทีอ่ตัราค่าไฟฟ้า ณ เวลาหนึง่ๆ มไิด้
สอดคล้องตามการขึ้นลงของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละ
เดือน ท�าให้อาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนอัตราก�าไรของ 
บรษิทัฯ ให้ลดลงได้บ้างในช่วงทีร่าคาก๊าซธรรมชาตเิพิม่สงูขึน้
อย่างรวดเร็ว

ท้ังน้ี ส�าหรับปี 2561 ด้วยราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น 
หากแต่ราคาขายไฟฟ้าได้สะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติที่
เปล่ียนแปลงไปบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทฯ ได้มี
แผนปรบัปรงุประสทิธภิาพโดยรวมประจ�าปี (Productivity 
Improvement) จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ 
จากประเด็นความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติเพียง
เล็กน้อย

	 	2.4	 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ด้วยปัจจบุนัภาครฐัมกีารปรบัปรงุเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบ
และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนของ 
บริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ อาทิ แผนพัฒนา
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ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2562 นโยบายการต่ออายุ
ให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเก่าซึ่งใกล้จะหมดอายุสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. นโยบายการเพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้า
ด้านพลังงานหมุนเวียน ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ 
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้ทันต่อสถานการณ์และ
เตรยีมความพร้อมในการตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลง 
เพือ่วเิคราะห์หากลยทุธ์ทีเ่หมาะสมในการรบัมอืผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อบริษัทฯ อาทิ การแสวงหาโอกาสในการลงทุน
โครงการใหม่เพิ่มเติมเพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การสนับสนุนของภาครัฐ เป็นต้น 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานกลาง 
รับผิดชอบในการจัดท�าระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
และตดิตามข้อกฎหมาย/กฎระเบยีบใหม่ๆ ทีเ่ปล่ียนแปลง 
ตลอดจนทวนสอบการปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อก�าหนดของหน่วยงานต่างๆ อย่าง 
ต่อเนือ่ง พร้อมทัง้ปลกูฝังค่านยิมให้พนกังานทกุคนปฏบิตัิ
หน้าที่โดยเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตาม
เจตนารมณ์ของบรษิทัฯ ทีม่คีวามตัง้ใจเป็นผูป้ระกอบกจิการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

	 2.5	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	
ส�าหรับไตรมาสที่ 2/2561 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเงินกู้กับ
ธนาคารพาณิชย์โดยมีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ 
ระหว่างการเบกิถอนเงนิกู ้ โดยมอีตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั
โดยใช้ดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้น ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีความผันผวนต�่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคง
อัตราส่วนระหว่างอัตราส่วนดอกเบี้ยลอยตัวและอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ซ่ึงเป็นการจัดการ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในปีท่ี
ผ่านมา

	 2.6	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 เงินตราต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
ภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาทท้ังหมด ถึงแม้ว่าสูตร 
รายได้ค่าไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ของ 
โรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป ็นประเภทผู ้ผลิตไฟฟ้าอิสระ  
จะอ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได ้
ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่เป็นสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ (Natural Hedge) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้
รับความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมากนัก อย่างไรก็ตาม  
หากในอนาคตบริษัทฯ ได้รับรายได้จากเงินปันผลจาก
โรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ ่นในสกุลเยนหรือสกุลเงินตรา
ต่างประเทศอื่น บริษัทฯ ก็ได้มีการติดตามวิเคราะห์ความ
เคลือ่นไหวและปัจจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนอย่างใกล้ชดิ เพือ่ใช้พจิารณาทางเลอืกในการ
จดัหาเงนิทุนที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการใช้
เครือ่งมอืทางการเงนิประเภทต่างๆ (Hedging Instruments) 
เพือ่ลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) เล็งเห็น
ความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะช่วยผลักดัน
การด�าเนินธุรกิจให้มีความม่ันคง ย่ังยืน และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจากการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน
และการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงจะเป็น
เครือ่งมอืส�าคญัทีส่นบัสนนุบรษิทัฯ ให้สามารถตอบสนองและเผชญิ
ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพือ่ให้บรษิทัฯ คงความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
ทั้งนี้  บริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยได้ก�าหนด 
การบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
(1) การบรหิารความเส่ียงระดบัองค์กร (Corporate Level) : เป็นการ

พิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย 
ที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กรจะเป็นการด�าเนินการที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพการด�าเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มี
การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้ก�าหนดไว้

(2) การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Level) : 
 เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ 

เสียหายที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยความเสีย่งระดบัหน่วยงานทกุความเสีย่งจะได้รบัการบรหิาร
จัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ ภายใต้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ผลักดันการบริหารความเสี่ยงโดยฝา่ยจัดการ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่า

 ทุกภาคส่วนในองค์กรได้ค�านึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินงาน 
ตลอดจนมกีารบรหิารจดัการในปัจจยัเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุม 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่งตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
การด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ความเชือ่ถอืได้
ของรายงานทางการเงินและรายงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการตรวจสอบภายใน ระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหน้าที่สอบทานการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบ 
การควบคมุภายในของบรษิทัฯ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณารายงานของ
ส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ฝ่ายกิจการองค์กรและ
กฎหมาย ซึ่งได้รับหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งพิจารณาความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control 
Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities) 

ท้ังน้ี การบรหิารจดัการระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ สามารถ
สรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 
ได้ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment)  
 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหารยึดมั่นและสนับสนุน

วัฒนธรรมองค ์กรที่มุ ่ ง เน ้นความซื่อตรงและจริยธรรม 
ในการด�าเนนิงาน พร้อมทัง้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยก�าหนดโครงสร้างองค์กรและสายการ
รายงานทีเ่หมาะสม อกีทัง้ก�าหนดให้บคุลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายในอย่างชัดเจน ดังนี้
• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ก�าหนดให้ความซื่อตรง

และจรยิธรรมเป็นหนึง่ในคณุค่าองค์กร จงึได้ก�าหนดนโยบาย
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
(Corporate Governance and Code of Conduct) โดยจัด
ท�าเป็นคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีเน้ือหาครอบคลุม 
ส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ�าวนั การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน  
และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั ซึง่ก�าหนดให้บคุลากรทกุคน
ยึดถือปฏิบัติและมีการก�าหนดบทลงโทษในกรณีละเว้นไม่
ปฏิบัติตาม โดยมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจ
และลงนามรับทราบเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงจัดปฐมนิเทศ
ส�าหรับพนักงานเข้าใหม่ ก�าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและมีนโยบายการรับ
เรือ่งร้องเรยีน (Whistle Blowing and Complaints Handling 
Policy) เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามการกระท�าที่ฝ่าฝืน 
การแก้ไข และลงโทษได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร 
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
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ในการต่อต้านการทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งผ่าน
กระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ
ป้องกันทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC 
ก�าหนด

• คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และ
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�าเนิน
การด้านการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าตาราง
องค์ประกอบความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ (Skill 
Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติหลากหลาย ซ่ึงจ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่หลักเกณฑ์ของ 
บริษัทฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดขอบเขต 
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลฝ่ายบริหารในการ
พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนนิธรุกจิ กลยทุธ์ขององค์กรและกระบวนการท�างาน
ภายในของบรษิทัฯ เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้โครงสร้างองค์กร
ทีน่�ามาใช้เกดิประสทิธผิลในการบรหิารงานและมคีวามคล่อง
ตัวมากที่สุด โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานท่ีส�าคัญ 
และก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกบัโครงสร้างทีก่�าหนด ท�าให้เกดิการตรวจ
สอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม  
(3 Lines of Defense) ได้แก่ 1st Line of Defense คือ 
หน่วยงานทีเ่ป็นเจ้าของกระบวนการ 2nd Line of Defense 
คือ หน่วยงานก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรและ
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ก�ากับดูแล
การด�าเนินการของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่ดี และ 
3rd Line of Defense คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่มี
สถานะเป็นหน่วยงานอสิระ ท�าหน้าทีต่รวจสอบหน่วยงานท่ี
เป็น 1st Line of Defense และ 2nd Line of Defense โดย
จะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายและกลยทุธ์การบรหิารงานทรพัยากร
บุคคล โดยสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ 
โดยได้พิจารณาทบทวนและจัดท�าแผนทั้งระยะยาว และ
ระยะสั้นเป็นประจ�าทุกปี ครอบคลุมกระบวนการจัดหา 
พัฒนา และรักษาบุคลากร บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการ
ก�าหนดนโยบายการบรหิารงานบคุคลโดยมุง่ให้ผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการ

มอบผลตอบแทนและแรงจูงใจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ประเมินจากคุณภาพ ผลส�าเร็จของงาน และศักยภาพของ
พนักงานเป็นประจ�าทุกปีและมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร
กลุม่ศกัยภาพ (GPSC Leadership Development Program) 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการ
พฒันาผูบ้รหิารกลุม่ศกัยภาพไปพร้อมกบัการด�าเนนิการตาม
กลยุทธ์การจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร 

• บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนต้องศกึษา
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ และปฏบิติัตามอย่างเคร่งครดั ถอืเป็นวนิยั
ในการปฏบิตังิานและมบีทลงโทษในกรณไีม่ปฏบิตัติาม โดย
วางรากฐานให้บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจ ให้ความร่วมมอื
ในการด�าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายใน มีการสอบทานการปฏิบัติตามระบบที่ก�าหนด
อย่างสม�่าเสมอ ผ่านนโยบายการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
อกีทัง้มกีารประเมนิแรงจงูใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยเน้นให้สามารถเชือ่มโยงกบัความส�าเรจ็ของหน้าทีใ่นการ 
ปฏบิติัตามการควบคุมภายใน และการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารให้ความส�าคญัในการบรหิาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) ท�าหน้าทีก่�าหนด
และทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึง
ก�ากับดูแล สนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความ
เสีย่งและการควบคมุภายในองค์กร และมแีผนจดัการความเสีย่ง 
ระบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ลดผลกระทบ 
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการ
ปฏบิติัตามกรอบการบรหิารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการ
ด�าเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 
• บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่าง

ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้การด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ได้ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหาร
ความเสี่ยงของสากลตามแนวทางการก�ากับกิจการที่ดี โดย
มีคณะกรรมการ RMC ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและสนับสนุน
ให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ และได ้
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
(Risk Management  and Internal Control Committee 
: RMCC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
ท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลบริหารความเส่ียง พิจารณากลั่นกรอง
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แผนบรหิารความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบในการประสานงานร่วม 
กบัหน่วยงานต่างๆ เพือ่สนบัสนนุและตดิตามวเิคราะห์ภาพรวม 
ของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและสรุปรายงานผล
การด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อ RMC 

• บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีบทบาท
หน้าทีแ่ละส่วนร่วมในการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management 
Framework และมาตรฐาน ISO31000 : 2009 ซ่ึงมุ่งเน้น 
ให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภท โดยค�านึงถึงลักษณะ
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัด
ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ 
จากภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อน�ามาประเมินความส�าคัญของความเสี่ยงที่จะท�าให้
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับองค์กร (Corporate 
Risk) และระดับหน่วยงาน (Functional Risk) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Criteria) ของบริษัทฯ  
ซึ่ งพิจารณาความเสี่ยงทั้งด ้านโอกาสเกิดเหตุการณ์  
(Likelihood) และผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
(Impact) โดยจะน�าผลการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณา
แนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และก�าหนด
ให้มีการติดตามผลการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่าเสมอ

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญในการป้องกัน
และต่อต้านทุจริต โดยได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการ
บริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล และก�ากับให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
อย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ได้จัดท�าแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based 
Audit) โดยน�าความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นหนึ่งในเกณฑ์
ที่ใช้ประเมินเพื่อจัดท�าแผนการตรวจสอบ และด�าเนินการ
ตรวจสอบ โดยประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการ
ที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริต อีกทั้ง พิจารณางบ
การเงินรายไตรมาสและสอบทานประเด็นจากผู้สอบบัญช ี
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง 
คอร ์ รัปชันร ่ วมกับการประเมินความเสี่ ยงในระดับ
หน่วยงาน (Functional Risk) ทุกหน่วยงาน ตลอดจน 
มีแนวทางในการป้องกันโอกาสเกิดการทุจริต โดยบริษัทฯ 
ได้ก�าหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทาง

และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองและมีการตรวจสอบ
กระบวนการท�างาน

• บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC 
Corporate Risk Profile) โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนได้ก�าหนดแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) ที่ เหมาะสม 
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารให้ความส�าคัญต่อการ
วเิคราะห์รปูแบบและลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ที่
อาจเปล่ียนแปลงในอนาคต และมีการก�าหนดนโยบายการ
บรหิารการเปล่ียนแปลง (Management of Change) เพือ่ให้
มกีารบรหิารการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถบรหิาร
จดัการการเปลีย่นแปลงทัง้แบบชัว่คราวและถาวรทีเ่กีย่วข้อง
กบักระบวนการผลติหรอืปฏบิตักิาร (Operational) ระบบการ
จดัการกฎระเบยีบ (Regulatory) การบรหิารการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างขององค์กร (Organizational) และการเปลีย่นแปลง 
การบรหิารจดัการทัว่ไป (Administrative) ให้มคีวามเสีย่งอยู่
ในระดับต�่าสุดที่ยอมรับได้ 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท่ีจะช่วยลดความเส่ียงท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ก�าหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง 
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ ดังนี้ 
• บริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับ 

องค์กรและหน่วยงานอย่างหลากหลายและเหมาะสม 
ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรตามระบบมาตรฐานของ
บริษัทฯ ครอบคลุมทุกกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
และมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจ ระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้
และสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม 
โดยมาตรการควบคมุต่างๆ ได้รบัความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร 
โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่
อนมุตั ิหน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละข้อมลูสารสนเทศ และ
หน้าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีการก�าหนดตารางการมอบอ�านาจอนุมัติ (Table 
of Authority) ในการท�าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับและสนับสนุนทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และได้พัฒนากิจกรรมควบคุม
ด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมกีารก�าหนดข้อก�าหนด
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ว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับควบคุมให้เกิด
ความปลอดภยัของระบบ มเีนือ้หาครอบคลมุทัง้ส่วนของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการควบคุม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

• บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบบรษิทัฯ (Compliance 
Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็น
หลักการในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มี
การด�าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคบั ค�าสัง่ ประกาศต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ
และจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการท�างาน ซ่ึงได้ก�าหนด
มาตรฐานความประพฤติและการกระท�าที่เป็นความผิดทาง
วินัย โดยมีบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ  
หรือค�าสั่งของบริษัทฯ โดยจะประกาศระเบียบ ข้อบังคับ  
ค�าสั่ง ประกาศต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่าน
ระบบ Intranet และการสื่อความภายในของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานมีการจัดท�านโยบาย และ
คู ่มือการปฏิบัติ งานที่ครอบคลุมกระบวนการแก ้ ไข 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและกระบวนการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทุกปี เพือ่
ให้เกดิมาตรฐานในการท�างานและการออกแบบการควบคมุ
ภายในที่ดี ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการ

สื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถด�าเนินอย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ
สารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้ 
• ในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จัดให้มีฐานข้อมูลส�าหรับ

ทุกระบบงาน ส�าหรับการปฏิบัติงานประจ�าวันและตาม
วัตถุประสงค์อื่น ซ่ึงข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการ
ทบทวนความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล 

• บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารข้อมูล
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการรายงาน การจัดกิจกรรม การสื่อความ การ
สือ่สารผ่านระบบ Intranet เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัจดัให้มตีูร้บั
ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุของหน่วยงานทรพัยากรบคุคล
และพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เป็นความลับ 
ได้ อีกทั้ง มีการก�าหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนผ่าน 
3 ช่องทาง ได้แก่ 1. จดหมายถงึผูร้บัเรือ่งร้องเรยีน (จ่าหน้าซอง
ถงึฝ่ายกจิการองค์กรและกฎหมาย) 2. จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์  

และ 3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้บุคลากรภายใน
องค์กรและบคุคลภายนอกรบัทราบตามนโยบายการรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ 

• ตามนโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งใน
เรื่องที่เกี่ยวกับทางการเงิน และในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับทางการ
เงนิอย่างเพยีงพอเชือ่ถอืได้ และทนัเวลา เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้และ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับ 
นกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป อกีทัง้ มกีารก�าหนดให้มช่ีองทาง 
ในการร้องเรียนตามนโยบายการรับเรื่อง ร้องเรียนและ 
การให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 
 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอ

ของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งก�าหนดแนวทางพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว ่าระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 
• บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายในตนเอง 

(Internal Control Self-Assessment) ในระดับหน่วยงาน 
อีกท้ัง จัดให้มีการด�าเนินการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่งโดยหน่วยตรวจสอบภายใน 
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the  
Professional Practice of Internal Auditing : IIA) โดย
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจ
สอบภายใน มีการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง 
(Risk-Based Audit) ที่พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความ
เสีย่งหลกัทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ประสทิธภิาพของการควบคมุ
ภายใน ความเหน็ของผูบ้รหิาร เป็นต้น โดยจะรายงานผลการ
ติดตามเพื่อส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ฝ่ายจดัการของบรษัิทฯ 
รับทราบ และด�าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที 

• ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการ 
ตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ได้ระบนุโยบายในการรายงาน 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง
ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ 
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ อีกท้ัง รายงานข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงาน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคัญ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และ
บริษทัทีเ่ข้าลงทนุ ตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการบรหิารจดัการ
ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(Quality, Security, Safety, Occupational Health, and Environment : 
QSHE) โดยก�าหนดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อความเติบโตที่เป็นเลิศและย่ังยืน ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาศักยภาพองค์กรไปสู ่การเป็นผู ้น�าในการบริหาร
นวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. เพื่อ
ส่งมอบมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�าหนดนโยบายด้าน 
QSHE เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานแบบบูรณาการ
ส�าหรับทุกหน่วยงานให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Operational Excellence) และตอบสนองต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ 
คณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (QSHE) 
เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจของกลุ ่มบริษัทฯ  
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลและ 
ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง (Continual Improvement) เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
โดยปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และเกิดความย่ังยืนในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภค 

กลุ่มบริษัทฯ มีวัฒนธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
ตระหนักและบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE อย่างเคร่งครัด เพื่อ 
ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี ด้วยทศิทางเดยีวกบั
ค่านิยมขององค์กร ดังต่อไปนี้
1. มุ่งมั่นในการด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน QSHE 

รวมถึงข้อก�าหนดขององค์กรและมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น 

2. ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ คุณภาพ และการส่งมอบ
ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องควบคู่
กบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึบรูณาการและประยกุต์ใช้
ระบบการจดัการและเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมในการใช้เครือ่งมอื

 ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรฐานการจัดการของกลุม่ ปตท. 

4. ควบคุม ปกป้อง และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้
ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื ตามหลกัประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ 
(Eco-Efficiency) โดยด�ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศให้สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล มุ่งเน้น
การป้องกันมลพิษที่แหล่งก�าเนิด การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการ
จัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety) 
การบรรเทา และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

5. ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติการณ์ เหตุฉุกเฉิน  
และภาวะวิกฤติ ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างานของผู้ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจากภัย
คุกคามด้านความมั่นคง ด้วยมาตรฐานและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวด เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน

6. สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั รวมท้ังการจดัการความปลอดภยั
กระบวนการผลติ (Process Safety) เพือ่ดแูลความปลอดภยัของ
ทุกคน 

7. ควบคุมและพัฒนาการด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญในด้าน
คุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้างและตดิตัง้เครือ่งจกัร การทดสอบ 
การผลิต การบ�ารงุรกัษา การจดัส่ง รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบ  
สารเคมี และผลิตภัณฑ์ 

8. วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟ้า ไอน�้าจากพลังงานทางเลือก 
หรือพลังงานทดแทนท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(Green Product)

9. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงานและการ
ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งทัง้บคุลากร เวลา และงบประมาณ รวมถงึ 

 การอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ 
10. ส่ือสารการด�าเนนิงานและประสทิธผิลด้านคณุภาพ ความมัน่คง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรับฟังความต้องการ
และความคาดหวัง เพื่อน�าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุง 
การด�าเนินงาน

นโยบายฯ ฉบับนี้ ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อุปทาน
ของกลุม่บรษิทัฯ ผูบ้รหิารทกุระดบัต้องเป็นตวัอย่างทีด่ ีและรบัผดิชอบ
ให้ผลการด�าเนนิงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัเจตนารมณ์ขององค์กร 
พนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี้  
ในทุกๆ ขั้นตอนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงการวางแผน  
การออกแบบ ด�าเนินการ จนสิ้นสุดการด�าเนินการ
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ด้านการบริหารคุณภาพ
บริษัทฯ ได้น�าระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ 
(ISO 9001) และได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ระบบการบ�ารุงรักษาทวีผล 
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) ซึ่งได้
รับรางวัล TPM Excellence Awards 2017 จาก Japan Institute 
of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น และ Operational 
Excellence Management System (OEMS) มาบูรณาการใช้  
โดยมุง่เน้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ การบรกิาร 
การพฒันาคณุภาพของสนิค้า และกระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง 
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านการบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จ 
ตามพนัธกจิขององค์กร โดยค�านงึถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท�างานของผูป้ฏบิตังิานเป็นประเดน็ส�าคญั
รวมถึงก�าหนดให้มีการบริหารจัดการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง
ในทุกกระบวนการท�างานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ
น�าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ผลกระทบ
ต่อชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญในเรื่องการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเครื่องจักร และ
มาตรการจัดการที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากเคร่ืองจักรในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือขั้นตอน 
การท�างาน โดยมวีสิยัทศัน์ในการขบัเคลือ่นให้องค์กรมุง่สูอ่บุตักิารณ์
ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงที่อาจน�าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต 
การบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วยอนัเนือ่งมาจากการท�างานของทัง้พนกังาน
และผู้รับเหมา อันส่งผลต่อการหยุดชะงักและความต่อเน่ืองในการ
ด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการปฏบิตัติามกรอบนโยบายคณุภาพ 
ความมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (Quality, Security, 
Safety, Health, and Environmental Policy) โดยการปลูกฝัง
วฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั “we SAFE” เพือ่สร้างทศันคติ
ด้านความปลอดภัยของทุกคนให้ “ท�างานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับ 
ทุกคน คดิก่อนลงมอืท�า หยดุก่อนถ้าไม่ปลอดภยั” ซึง่บรษิทัฯ มแีนวทาง
ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและ
ผู้รับเหมา ดังนี้

• ก�าหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม (Quality, Security, Safety, 

Health, and Environmental Policy)
• จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน
• การบริหารจดัการความปลอดภยัส�าหรบัผู้รบัเหมา (Contractor 
 Safety Management)
• การประเมนิความเสีย่งด้านสขุภาพ (Health Risk Assessment)
• การจัดการสุขอนามัยในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการ

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน (Fit to Work)
• ระบบการจัดเกบ็ข้อมลูด้านผลการปฏบิตังิานด้านอาชีวอนามยั
 และความปลอดภัยที่น ่าเชื่อถือโดยผ ่านการตรวจสอบ 

โดยหน่วยงานภายนอก
• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) 

ที่สามารถวัดผลได้โดยการประเมินวัฒนธรรมความมั่นคง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

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

• ต้ังเป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวเชงิกลยทุธ์ในการด�าเนนิงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• จัดท�าโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การ 
กระท�าหรือสภาพการณ์ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน (Sub-standards 
Report) การรายงานและสอบสวนอบุตักิารณ์ (Incident Report 
and Investigation Program)

• การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
TIS 18001 : 2554, ISO 45001 : 2018

• การจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานของพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผลการด�าเนินงาน 
ความปลอดภัยของกระบวนการด�าเนินงาน (Process Safety)
บรษิทัฯ ตระหนักดีว่าการบรหิารจดัการความปลอดภยัในกระบวนการ
ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถป้องกันความเสี่ยง 
อันอาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
งานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ โดยค�านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย จึงปลูกฝังและ
ประยกุต์ใช้หลกัการพืน้ฐาน แนวปฏบิตัทิีด่ ีและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
ตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การด�าเนินงานด้านการผลิต และ
การบ�ารุงรักษา ซึ่งรวมไปถึงการบริหารจัดการวัตถุอันตราย
• บรษิทัฯ บรหิารจดัการความปลอดภยัในกระบวนการด�าเนนิงาน

ผ่าน “ระบบปฏบิตักิารสูค่วามเป็นเลศิ” (Operation Excellence 
Management System : OEMS) ระบบมาตรฐานขององค์การ 
มาตรฐานสากล (International Organizationfor Standardization: 
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ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายและทิศทางการ 
ด�าเนินงานของกลุ่ม ปตท. อย่างจริงจังและเข้มแข็ง เป็นผล
ให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 จากสถาบันรับรอง
ระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต ่
ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาการจัดการระบบ
อย่างต่อเนือ่งโดยค�านงึถงึความเสีย่ง โอกาส และข้อก�าหนดทาง
กฎหมายที่ครอบคลุมด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั และสามารถยกระดบัการรบัรองระบบมาตรฐานสากล 
ด้านจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่ ISO 45001 : 
2018 รวมถึง ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated 
Management System : IMS)

ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety)
• การด�าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการด�าเนินงาน

ของบุคลากรในองค์กรทีม่คีวามพร้อมด้วยความรู ้ความสามารถ 
และที่ส�าคัญสูงสุดคือ ความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อ
ชีวิต การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน และทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้พนักงานและผู ้รับเหมาทุกคน
ต้องผ ่านการฝ ึกอบรมด ้านความปลอดภัยพื้นฐานและ 
เฉพาะงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นการท�างานกับบริษัทฯ
เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการเตรียมความพร้อมด้าน 
ร่างกายก่อนการท�างาน กฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในการท�างาน การสวมใส่ชดุปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั และ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย
• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา 
ความรู ้ ทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ 
พนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงาน
มีความตระหนักและสามารถปฏิบัติงานให ้สอดคล ้อง 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรม 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานเข้าใหม่
และพนักงานทุกระดับผ่านแผนการฝึกอบรมประจ�าปี (Annual 
Training Plan) โดยสอดคล้องกบันโยบายคณุภาพ ความมั่นคง 
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE Policy) ของ 
บริษัทฯ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ควบคู่ไปกับ
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนโดยรอบ 
สถานประกอบการ 

• นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
ในการท�างานของบริษัทฯ ทั้งที่ส�านักงานใหญ่ และโรงไฟฟ้า
โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อ
รายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน 
และมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างานต่อบรษิทัฯ พร้อมทัง้
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน 
รวมถึงมีการติดตามผลด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ
และน�าข้อมูลไปใช้ในการก�าหนดและพัฒนาแผนการด�าเนิน
งานต่อไป

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย 
บริษัทฯ ใส่ใจในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตส�านึก 
ด้านความปลอดภยัให้กบัผู้บรหิาร พนักงานและผู้ปฏบิติังานในพืน้ที่
ทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุบัติการณ์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นศูนย์”  
ค่านิยม และวัฒนธรรม “we SAFE” หรือ “ท�างานอย่างปลอดภัย 
ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือท�า และหยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดย
มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ ซึ่งทุกคนมีหน้าท่ียึดถือและปฏิบัติตามอย่าง 
เข้มแข็งและต่อเนื่อง 

เพื่อให้มั่นใจว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรยังคงไว้ซึ่ง 
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการ 
ส�ารวจระดับของวฒันธรรมด้านความมัน่คง ปลอดภยั อาชวีอนามยั 
(SSHE) และส่ิงแวดล้อม ในทุกๆ 3 ปี (ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2560) เพือ่น�าข้อมลู 
ทีไ่ด้เป็นแนวทางในการปรบัปรงุพฤตกิรรมของพนกังาน และเพือ่ให้
ทราบถึงระดับของวัฒนธรรมด้าน SSHE ขององค์กร และสามารถ
ระบจุดุอ่อนและจดุแขง็ เพือ่การแก้ไขทีถ่กูต้องและตรงปัญหา โดยมี 
กลุ่มเป้าหมายคอืผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร พนกังานระดบัหวัหน้างาน 
พนกังาน และพนกังานจ้างเหมาประจ�า ในทกุพืน้ทีท่ัง้ส�านกังานใหญ่
และโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ จะน�าไปทบทวนและจัดท�าแผนการ 
ด�าเนินงานในการสร้างวัฒนธรรม SSHE ภายในองค์กรต่อไป

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(Lost Time Injury Frequency : LTIF) และสถติอิบุตัเิหตทุีม่กีารบาดเจบ็
จากการท�างานรวม (Total Recordable Injury Rate : TRIR) เป็น
ศูนย์ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยก�าหนดให้ผลการปฏิบัติ
งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีช้ีวัดผล 
การปฏิบัติงาน (KPI) ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ จากการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง จริงจัง และต่อเนื่อง 
ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการ
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เป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน 
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) 
และมีสถิติการท�างานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเท่ากับ 
7,839,305 ชัว่โมงท�างานสะสม (นบัรวมทัง้พนกังานและผูร้บัเหมา)  
โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 10 ล้านชั่วโมงท�างานสะสม 

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม (TRIR) = 0
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานรวม (TROIR) = 0

ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม
นอกจากการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
รวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีก�าหนด 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่าง 
เคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 
14001) มาใช้เป็นแนวทางด�าเนินงานโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงใน 
ทุกกระบวนการท�างานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งการควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน�้า ด้วยวิธีการลดมลพิษ 
จากแหล่งก�าเนิดเป็นส�าคัญ และได้การรับรอง ISO 14001 : 
2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) อีกทั้งการ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) และควบคุมการก�าจัด (Disposal) โดยไม่ใช้วิธีการ
ฝังกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ได้ร้อยละ 100 ตลอดจน
การด�าเนินงานโดยมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 
เพื่อให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากย่ิงข้ึนและได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้ง

ด�าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า รวมถึง 
การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อย่างสูงสุด และป้องกันหรือควบคุมไม่ให้การด�าเนินกิจกรรมของ 
บรษิทัฯ ส่งผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี หรอืให้มผีลกระทบน้อยทีส่ดุ

บริษัทฯ ได้น�าเอาปรัชญาการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า โครงการ
ประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency มาเป็นดัชน ี
วัดสมรรถภาพด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย
การใช้น�้า (Water Use) การใช้พลังงาน (Energy Use) การเกิด
น�้าเสีย (Wastewater Generation) การก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 
(Global Warming Contribution) และการปลดปล่อยสารที่ก่อให้
เกิดการท�าลายชั้นบรรยากาศ (Ozone Depleting) โดยมุ่งปรับปรุง
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมและกระบวนการผลติ ซึง่ถอืเป็นการ
ด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยส่งผลดต่ีอการด�าเนนิธรุกจิ
และภาพรวมของการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต

นอกจากการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้
และฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วข้องอย่างสม�า่เสมอ 
เช่น กฎหมายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ข้อก�าหนด
ตามระบบ ISO 14001, ISO 45001 และ TIS 18001 การอบรม
หลักสูตรผู้จัดการส่ิงแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษ ผู้ปฏิบัติงานประจ�า
ระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมและมุ่งมั่น 
สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability) สอดคล้องตามแนวทางและ
เกณฑ์มาตรฐานสากล และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

ตั้งแต่ปี 2556-2561

200,000
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.  จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จำากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) เปน็บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยซึง่มทีนุจดทะเบยีน
ทีช่ำาระแลว้  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทัง้สิน้ 14,983,008,000 บาท แบง่ออกเปน็หุน้สามญัจำานวน 1,498,300,800 หุน้ โดยมมีลูคา่ทีต่ราไว้ 
หุ้นละ10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ประจำาปี 2561 (วันที่ 29 สิงหาคม 2561)
 

2.  ข้อจ�ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ
ไม่มีข้อจำากัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49  

ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3.  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นตำ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีทุนสำารอง

ตามที่กฎหมายกำาหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน 

ความจำาเป็นของการใช้เงนิลงทนุและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยเมือ่คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตเิหน็ชอบให้จ่ายเงนิปันผลประจำาปี

แล้ว จะต้องนำาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนหุ้น
ร้อยละของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 340,565,223 22.73

2 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 338,266,861 22.58

3 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำากัด 311,425,457 20.79

4 บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 133,468,059 8.91

5 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 42,862,700 2.86

6 นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 33,024,000 2.20

7 สำานักงานประกันสังคม 24,562,300 1.64

8 กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,330,700 1.36

9 กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 15,294,800 1.02

10 กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,110,500 0.81
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การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
 คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน  

โดยจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลจากแผนการลงทนุตามความจำาเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ เช่น ความเพยีงพอของกระแสเงนิสด

ของบริษัทย่อย หลังจากหักสำารองเงินตามที่กฎหมายกำาหนดแล้ว

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)
เงินปันผลรวมต่อก�าไรสุทธิ (%)

ปี ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง เต็มปี

2558 0.35 0.60 0.95 75

2559 0.45 0.70 1.15 64

2560 0.45 0.80 1.25 59

2561 0.45 0.80 1.25* 56

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 ของกำาไรสุทธ ิ
ตามงบการเงินรวมปี 2561 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับผลการดำาเนินงานครึ่งแรกของปี 2561 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท  
ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2561 (ก.ค. - ธ.ค. 2561) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท  
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562
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นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการ

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
กรรมการ 

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา
กรรมการ / 

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายบัณฑิต ธรรมประจำาจิต
กรรมการ / 

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

นายชวลิต ทิพพาวนิช
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่
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รายงานประจำาปี 2561

ประวัติคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
• 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ :  63 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.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• Program for Management Development, Harvard 
 University, Boston, U.S.A.
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ
 นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  
 (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการ 
 ตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 
 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
 ศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการ
 ผู้ลงทุนไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง

• ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 12 แห่ง

• ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
• ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
• กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
• กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด
• รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
• ที่ปรึกษา  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ที่ปรึกษา ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์
•  ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
•  กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร์)
•  กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ากัด
•  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนัเพ่ือการยุตธิรรมแห่งประเทศไทย

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

18 ก.ค. 60 – 25 มิ.ย. 61   ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 –  2560         นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2557 –  2560         กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 – 2559         กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2557 – 2558        ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
         โครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2558         กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนด 
         ค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557         กรรมการ Sakari Resources Limited 
         (ประเทศสิงคโปร์)
2555 – 2557         ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
         บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2552 – 2555         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง  : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
คู่สมรส  : 36,800 หุ้น (0.002456%) 
รวม  : 109,800 หุ้น (0.007328%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1)

อายุ :  63 ปี

ประวัติการศึกษา

•  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา  
 วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

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

 ปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 
 (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
 รุ่นที่ 2 ส�านักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
 รุ่นที่ 13
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 
 (นบส.) รุ่นที่ 46 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London 
 Business School สหราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้น�า - น�าการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 มูลนิธิสัมมาชีพ / 
 เครือมติชน
• หลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ 
 แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) ส�านักงานคณะกรรมการ 
 ข้าราชการพลเรือน และบริษัท ACI Consultants
• การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
• การบรรยาย เรื่อง “Anti - corruption: Leadership Role of 
 the Board”

นายคุรุจิต นาครทรรพ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

•  กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

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

• ผู้อ�านวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการกฤษฎีกา
• ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย 
 (Malaysia – Thailand Joint Authority)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ประธานกรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 (องค์การมหาชน)

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
   การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
   สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
   (สปท.)
ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559  กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ 
มิ.ย. 2558 – ก.ย. 2558  ปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2557 – มิ.ย. 2558  รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557  อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
   กระทรวงพลังงาน
2554 – 2557/2558   กรรมการและประธานกรรมการ
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง   : 30,000 หุ้น (0.002002%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

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

อายุ :  66 ปี

ประวัติการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา  
 วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ  
 บริหารการพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
• Certificate of Management Development Program,
 Northwestern University, U.S.A.
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
   รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
   รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 
   รุ่นที่ 2 ส�านักงานศาลปกครอง
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการ 
   ตลาดทุน
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) 
   รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

•  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและ 
   การพัฒนาอย่างย่ังยืน บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอลจ�ากัด (มหาชน)

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

• ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเตอริง 
 จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ากัด 
•  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการอสิระ / รองประธานกรรมการ บรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ�ากัด

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 –  2560  ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน)
2558 –  2559  กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท
  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2555 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานคณะกรรมการ
  ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
2555 – 2556 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล
  และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย 
  จ�ากัด (มหาชน) 
2554 – 2558 ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม 
  การประกันภัยพิบัติ
2554 – 2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงไทย 
  จ�ากัด (มหาชน)
2553 – 2557 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2553 – 2557  กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีสุรนารี
2553 – 2557 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
2553 – 2554 กรรมการ บรษิทั สามคัค ีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
2550 – 2557  กรรมการ คณะกรรมการอ�านวยการ สถาบัน
  เทคโนโลยีนานาชาตสิรินิธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง   : 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
• 20 มกราคม 2559 (วาระที่ 1)

อายุ :  62 ปี

ประวัติการศึกษา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 
 (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรชั้นนายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
• หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
• หลักสูตรการจัดงานส่งก�าลังบ�ารุง โรงเรียนส่งก�าลังบ�ารุง
 ทหารบก
• หลักสูตรหลักประจ�า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร 
 โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  ไม่มี

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

• คณะท�างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
 และความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2559 – 2560   กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล 
  เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2559   ผู้ช�านาญการกองทัพบก
2555   รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบกองทัพบก
2551  ผู้อ�านวยการกอง กองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบ 
  กองทัพบก  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

•  ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ :  67 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 36/2011)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 92/2007) 
•  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 10/2017)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 
 (AACP 7/2017)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1 
 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) 
 รุ่นที่ 1 สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”
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นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
กรรมการอิสระ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

• การบรรยายในหัวข้อ “RESOURCE REVOLUTION: 
 Another Chapter in the 4th Industrial Revolution”
• การสัมมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC 
 Challenge”
• การสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อ
 ตลาดทุนอย่างแท้จริง”
• หลักสูตร ผู้น�ายุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท น�้าตาลครบุรี จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง  เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
 จ�ากัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 10 แห่ง

• กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
• กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท 75  ซี พี อี จ�ากัด
• กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์
 การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทาง
 นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จ�ากัด

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2559 – เม.ย. 2561   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ    
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2557 – 2560    กรรมการก�าหนดมาตรฐานการสอบบญัชี 
   สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

•  ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 

• 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ :  50 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio   
 University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (ทุนการศึกษา Foreign Student Scholarship)
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และ 
 คุณธรรมรุ่นที่ 59 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
 พลเรือน
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ส�าหรับ
 ผู้บริหารหน่วยงาน ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  ไม่มี

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

• รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ส�านักนายกรัฐมนตรี
• ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

7 มีนาคม 2559   รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
  ส�านักนายกรัฐมนตรี
1 เมษายน 2558  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2553 – 2557 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�าด้าน 
  สังคมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผนส�านัก 
  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อ�านวยการระดับสูง)
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

•  ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 19 กันยายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ :  57 ปี

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27/2561 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 
 (วพน.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Strategy and Innovation for Business in Asia 
 (SIBA) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2559

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง

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

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

• กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ�ากัด

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2561 - 15 ก.ย. 2561   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นวัตกรรมและ 
   ดิจิตอล บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2560   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความ 
   ยั่งยืนและวิศวกรรมตัดสินโครงการ 
   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2559   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารความ 
   ร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2557-2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
   กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
   บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2555-2557  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ปฏิบติังาน  
   บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
   ในต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   แผนธุรกิจองค์กร) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง   : 30,000 หุ้น (0.002002%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2561

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)         

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
• 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ :  59 ปี

ประวัติการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 
 รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• Advance Management Program, INSEAD University, 
 France
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ. 
 รุ่นที่ 50 และ ปรอ. รุ่นที่ 20)  สถาบันวิทยาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 4  สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
 ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12  ปี 2557  
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ  
 สถาบันพระปกเกล้า ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
 รัฐวิสาหกิจ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) 
 รุ่นที่  3  วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 3 แห่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ  บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ�ากัด (มหาชน)

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

• กรรมการ  PTT Chemical International Private Limited

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557-   2560   รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนิไทย จ�ากัด   
  (มหาชน)
2557 – 2559  กรรมการ  PTT Chemical International 
  (Asia – Pacific ROH) Limited
2558 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้ แอลกอฮอลส์  
  จ�ากัด
2557 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
  อัลไลแอนซ์ จ�ากัด 
2557  กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2556 – 2557 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)
2554 – 2557 กรรมการ Sakari Resources Ltd. 
  (ประเทศสิงคโปร์)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง   : 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม
ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

นายอธิคม เติบศิริ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)         

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)
• 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1)

อายุ :  56 ปี

ประวัติการศึกษา

• Master of Business Administration (Finance &   
 International Business) (High Distinction), 
 Armstrong University, U.S.A.
• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (บัญชีต้นทุนและ  
 การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
 Leaders (RCL 4/2016)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 6  สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และ
 การเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5  วิทยาลัยป้องกัน
 ราชอาณาจักร
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17  
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง 
 (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Executive Education Program, Harvard Business School, 
 Harvard University, U.S.A. 

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 แห่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) จ�านวน 19 แห่ง

• ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จ�ากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ�ากัด

• ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท ลาบิกซ์ จ�ากัด
• ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลีน จ�ากัด
• กรรมการ  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• กรรมการก�ากับการจัดท�ากรอบนโยบายการพัฒนา
 เทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ
 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
• กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
• กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้
• กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี
• กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
• อุปนายก สมาคมว่ายน�้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• คณะท�างานเพ่ือพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้า
 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2557 – 2561    กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
2557 – 2558  ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยออยล์ เอทานอล จ�ากัด
2557 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี 
  เซอร์วิส จ�ากัด
2557  กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด
2556 – 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
  และการกลั่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
2556 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด  
  (มหาชน)
2556 – 2557 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด  
  (มหาชน)
2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด  
  (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง   : 73,000 หุ้น (0.004872%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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รายงานประจำาปี 2561

นายคงกระพัน  อินทรแจ้ง
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 15 สิงหาคม 2560 (วาระที่ 1)

อายุ :  51 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา  
 วิศวกรรมเคมี University of Houston สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
 (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, 
 IMD Business School
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

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

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

• กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ�ากัด
• กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
• กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
• กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
• กรรมการ 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

2557 – 2560    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน 
   International Business Operations
   บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
   (มหาชน)
2555 – 2557    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด  
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที  
   โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
   ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer,  
   Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
2554 – 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.  
   เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) 
   ปฏิบัติหน้าที่ Chief Executive Officer,  
   Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

•  ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา
กรรมการ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1) 

อายุ :  52 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) Columbia 
 University School of Law, U.S.A.
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
  (ACPG 38/2017)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 7/2001)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• TLCA Executive Development Program 1/2008 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจ�าปี 2561
 สถาบัน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 สัญญา ธรรมศักดิ์ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
• หลักสูตร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program,
 Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน 1 แห่ง

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ส�านักกฎหมาย 
 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

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

• กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)
• อาจารย์พิเศษ วิชา Corporate Organization and 
 Governance หลักสูตร The Executive MBA Program และ  
 MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก  
   จ�ากัด (มหาชน)
มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ปตท. น�้ามันและ
   การค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 กรรมการ บริษัท East Mediterranean  
   Gas Company S.A.E. จ�ากัด (“EMG”) 
   ประเทศอียิปต์
ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) 
   คณะกรรมการนโยบายการเงินและ 
   ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560   อาจารย์พิเศษ วิชาความสัมพันธ์ระหว่าง 
   กฎหมายกับธุรกิจ หลกัสตูรปรญิญาโท  
   คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ม.ีค. 2559 – ม.ิย. 2560 ทีป่รกึษากฎหมายอาวโุส บรษิทั วีระวงค์, 
   ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ�ากัด
   (เดมิชือ่ “บรษิทั วีระวงค์, ชนิวัฒน์ และเพียงพนอ

    จ�ากัด” เปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อวันที่ 3   

   เมษายน 2560)

2556 – มี.ค. 2561  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม / วิทยากร 
   ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลัก 
   ทรัพย์ไทย
2552 – 29 ก.พ. 2559  ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท 
   วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

•  ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี
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นายบัณฑิต ธรรมประจำาจิต
กรรมการ / กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)         

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน               รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 
   ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และ
   ปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองกรรมการ
   ผู้จัดการใหญ่ – ด้านประสิทธิภาพ
   การผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.ค. 2560 – ต.ค. 2561   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส -  
   ด้าน การกลัน่และปิโตรเคม ีและปฏิบติังาน 
   ในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ -  
   ด้านการผลิตอีกหน้าที่หนึ่ง 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี  
   และปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองกรรมการ 
   ผูจ้ดัการใหญ่ – ด้านการผลติ อกีหน้าท่ีหน่ึง 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ส.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการ 
   ผลิต บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
เม.ย. 2559 – ก.ค. 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการ 
   ผลิตและปฏิบัติงานในต�าแหน่งผู้จัดการ 
   ฝ่ายอาวุโส ด้านการกลั่น อีกหน้าที่หนึ่ง  
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ –  
   ด้านการผลิต และปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 
   ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส – ด้านการกลั่น 
   อีกหน้าที่หนึ่ง
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส - ด้านการกลั่น 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
ม.ค. 2557 - ม.ค. 2558 ผู้จัดการฝ่ายผลิต – ด้านการกลั่น 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2556  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี 
   บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

•  ไม่มี

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

อายุ :  48 ปี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิต   
 บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering  
 (Dis tinction), Imperial College, University of  London
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 187/2014)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• PTT Group Leadership Development Program 2 
 (with INSEAD), Thailand & Singapore
• วิทยาการพลังงานส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) 
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand
• Executive Development Program, Fiscal Policy Research 
 Institute Foundation, Thailand
• TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand
• PTT Group Vice President Leadership Development 
 Program, Thailand
• NIDA-WHARTON Executive Development Program, 
 Thailand & U.S.A.

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี 
 และปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
 ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่ง บริษัท ไทยออยล์ 
 จ�ากัด (มหาชน)

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

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

• 1 ตุลาคม 2561 (วาระที่ 1)

อายุ :  56 ปีี

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 152/2011)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

• หลักสูตร Company Management Program
• หลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพส�าหรับผู้บริหาร 
 (The Great Manager)
• หลักสูตร GE Energy Customer Executive 
 Leadership Program  (GE: PTT Executive Leadership) 
 สถาบัน GE Global Learning Crotonville Leadership 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Advance Management Program (AMP 187) 
 สถาบัน Harvard Business School, Executive Education 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 
 สถาบันพัฒนาผู้น�าและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leader 
 ship and Learning Institute)
• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
 ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 
 รุ่นที่ 12  สถาบันวิทยาการพลังงาน

ต�าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 แห่ง

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

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

• กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด

ประวัติการท�างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�ารองกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
  ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
  ปฏิบัติงานในต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – 
  ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 
  (มหาชน)
2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ�ารองกรรมการ
  ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
  ปฏิบัติงานในต�าแหน่ง President บริษัท เอ็ชเอ็มซี 
  โปลีเมอส์ จ�ากัด
2556 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและ 
  บริหารโครงการ  บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง   : 25,000 หุ้น (0.001669%)

มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

•  ใช่

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น  
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

•  ไม่มี

นายชวลิต ทิพพาวนิช
กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
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คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายชวลิต ทิพพาวนิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมรชัย คุณรักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปฏิบัติการ

นายกุลพัฒน์  เพิ่มภูศรี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุน

และบริษัทในเครือ    

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ

และกลยุทธ์องค์กร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์

และแผนงานองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)

นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารสินทรัพย์

นางดุจดาว พุทธสุอัตตา
ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร

และกฎหมาย

นางวนิดา บุญภิรักษ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

การเงินและบัญชีองค์กร 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และภาษีองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)

นายปวเรศ รัตนสุวรรณ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
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นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์

และบริหารการเงินองค์กร

นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี
ผู้จัดการฝ่าย ประจ�าโครงการโรงไฟฟ้า

พลังน�้า น�้าลิก 1

นายสุรจิตร บัวเทิง 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา 

นางสาวอรรถยา สุโขธนัง 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 

นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด
รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม

พลังงาน

นายเสาร์ชัย สุขเกษม
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต

นางศศิธร สติฐิต
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และศักยภาพองค์กร

นายองค์การ ศรีวิจิตร 
ผู้จัดการฝ่าย ประจ�ารองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์  

นายสมศักด์ิ เลิศเจริญเสริมสุข
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
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โครงสร้างการจัดการ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ประกอบด้วย คณะกรรมการ  
คณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะผูบ้รหิาร โดยมปีระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุ 
ของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

บริหารสินทรัพย์

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ปฏิบัติการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่พัฒนา

ธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

การเงินและบัญชีองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายกิจการองค์กร 
และกฎหมาย

ฝ่ายบริหารโครงการ
ลงทุนและบริษัทในเครือ

ฝ่ายปฏิบัติ
การผลิต

ฝ่ายแผนกลยุทธ์และ
บริหารการเงินองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และ
แผนงานองค์กร

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายวิศวกรและ

บ�ารุงรักษา
ฝ่ายบัญชีและภาษี

องค์กร

ฝ่ายนวัตกรรม
พลังงาน

ฝ่ายบริหาร
โครงการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้า น�า้ลิก 1

ฝ่ายบริหาร
ความยั่งยืนองค์กร
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คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีรรมการจ�านวน 
13 คน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 12 คน โดยในจ�านวนนี้
ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 5 คน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 คน 
คือประธานเจ ้าหน ้าที่บริหารและกรรมการผู ้ จัดการใหญ่  
องค์ประกอบดงักล่าวเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ก�าหนดให้
บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลาก
หลายของทักษะ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อ
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดตาราง
องค์ประกอบความรู้ความช�านาญของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) รวมถึงก�าหนดนิยามของทักษะและความเช่ียวชาญแต่ละ
ด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม คือ

1) Core Skills/Experience คอื ทกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัิ
 หน้าทีก่รรมการ ได้แก่ การพฒันานโยบาย (Policy Development) 
 การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) การวางแผน

กลยทุธ์องค์กร (Strategic Planning) การบรหิารทรพัยากรมนษุย์
และการพัฒนาองค์กร (HR and Organization Development) 
การบญัชแีละการเงนิ (Finance and Accounting) การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบรหิารจดัการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal 
Control) และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Governance and CSR)

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

ชื่อ – นามสกุล

Director 
Pool
สดร.

(SEPO)

ทักษะ / ความเชี่ยวชาญ

Core Skills Specific Skills

Policy 

Development

Business 

Judgment

Strategic 

Planning

Finance& 

Accounting
Internal Audit Law

Corporate 

Governance

&CSR

Risk 

Management

&Internal 

Control

HR & 

Organization 

Development

Power 

Industry 

Expertise

International 

Business

Innovation 

Management

1. นายสุรงค์ บูลกุล  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ √ √ √ √ √ √ √

5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม √ √ √ √ √

7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต √ √ √ √ √ √

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ √ √ √ √ √ √ √ √

9. นายอธิคม เติบศิริ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ √ √ √ √ √ √ √

12. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต √ √ √ √ √ √ √ √

13. นายชวลิต ทิพพาวนิช √ √ √ √ √ √ √

รวม 5 13 12 13 5 5 2 10 10 9 10 6 7

องค�ประกอบคณะกรรมการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการ
ที่ไม�เป�นผู�บร�หาร12จำนวน

กรรมการทั้งหมด13 กรรมการ
อิสระ5 กรรมการ

ที่เป�นผู�บร�หาร1 เพศชาย เพศหญิง

10 คน 3 คน
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีกรรมการจ�านวน 13 คน ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2560

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /  
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

27 เมษายน 2560

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
(1)

กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ  /  ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

25 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)

4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการอิสระ  /  กรรมการตรวจสอบ 4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 27 เมษายน 2560

5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์
(2)

กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2561

กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2561

6. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
(3)

กรรมการอิสระ 3 เมษายน 2561

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 25 เมษายน 2561

7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
(4)

กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

19 กันยายน 2561

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

9. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ 15 สิงหาคม 2560

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ กรรมการ 3 เมษายน 2560

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 27 เมษายน 2560

12. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต
(5)

กรรมการ 3 เมษายน 2561

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 25 เมษายน 2561

13. นายชวลิต ทิพพาวนิช
(6)

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ : 
(1)

  นายพยงุศกัดิ ์ชาตสิทุธผิล ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระต่ออกีวาระหนึง่ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2561 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2561 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่3 เมษายน 2561 และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งต่ออกีวาระหนึง่  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

(2)
  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ต�าแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อ 

วันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
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(3)
 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

(4)
 นายวทิวสั สวสัดิ-์ชโูต ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง แทนนายชาญศลิป์  

ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561
(5)

 นายบณัฑติ ธรรมประจ�าจติ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการทีค่รบวาระ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�า
ปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

(6)
  นายชวลิต ทิพพาวนิช ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเติมชัย บุนนาค กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2561

ล�าดับ ชื่อ – นามสกุล ต�าแหน่ง เหตุผลที่ออก

1. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ครบวาระ ในการประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561

2. นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการ / กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ครบวาระ ในการประชุมสามัญ      
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561

3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ลาออก 
โดยมีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561

4. นายเติมชัย บุนนาค กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

ลาออก 
โดยมีผลวันที่ 28 กันยายน 2561

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผูม้อี�านาจกระท�าการแทนบรษิทัฯ ตามหนงัสอืรบัรองบรษิทัฯ 
คือ “นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือนายสุรงค์ บูลกุล หรือ 
นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ หรอืนายอธคิม เตบิศริ ิหรอืนายบณัฑติ 
ธรรมประจ�าจิต หรือนายคงกระพัน อินทรแจ้ง หรือนายวิทวัส  
สวัสดิ์-ชูโต ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญ
ของบริษัท”

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมบีทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูล
การด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่างเคร่งครดั ตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ โดยอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบท่ีส�าคัญ
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
 1. ทุม่เทเวลา และให้ความส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
  ทศิทาง และกลยทุธ์ของบรษิทัฯ โดยร่วมกนัแสดงความคดิเหน็

อย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ก�าหนดทิศทางของบริษัทฯ

 2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ 
รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของ 
บริษัทฯ พร้อมท้ังก�ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการ
ปฏบิตัติามแผนงานทีก่�าหนดไว้ตามทศิทางและกลยทุธ์องค์กร
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน�า
วิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ท่ีก�าหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่าง
สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ

 3. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจท่ีประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับ
กรรมการฝ่ายบรหิารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุง่สร้าง 

  ส�านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี สร้างความเข้าใจ 
และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับ
และระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม

 4. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการ
ด�าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค�า้ประกัน เพื่อ
การท�าธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จ�ากัดวงเงิน ภายใต้
ข้อบงัคบั และระเบยีบของบรษิทัฯ รวมทัง้กฎระเบยีบ กฎหมาย
ทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 5. พจิารณาถงึปัจจยัเสีย่งส�าคญัทีอ่าจเกดิขึน้และก�าหนดแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 
และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 
ในการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึปัจจยัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิข้ึน 
จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

 6. จดัให้มกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้
  จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�า่เสมอ
 7. สอดส่องดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์
  ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยให้ความส�าคญั
  ในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�าคัญที่มุ่งเน้นให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
 8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการ
ออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ และในกรณกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถงึการ
ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 9. พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมี
อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อย 
อื่นใดและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ

 11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
ต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมี
กระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม

 12. แต่งตั้งผู ้บริหารตามค�านิยามที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว

 13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนิน
งาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่าง
สม�่าเสมอ

 15. จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชี
ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 16. จัดให้มีการท�างบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อน�าเสนอ
ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพือ่พจิารณา
อนุมัติ

 17. พจิารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบ
  บญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ตามทีค่ณะกรรมการ
  ตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ

ประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 18. ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืนของสังคมไทย

 19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครัง้

 20. จัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ ่มอย่าง 
เหมาะสมและก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามี
ความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด

 21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารนั้น

 22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจ�าเป็นหรือตามที่
พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและ
แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทราบถึงผลการประชุม

 23. ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษ
เมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอ�านาจ และ/หรอื มอบหมายให้บคุคลอืน่ 
ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจหรือการมอบ
อ�านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตาม
หนงัสอืมอบอ�านาจทีใ่ห้ไว้ และ/หรอืให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อก�าหนด 
หรือค�าส่ังท่ีคณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ทั้งนี้การ
มอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจ 
ช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) อาจ
มีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความ 



83บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีต้องได้รับ
อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ มดีงัต่อไปนี้
l การเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่

สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมาย และคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด 

l การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั
ให้แก่บุคคลอื่น

l การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของ 
บรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่ใด 
เข้าจดัการธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืการควบรวมกจิการกบับคุคลอืน่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไรขาดทุนกัน

l การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
l การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
l การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
l การออกหุ้นกู้ของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
 1. การก�ากบั ตดิตาม และดแูลให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยด�าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 2. มีบทบาทในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดย
หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่โดยก�ากับดูแลให้เร่ืองส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม

 3. ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย มหีน้าที่
  เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมี
เวลาเพยีงพอส�าหรบัการพจิารณาข้อมลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

 4. ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคมุ
การประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ
ส�าหรับการน�าเสนอและการอภิปรายประเด็นส�าคัญในทุก
ระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้
ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึง
การน�าที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม

 5. ท�าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการ
ประชมุให้มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบับรษิทัฯ 
ระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ
ส�าหรับการน�าเสนอและตอบค�าถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

 6. การก�ากับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการ
  ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
บรษิทัฯ มกีารก�าหนดวนัประชมุล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจ�า
ทุกปี ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถ
วางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�่าเสมอ และ
อาจมกีารประชมุนัดพเิศษเพิม่เติมเพือ่พจิารณาเรือ่งท่ีมคีวามส�าคญั
เร่งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ติดภารกิจส�าคัญเร่งด่วนและไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็น 
ลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่ง
หนังสือเชญิประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ�าเป็น
เร่งด่วน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม  
โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทาง
เลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการจัดการ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง 
รอบคอบ ในกรณีท่ีกรรมการคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจในเรื่องนั้น 

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานการประชุมเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และ
ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการ
ประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความ
สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รวม 19 ครัง้ แบ่งออก
เป็นนดัปกต ิ11 ครัง้ และนดัพเิศษ 8 ครัง้ อกีทัง้ ได้จดัให้มกีารประชมุ
กรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 
1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้การประชมุด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม 
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86 รายงานประจำาปี 2561

คณะผู้บริหาร
รายชื่อคณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย 
ขึ้นไป จ�านวน 19 คน ดังนี้
 1) นายชวลิต ทิพพาวนิช  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 2) นายสมรชัย คุณรักษ์  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
 3) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร 
  (อีกหน้าที่หนึ่ง)
 4) นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์   
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
 5) นางวนิดา บุญภิรักษ์   
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร 
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง)
 6) นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์  
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
 7) นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี  
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุนและบริษัทในเครือ    
 8) นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี   
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
 9) นางดุจดาว พุทธสุอัตตา  
  ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย
 10) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ   
  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
 11) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี  
  ผู้จัดการฝ่าย ประจ�าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�า้ น�้าลิก 1 
 12) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด  
  รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน
 13) นางศศิธร สติฐิต   
  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
 14) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข  
  ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
 15) นายสุรจิตร บัวเทิง   
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบ�ารุงรักษา 
 16) นายเสาร์ชัย สุขเกษม   
  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
 17) นายองค์การ ศรีวิจิตร   
  ผู้จัดการฝ่าย ประจ�ารองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารสนิทรพัย์
 18) นางสาวอรรถยา สุโขธนัง   
  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

ผู้บริหารรายที่ 1-6 เข้าข่ายเป็นผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�านาจและ
หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม
ทีค่ณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบรหิารบรษิทัฯ ตามแผนงาน 
หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 
ซือ่สตัย์ สจุรติ และระมดัระวงั รวมทัง้รกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทฯ 
และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 

โดยอ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1) ด�าเนินกิจการประจ�าวันของบริษัทฯ
 2) ด�าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ
 3) จัดท�ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อ

คณะกรรมการทุกไตรมาส
 4) จดัท�านโยบายการค้าของบรษิทัฯ และเข้าท�าหรอืยกเลกิสญัญา

หรือข้อผูกพันใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ท้ังในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท

 5) เข้าท�าหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจาก
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4) ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

 6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือ
ค่าจ้าง ลงโทษทางวนิยั หรอืเลกิจ้างพนกังานในนามของบรษัิทฯ 
รวมถงึท�าการแต่งตัง้เจ้าหน้าทีอ่ืน่ใดในคณะผูบ้รหิาร ตลอดจน
มอบอ�านาจและหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบอ�านาจในการบรหิารจัดการ
บริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
โดยมีหลักการและขอบเขตอ�านาจ ดังต่อไปนี้
l เป็นผู้มอี�านาจในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ตามวตัถปุระสงค์ 

ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ทุกประการ

l เป็นผู้มีอ�านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและด�าเนินการ 
ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารค�าส่ัง หนังสือ
แจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จ�าเป็นและตามสมควร เพื่อให้การด�าเนิน
การข้างต้นส�าเร็จลุล่วง

l ให้มอี�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคล
อื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/
หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบ
อ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าส่ังท่ีคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ก�าหนดไว้
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ทั้งนี้ การใช้อ�านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้ หากประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 
การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
ด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างาน 
และภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 
บรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการจดัการ (GPSC Management 
Committee : GPSCMC) เพื่อท�าหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้
ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมโยงและการ
ประสานงานที่ดีในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานุการ และ
ที่ปรึกษา ดังนี้
 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการ
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ
  บริหารสินทรัพย์ 
 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ
  พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร 
 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ
  ปฏิบัติการ 
 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการ
  การเงินและบัญชีองค์กร 
 6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการ
  และศักยภาพองค์กร 
 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นกรรมการ
  ความยั่งยืนองค์กร 
 8. ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร เป็นกรรมการ
  และกฎหมาย และเลขานุการ
 9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษา
  ภายในองค์กร     

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจดัการมหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาและเสนอแนะต่อประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจใน
ประเดน็ทีส่�าคญัต่อกลยทุธ์ ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิ แผนการด�าเนนิ
งานในระยะยาว ผลการด�าเนนิงาน แผนการลงทนุ งบประมาณ การ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทั้งบริหาร
จัดการให้เกิดระบบการท�างานของบริษัทท่ีถือหุ้นให้เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนั หน้าทีเ่ช่นว่านีใ้ห้รวมถงึการให้ค�าปรกึษา ข้อเสนอ
แนะ ผลักดัน และส่งเสริมการด�าเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
 1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
 2) การก�าหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการด�าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผลการด�าเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจและกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม

 3) การพจิารณากลัน่กรองถงึโครงสร้างการจดัสรรงบประมาณและ
ทรพัยากร เพือ่การลงทนุและการสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ (GPSC Group’s Capital Allocation 
Structure)

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

 5) การพิจารณากล่ันกรอง และติดตามการขยายการลงทุนใน 
ต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ

 6) การก�าหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม
บรษิทัฯ ตัง้แต่ระดบั 10 ขึน้ไป ให้เป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต (Leadership 
Affiliation & Alignment Program)

 7) การพิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/
การสร้างกลไกการบรหิารจดัการ ระบบทรพัยากรบุคคล ระบบ
ข้อมลู รวมทัง้โครงสร้างองค์กรในบรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ เพือ่
ก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 8) การพจิารณา กล่ันกรอง ก�าหนดนโยบายและหลักการการก�ากบั
ดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดัน
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้

 9) การจัดล�าดับความส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
การเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น

 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่ส�าคัญ
 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการด�าเนินงานของกลุ่ม

บริษัทฯ เทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนด (PA & KPIs)
 12) การพิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนิน

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 13) การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัทฯ
 14) การจัดล�าดับความส�าคัญของผลการตัดสินใจของคณะ

กรรมการบริษัทฯ น�าไปสู่การด�าเนินการอย่างมีประสิทธิผล
 15) การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท�างาน เพื่อช่วย

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
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 16) ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั ตามทีก่�าหนดไว้ใน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้นางดจุดาว พทุธสอุตัตา ให้ท�าหน้าที่
เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
 1) จดัท�าและเกบ็รกัษาเอกสารของบรษิทัฯ ได้แก่ ทะเบยีนกรรมการ 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ
กรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
และรายงานประจ�าปี

 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร

 3) ด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

 4) ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัข้อก�าหนดและกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ทีค่ณะกรรมการ
  บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่

 6) ดแูล และประสานงานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ข้อก�าหนด มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณ
ธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

 7) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศ
ก�าหนด 

ทัง้นี ้นางดจุดาว พทุธสอุตัตา มปีระวตักิารศกึษาด้านกฎหมาย และ
การอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้
l นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
l Master of American University, Washington College of Law, 

U.S.A.
l หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 151/2018) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
l หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชดุย่อย ซึง่ประกอบด้วย ผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงาน
ของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และกรรมการชดุย่อย และการเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบียนอืน่ที่
อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกล้เคยีงกนั และได้เสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ 
ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียด
ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ในรปูแบบค่าตอบแทนรายเดอืน 
 (อัตราเดียวกับปี 2560)
 l ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
 l กรรมการ 30,000 บาท/เดือน

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม (อัตรา
เดียวกับปี 2560) 

 ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

 l ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/ครั้ง
 l กรรมการชุดย่อย  18,000 บาท/ครั้ง

โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย 
ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ�าปี)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้อนุมัติการจ่ายเงิน
รางวัลพิเศษ (โบนัสประจ�าปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของ
ก�าไรสุทธิ ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 ให้กรรมการบริษัทฯ 
ที่ด�ารงต�าแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออก
ระหว่างปี 2560 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรร
ตามสดัส่วนระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน 
และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการใน
อัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559

4) ค่าตอบแทนอื่น  -ไม่มี- 
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หมายเหตุ :          
 (1)

  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 
2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับ การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ออีก
วาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

 (2)
  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่มเติมอีก 1 ต�าแหน่ง) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อ
วันท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

 (3)  
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

 (4)
  นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายชาญ
ศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

 (5)
  นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

 (6)
  นายชวลิต ทิพพาวนิช ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเติมชัย บุนนาค กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

 (7)
  นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

 (8)
  นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 

 (9)
  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 (10)
 นายเติมชัย บุนนาค ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561

 (11)
 โบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงาน ปี 2560 ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารทกุระดบัเป็นไปตามผลการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดัการด�าเนนิงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึง่เป็นไป 
ตามทีค่ณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และผู้บรหิารระดับสูงร่วมกนัก�าหนด โดย KPIs ดังกล่าว ประกอบ
ด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย มุมมองด้านกระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการ 
เตบิโตขององค์กรและพนกังาน และครอบคลมุทัง้ผลการปฏบิตังิานในปัจจบุนั (ระยะสัน้) และผลการปฏบิตังิานตามกลยทุธ์ของบรษัิทฯ ใน
ระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้บริหาร
แต่ละต�าแหน่งจะมีตัวชี้วัดการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับ 
เงนิเดอืนของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผูพ้จิารณา
การปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนอื่น
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

ปี 2561

จ�านวนราย 18

ค่าตอบแทน (บาท) 62,048,040

ปี 2561

จ�านวนราย 18

ค่าตอบแทน (บาท) 35,324,082.49
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การก�ากับดูแลกิจการ



95บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

Transparency
Vision to
Create

Long Term
Value

Ethics

ResponsibilityAccountability
Equitable

Treatment of
Stakeholders

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ

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

ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจเสมอมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด�าเนินการ 

เพ่ือก้าวสู่ความส�าเรจ็และการเตบิโตทางธรุกจิ บรษิทัฯ ยงัด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และได้ก�าหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมุ่งม่ันทีจ่ะปฏิบตัิ

ตามหลกัส�าคญัในการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ทัง้ 6 ประการ คอื

• Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระท�าของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการ 

ตัดสินใจนั้นได้

• Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

• Equitable Treatment of Stakeholders การปฏิบัติต่อ 

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม               

และมีค�าอธิบายได้

• Transparency ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานทีส่ามารถ

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

• Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

• Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ และน�ามาใช้ในการด�าเนนิงาน มโีครงสร้างการบริหาร

 ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหารและ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการจะปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความทุม่เทและรบัผดิชอบ 

มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการมบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ 

นโยบายและแผนงานทีส่�าคญัของบรษิทัฯ โดยจะต้องพจิารณา

ถึงปัจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ

เหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี 

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้น�าในเรือ่งจริยธรรม เป็นตัวอย่าง

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 

ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากล่ันกรองงานที่ม ี

ความส�าคัญอย่างรอบคอบ

6. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประเมนิผลตนเองรายปีเพือ่ใช้

เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ

7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณของบรษิทัฯ 

เพือ่ให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน รวมถงึลกูจ้างทกุคน 

ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับ

และระเบียบของบริษัทฯ

8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ 

ท้ังในเรือ่งทางการเงนิและท่ีไม่ใช่เรือ่งทางการเงนิ อย่างเพยีงพอ 

เช่ือถอืได้ และทนัเวลา เพือ่ให้ผู้ถอืหุน้และผู้มีส่วนได้เสยีของ 

บริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มี

หน่วยงานประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่

รบัผดิชอบในเรือ่งการให้ข้อมลูกบันกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป

9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ 

เข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่าง 

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการ

คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ันใจว่าฝ่ายบริหารได้

ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการ

เข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ และมช่ีองทางในการสือ่สารกับบรษิทัฯ 

ที่เหมาะสม
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นอกจากนโยบายดงักล่าว คณะกรรมการได้ก�าหนดหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จ�านวน 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิ

ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อ

ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ 

รับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการได้ก�าหนดจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัฯ ซึง่ว่าด้วย

มาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับ 

พงึกระท�าในการด�าเนนิธรุกจิและการปฏบิตังิาน และใช้เป็นหนึง่

ในข้อตกลงของการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยเพิม่เตมิตวัอย่างสถานการณ์

ที่อาจเกิดขึ้นจริงในการท�างาน พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าต่อการ 

กระท�าในสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ช่วยให้บคุลากรของบรษิทัฯ สามารถ 

ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมบนพื้นฐาน

ของหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณได้อย่างถกูต้อง จรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีจ�านวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

 1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. การป้องกันการฟอกเงิน

 3. การสนับสนุนภาคการเมือง

 4. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูล

ภายใน

 6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

 7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 9. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

 10. การปฏิบัติต่อพนักงาน

 11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

 13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

 15. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              

และการสื่อสาร

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ นอกจากนี้

บรษัิทฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดท�าคูม่อืการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละ 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความให้ผู้บริหารและ

พนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบต่อไป

การเคารพกฎหมาย
และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

การป�องกันการฟอกเง�น การสนับสนุนภาคการเมือง

การมีส�วนได�เสีย
และผลประโยชน�ขัดกัน

การรักษาความลับ 
การเก็บรักษาข�อมูล

และการใช�ข�อมูลภายใน

การปฏิบัติต�อลูกค�า
และผู�บร�โภค

การจัดซื้อ จัดหา
และการปฏิบัติต�อคู�ค�า

ความรับผ�ดชอบต�อชุมชน
สังคม และสิ�งแวดล�อมโดยรวม

การปฏิบัติต�อพนักงาน การปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และสิ�งแวดล�อม 

ทรัพย�สินทางป�ญญา 
และการใช�เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

การรับ การให�ของขวัญ
ทรัพย�สิน หร�อประโยชน�อื่นใด

การปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค�า
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การปฏบิตัติามหลักการก�ากบัดูแลกจิการ

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	
อย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

กนั โดยการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ในปี 2561 ทีผ่่านมา สรปุได้ดงันี้

1)	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่  

3 เมษายน 2561 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา 

แกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว ซึง่บรษิทัฯ ได้อ�านวยความ

สะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการเข้าร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีง

อย่างครบถ้วน ดังนี้

	 การด�าเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายหนึง่หรอืหลายรายซึง่ถอืหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัที ่1 ตลุาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 

2560 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้) โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพจิารณา

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

- เผยแพร่มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ เรือ่งการก�าหนดวนัประชมุ 

ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการ 

รับเงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูล

ของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. ทันทีที่คณะกรรมการได้ลง

มติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

- เผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 

30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม                

ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

(ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลา 

เพยีงพอส�าหรบัศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุ โดยผู้ถอืหุ้น          

ชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย    

ตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการ

อสิระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบรษัิทฯ 

ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  (แบบที่ผู้ถือหุ้น

เลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย 

ทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม

ประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

- ส�าหรบันกัลงทนุสถาบนั บรษิทัฯ ได้ตดิต่อกับตวัแทนนกัลงทนุ

สถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน            

ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

	 การด�าเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานทีท่ีร่ะบบ

ขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวาง

เพียงพอส�าหรับรองรับผู้เข้าประชุม

- จดัเจ้าหน้าทีไ่ว้อย่างเพยีงพอส�าหรับต้อนรับและให้ค�าแนะน�า

แก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและ

การตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

- น�าเทคโนโลย ี(ระบบงานประชมุผูถ้อืหุน้) มาใช้ในการประชมุ 

ท้ังการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผล

ให้การด�าเนินการประชุมสามารถกระท�าได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นย�า

- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการ 

ออกเสียงลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ

- ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุระเบยีบวาระ และจดัให้ผูถื้อหุน้

ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็น 

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุม

แล้วเสรจ็ ไม่มผีูถ้อืหุน้โต้แย้งผลการนบัคะแนนเสยีงแต่อย่างใด

- ประธานในท่ีประชมุเปิดโอกาสและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ซกัถาม

และการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้

มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

- ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

	 การด�าเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

จดทะเบียนของ ตลท. ภายในวันท�าการถัดไปหลังเสร็จสิ้น



กลุ�ม
ผู�ถือหุ�น

นักลงทุน

กลุ�มหน�วยงาน
ภาครัฐ
และหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง

กลุ�ม
พนักงาน

กลุ�มหุ�นส�วน
ทางธุรกิจ

คู�ค�า ลูกค�า

สังคม
และชุมชน

กลุ�มผู�มีส�วน
ได�เสีย
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การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ�านวนคะแนนเสียงของ  

ผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสียง 

- จัดท�ารายงานการประชมุทีร่ะบุรายชือ่กรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการน�าเสนอ ค�าถาม              

ค�าตอบ ผลของมติและจ�านวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุม

ในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้น�าส่ง ตลท. และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

2)	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
 บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนได้เสียของตนและผูเ้กีย่วข้อง เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถ 

พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแย้งของ 

ผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนได้เสยีกับธุรกรรม

ที่ท�ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรม

ดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก�าหนดแบบรายงานการมี

ส่วนได้เสยีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลท่ีมีความเกีย่วข้อง 

พร้อมหลกัเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงาน

ครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจ�าไตรมาส 

และการรายงานข้อมูลประจ�าปี

3)	 โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
 เพือ่เปน็การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ 

ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจ�าปี 2561                    

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าคณะผู้ถือหุ้น

จ�านวน 88 ราย ที่ได้รับสิทธิ์จากการจับสลากจากผู้สมัคร

จ�านวน 544 ราย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบริษัท ไออาร์พีซี               

คลีนพาวเวอร์ จ�ากัด (IRPC-CP) จังหวัดระยอง (บริษัทฯ              

ถอืหุน้อยูร่้อยละ 51) โดยไดร้ับการต้อนรับจากคณะผูบ้ริหาร

ของบรษิทัฯ และ IRPC-CP พร้อมรบัฟังการบรรยายภาพรวม

ธรุกิจของบริษทัฯ และ IRPC-CP และเยีย่มชมโรงไฟฟ้าอย่าง

ใกล้ชดิ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้น�าคณะผูถ้อืหุน้ทศันศกึษาสวน

สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นโครงการทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูลของ บริษทั 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) อีกด้วย

2.	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ตัง้แต่กลุม่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ กลุม่หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง กลุม่พนกังาน กลุม่หุน้ส่วนทางธรุกจิ คูค้่า ผูร้บัเหมา 

กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด   

นโยบายด้านบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสียไว้ในคูม่อืการก�ากบัดแูล

กิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกิจ และได้เปิดเผยการด�าเนนิงาน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ในรายงานความยัง่ยนืประจ�าปี  2561

1)	 การต่อต้านคอร์รัปชัน
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรณยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการ

คอร์รปัชนัทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2561 

ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค 

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว
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นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ รวมถึง การเสนอ / ให้ค�ามั่น / สัญญาว่าจะให้

2. การรับ การเรียกร้อง

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะ

โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท�าหรือ

ละเว้นการกระท�าหรือการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา

หรือรักษาไว้ซึง่ธรุกจิหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมใน

ทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 

ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีต

ทางการค้าให้กระท�าได้

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ

มาตรการต่างๆ โดยเคร่งครดัแล้ว บรษิทัฯ ได้ก�าหนดบทบาท

หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชดุย่อย และ

ผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

• ก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลให้บรษิทัฯ มรีะบบท่ีสนับสนุน

การต่อต้านการคอร์รปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้มัน่ใจว่า 

ฝ่ายบรหิารได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

• ปฏิบตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั และมบีทลงโทษ

เมื่อไม่ปฏิบัติตาม 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• วางกรอบแนวทางการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

• ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให ้

ข้อเสนอแนะ  แนวทาง ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ก�ากบัดแูลการควบคุมภายใน การจดัท�ารายงานทางการเงนิ 

และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชัน รวมทั้งก�ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

• สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องเพือ่ 

ให้มัน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัมคีวามเพยีงพอ 

และมีประสิทธิผล

• สอบทานการประเมนิความเส่ียงและให้ค�าแนะน�าต่อคณะ

กรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัการปฏบิตัทิีค่วรม ีเพือ่ลดความ

เสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องน�าค�าแนะน�าไปปฏิบัติ

• รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัมาตรการต่อต้าน

การคอร์รปัชนัของบรษิทัฯ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่าง

สม�า่เสมอ และให้ค�าแนะน�าข้อควรปฏบิตัแิก่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ก�ากับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการ

บรหิารความเสีย่งด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั โดยการประเมนิ

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

ผู้บริหาร

• ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน 

ในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน 

• ก�าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

• น�านโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อน�าไป

ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร 

• ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง

และทางอ้อม และก�าหนดให้บคุลากรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติาม

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ 

บริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับ

ของขวญัและการเลีย้งรบัรองนัน้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์

ทางธรุกจิและประเพณนียิมเท่านัน้ โดยมมีลูค่าทีเ่หมาะสม 

และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยส�าคัญ

2. บคุลากรของบรษิทัฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การ

ช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่ 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ในจรรณยาบรรณด�าเนินธุรกิจ โดย

จะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระท�าอันเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้

ทรพัยากรของบรษิทัฯ ในกจิกรรมทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ สญูเสยี 

ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสีย

หายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
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3. จดัให้มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการคอร์รปัชนั

และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ 

เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชัน  

โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน 

ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง 

4. ก�าหนดให้มกีระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนปฏบิตัิ

การงานขายและการตลาด รวมท้ังงานจัดหาวัสดแุละท�า

สญัญา พร้อมก�าหนดแนวทางในการติดตามประเมนิผล

การปฏิบัตติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัด้วย

5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง          

ภายใต้มาตรฐานการบญัชท่ีีได้รับการยอมรับในระดบัสากล

6. บรษัิทฯ จัดให้มขีัน้ตอนในการเกบ็รกัษาเอกสารและบนัทกึ

ต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง

และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอน

การปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการ

บันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของ 

บรษิทัฯ มขีัน้ตอนการตรวจสอบ อนมุตั ิและสอบทาน โดย

ต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบ

ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและ

เงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส�าหรับการคอร์รัปชัน

8. บริษทัฯ จดัให้มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่ะท้อน 

ถงึความมุง่มัน่ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน รวมถงึ

การให้ความรูแ้ก่พนกังานเกีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัิ

ในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน

คอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนว

ปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นท่ีบริษัทฯ  

มอี�านาจในการควบคมุ คูค้่าทางธรุกจิ และผู้มส่ีวนได้เสยี 

รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เช่น  

เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจ�าปี เป็นต้น เพื่อทราบและ

น�ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้ง

เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

คอร์รปัชนั รวมถงึการให้คุ้มครองผูแ้จ้งเร่ืองร้องเรียน ตาม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

11. บริษัทฯ จะด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตาม

กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

12. ฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่ายงานผลการด�าเนนิงาน ตามมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ 

บริษัทฯ โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเดน็ทีพ่บ

อย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ หรือ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันในปี	2561

- บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ส�าหรับบริษัทฯ ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 

หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

- บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วม

ปฏบิตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) แล้ว เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2561 

- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

ในโอกาสอื่นใด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดหมายจาก

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ถงึคูค้่าของ 

บริษัทฯ รวมทั้งบริษัทที่เข้าลงทุน และบุคคลภายนอกทราบ 

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้าน

คอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง” เมื่อวันที่                

6 กันยายน 2561 

- บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปัชันสากล (ประเทศไทย) 

ภายใต้แนวคดิ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทจุรติ” 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561

- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและส่ือความให้กับผู้มีส่วน

ได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทน

จากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดย

เนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการ

ต่อต้านคอร์รปัชนั นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีนและให้ความ

คุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือ

ประโยชน์อืน่ใด (No-Gift Policy) โดยผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้ลง

นามรับทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ 

ด้วย รายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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แจงเบาะแส
การกระทำความผิด

กระบวนการรับเร�่องรองเร�ยน

ผู�แจ�งเร�่องร�องเร�ยน

• พนักงานบร�ษัทฯ
• บุคคลภายนอก 

รับเร�่องตามชองทางที่
บร�ษัทฯ กำหนดและสงเร�่อง

ใหผูประสานงาน (ทันที)

ผู�รับเร�่องร�องเร�ยน
• ประธานกรรมการบร�ษัท
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• เลขานุการบร�ษัท 
• ผู�บังคับบัญชา

ผู�ประสานงาน (หน�วยงานฝ�ายกิจการองค�กรและกฎหมาย)

• ทุจร�ต ฝ�าฝ�นกฎหมาย
• กฎระเบียบ
• เร�่องอื่นๆ

พ�จารณารับเร�่องหร�อไม 
(5 วันทำการ)

ผู�ตรวจสอบเร�่องร�องเร�ยน

• หน�วยงานฝ�ายตรวจสอบภายในองค�กร 
• หน�วยงานฝ�ายกิจการองค�กรและกฎหมาย
• หน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

พ�จารณาขอเท็จจร�งและสอบสวน 
(30 วันทำการ)

ตัดสินเร�่องรองเร�ยน 
(15 วันทำการ)

สงเร�่องดำเนิน
การลงโทษตามกระบวนการ

คณะกรรมการผู�ตัดสินเร�่องร�องเร�ยน

ผู�บังคับบัญชาสูงสุดของหน�วยงาน ดังนี้
• รองกรรมการผู�จัดการใหญ�การเง�นและบัญชีองค�กร
• ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค�กร
• ฝ�ายกิจการองค�กรและกฎหมาย
• ฝ�ายบร�หารการลงทุนและบร�ษัทในเคร�อ

ผู�ถูกร�องเร�ยน

• พนักงาน

• ผู�บร�หาร

• ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
  และกรรมการผู�จัดการใหญ�
• กรรมการ

• ประธานกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

: ุตหเยามห
นยีรเงอรงอืรเนิสดัตูผรากมรรกะณคงอขจินิพลุดมาต รากำทนัว 03 นิกเมไดไนวสบอสรากาลวเะยะรยายขรากำทนัว 05 รากนินเำดาลวเะยะรมวร 

•	ผู้บริหารและพนักงาน

 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่อง

มาตรการต่อต้านคอรร์ปัชนัของบริษทัฯ ในกิจกรรม GPSC 

CG Day 2018 ณ ห้อง Banquet ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ 

อาคารซี 

•	คู่ค้า

 บริษทัฯ ได้สือ่ความด้านการต่อต้านคอร์รปัชนัในงานสมัมนา

บริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 2018 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

1)		การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต
 ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นย�า้ให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า 

เป็นกระบอกเสยีงในการแจ้งเบาะแสเรือ่งร้องเรยีน โดยบรษัิทฯ 

จะด�าเนนิการให้ความคุม้ครองผูแ้จ้งเรือ่งร้องเรยีนอย่างเป็นธรรม

	 นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและการให้ความคุ้มครอง

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

การทุจริต การละเมิดสิทธิ การกระท�าที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หรือระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ  

ดังต่อไปนี้

	 ช่องทางการร้องเรียน

• จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

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

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5                       

ถนนวิภาวดรัีงสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900

• ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)  

compliance_cg@gpscgroup.com 

• เว็บไซต์บริษัทฯ

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

ที่เกี่ยวข้อง

• ผูแ้จ้งเรื่องรอ้งเรยีนจะเลอืกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเอง

ก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและ

หลักฐานที่มีความชัดเจนมากเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า

มเีหตอุนัควรเชือ่ว่ามกีารกระท�าทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อก�าหนด ค�าสั่ง ประกาศ หรือ 

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง

จะรับไว้พิจารณา

• บรษัิทฯ จะไม่เปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถาน

ทีท่�างาน พกังาน ข่มขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจ้าง หรือ

ท�าการอ่ืนใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างผดิปกติวิสยั  

หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่

เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิด

เผยต่อบุคคลอื่น เพื่อค�านึงถึงความปลอดภัยและความ

เสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มา

ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความ

จ�าเป็นในขัน้ตอนการด�าเนนิการตามนโยบายนี ้หรอืตาม

ที่กฎหมายก�าหนด    

บทลงโทษ

ผู้ใดกระท�าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติ 

ตามนโยบายฯ นี ้รวมทัง้มพีฤตกิรรมทีก่ลัน่แกล้ง ข่มขู ่ลงโทษ

ทางวนิยั หรอื เลอืกปฏบิตั ิด้วยวธิกีารอนัไม่ชอบเนือ่งมาจาก 

การร้องเรียนต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

เรือ่งร้องเรยีนกบันโยบายฯ นี ้ถอืว่าผูน้ัน้กระท�าผดิวนิยั และ 

ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการกระท�าดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทาง

แพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยังมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น จ�านวน 1 เรื่อง 

และบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการจดัการตามกระบวนการเรยีบร้อยแล้ว

3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1)		การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ 

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

ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะ

กรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย นโยบายการก�ากบัดแูล

กจิการ นโยบายเกีย่วกบัการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม และ

การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้

ความส�าคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทาง 

การเงิน โดยข้อมลูทีเ่ปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อ 

นักลงทุนถูกต้อง ไม่ท�าให้ส�าคัญผิด และเพียงพอต่อการ 

ตัดสนิใจของนกัลงทนุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้จดัท�าค�าอธบิาย

และการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 

and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย 

งบการเงนิทกุไตรมาส เพือ่ให้นกัลงทนุได้รบัทราบข้อมลูและ

เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดยีิง่ขึน้นอกเหนอื

จากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2)		นักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูล 

ท่ีส�าคัญต่อนักลงทุน เน่ืองจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูก

ต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจ�าเป็นต่อการตัดสินใจ

ลงทนุ ดังนัน้ บรษิทัฯ จงึได้จดัให้มีส่วนผูล้งทนุสมัพนัธ์ (Investor 

Relations) ซึ่งมีหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล 

ที่ส�าคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. 

โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ มุง่เน้นกลยทุธ์การเปิดเผยข้อมลู

ให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และ

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

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อน�าเสนอผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ รวมทัง้กจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความ

เข้าใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและ 

ต่างประเทศ ท่ีมีต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เพ่ือประโยชน์

ต่อการลงทนุ อนัจะช่วยให้เกดิโครงสร้างผูถ้อืหุน้ทีเ่หมาะสมซึง่ 

จะน�ามาสูเ่สถยีรภาพและสภาพคล่องทีด่ขีองราคาหลกัทรพัย์
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 ในปีท่ีผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ด�าเนินกลยุทธ์ในการ

พัฒนาการน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่าน

ทางเอกสารน�าเสนอต่างๆ อาทิ ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารน�าเสนอส�าหรับนักวิเคราะห์ 

(Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการ

ให้นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ได้รบัข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบ

การและสถานะการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทีส่ามารถน�าไป

ใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และ

แม่นย�า เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง 

โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทย

และอังกฤษ ในกรณทีีผู่ล้งทนุมข้ีอสงสยัและต้องการสอบถาม 

ผูล้งทนุสามารถติดต่อบริษทัฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรอืตดิต่อ

มายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 

0-2140-4628, 0-2140-4630, 0-2140-4691, 0-2140-5318,                                   

0-2140-4715  อีเมล ir@gpscgroup.com

สรุปกิจกรรมหลักในป	ี2561

กิจกรรม จำ�นวนครั้ง ปี 2561

Roadshow ในประเทศ 14

Roadshow ต่างประเทศ 3

Analyst Meeting 4

Company Visit / Conference Call 10

การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 5

น�านักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ 1

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 1

4.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้มอบหมายให้

ฝ่ายจัดการด�าเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือ 

ดงักล่าวผ่านการอบรมและการสือ่ความอย่างต่อเน่ือง รวมถงึ 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีติดตาม

การปฏิบัติดังกล่าว 

2)	 การก�าหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	และ
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน
- ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนและก�าหนดนโยบาย 

ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

- ในปี 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการด�าเนิน

งานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) 

ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก�าหนดตามหลัก 

Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย

มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความ 

พึงพอใจของลูกค้า ชุมชน และนักลงทุน) มุมมองด้าน

กระบวนการท�างานภายในองค์กร และมุมมองด้านการ

เรยีนรูแ้ละการเตบิโตขององค์กรและพนกังาน (Employee 

Engagement และ Succession Planning)

3)	 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการรายใหม่ก่อน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครัง้แรก เพ่ือให้กรรมการ

ใหม่ได้รบัทราบนโยบายธรุกจิ รวมทัง้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ลกัษณะธรุกจิ แผนกลยทุธ์ธรุกจิ โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง

ผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ง

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

 4)	การพัฒนากรรมการ
 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ 

มีดังนี้
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ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล DCP DAP RCP ACP AACP RCL RCC Others

1. นายสุรงค์ บูลกุล 121/2009  

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ 64/2007 32/2010 12/2011

3. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล SCC/2004 3/2016

4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ 217/2016  

5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 92/2007 36/2011 7/2017 ELP 

10/2017

R-DF 

1/2010

6. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 146/2011 FSD 

12/2011

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 131/2010 30/2013  

9. นายอธิคม เติบศิริ 125/2009 41/2017 4/2016

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 119/2009 21/2009

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ 7/2001

12. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต 187/2014

13. นายชวลิต ทิพพาวนิช 152/2011

DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
RCP : Role of the Chairman Program
ACP : Audit Committee Program
AACP : Advanced Audit Committee Program

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
RCC : Role of Compensation Committee
ELP : Ethical Leadership Program
R-DF : R-DF-Director Forum
FSD : Financial Statements for Directors

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี	2561

ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

- นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิรูป

ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นท่ี 2/2561 จัดโดย 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- นายคงกระพัน  อินทรแจ้ง เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 จัดโดยวิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจกัร

- นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า เข้าอบรมหลักสูตรการบริหาร

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 

(นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจ�าปี 2561 จัดโดยสถาบันการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิสญัญา ธรรมศกัดิ ์ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และหลกัสตูร Milbank@Harvard Corporate Counsel 

Program โดย Harvard Law School, Cambridge, 

Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

- นายบัณฑติ ธรรมประจ�าจติเข้าอบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู 

(วตท.) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  

นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต และ 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการ

ใหม่ของบรษิทัฯ 

5)	การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการ									
ชุดย่อย	ประจ�าปี	2561

	 กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน ในปี 2561 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการโดยการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและแบบ 

ประเมนิการปฏบิติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชดุย่อยประจ�าปี 2561 ซึง่มทีัง้หมด 3 แบบ ประกอบด้วยแบบ

ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการ 

รายบคุคล (ประเมนิตนเองและกรรมการท่านอ่ืน) แบบประเมนิ

คณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงแบ่งออกเป็นแบบประเมินคณะ

กรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะแบบประเมิน

คณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายบคุคล) เฉพาะกรรมการ 

ตรวจสอบ

	 เกณฑ์การประเมนิ	คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละ

ข้อทั้งหมด ดังนี้

 มากกว่า 85% = ปฏิบัติเป็นประจ�า / ดีเยี่ยม

 มากกว่า 75% = ปฏบิตัเิป็นส่วนใหญ่ / ดมีาก

 มากกว่า 65% = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี

 มากกว่า 50% = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี

 ต�า่กว่า 50% = ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

 หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมิน

ดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายัง

บรษิทัฯ เพือ่วเิคราะห์ผล จากนัน้จงึรายงานสรปุผลการประเมนิ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการน�าผลการประเมินไป

ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

	 สรุปผลการประเมิน

1.	 แบบประเมนิคณะกรรมการทัง้คณะ 

 ประกอบด้วย 5 หวัข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิอง

คณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ  3) บทบาท 

หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  4) การประชมุ

คณะกรรมการ  5) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

-		ผลการประเมินอยูใ่นระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ	88.76)

2.	 แบบประเมนิกรรมการรายบคุคล	 (ประเมนิตนเองและ

กรรมการท่านอืน่)	ประกอบด้วย 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1) ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท�าของตนเอง  

สามารถอธบิายการตดัสนิใจได้ 

2) ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยขดีความสามารถ

และประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ

3) การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

4) มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได้ 

และมกีารเปิดเผยข้อมลู

5) การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กจิการในระยะ

ยาว

6) การมจีรยิธรรม / จรรยาบรรณในการประกอบธรุกจิ

-		ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม”	 

(ร้อยละ	96.01)	

-		ผลการประเมินกรรมการท่านอื่นอยู่ในระดับ	 

“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ	96.19)
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3.	 แบบประเมนิคณะกรรมการชดุย่อย

3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ)  

ทัง้ 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ได้แก่  1) โครงสร้างและ

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมของ

คณะกรรมการชดุย่อย  3) บทบาท หน้าท่ี และความ 

รบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย

-	 ผลการประเมนิคณะกรรมการตรวจสอบ	อยูใ่น

ระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ	100)	

-	 ผลการประเมนิคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนอยูใ่นระดบั	“ดีเยีย่ม”	(ร้อยละ		99.44)

-	 ผลการประเมนิคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 

ทีด่อียูใ่นระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ		92.22)	

-	 ผลการประเมนิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	 

อยูใ่นระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ		86.57)

3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) 

เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 

1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

3) อ�านาจ หน้าที ่4) ความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม 

5) ความเข้าใจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ

ตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการ

ประชุม

 -	ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั	“ดเียีย่ม”	(ร้อยละ		98.24)

6)	 การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ในปี 2561 คณะกรรมการได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้าน                  

ผลการด�าเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การด�าเนินงาน                   

(Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานส�าหรับปี (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตาม

กลยุทธ์ในระยะยาวเพือ่สร้างความยัง่ยืนให้กบับรษิทัฯ ประกอบ

กับปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะ

ผู้น�า ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกัน

ประเมนิผลการปฏบิตังิานและก�าหนดค่าตอบแทนของประธาน                        

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์

ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับกับการประเมินตนเอง                  

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

7)	 การบริหารผู้สืบทอดต�าแหน่ง
 บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน 

ที่ส�าคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการด�ารง

ต�าแหน่งบริหาร เพ่ือด�าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร  

ซึง่ครอบคลุมการประเมนิด้านความสามารถ (Competency) 

และคุณลักษณะ (Personal Attribute) โดยน�าผลประเมิน 

ที่ได้มาก�าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 

Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 

ให้มคีวามพร้อมต่อการสบืทอดต�าแหน่งทัง้ในกรณกีารเกษยีณ

อายุ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยจะ

มีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผล 

ต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้

ด�าเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร และวางแผนพัฒนา

ส�าหรบัผูบ้รหิารกลุม่ทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง

จ�านวน 20 ราย และมีแผนที่จะพัฒนาผู้สืบทอดเพิ่มเติม 

ในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการรายงาน

เรื่องแผนสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อทีป่ระชมุกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

ประจ�าปี 2561 อีกด้วย

8)		นโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่

ที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน         

4 บริษัท ตามหลักการก�ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณี

ที่เป็นการด�ารงต�าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคล

อื่นๆ เป็นไปตามหลักการการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท          

หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้

บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างเป็นระบบ 

ดังนี้
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•	 หลักการการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัท	หน่วยงาน	

หรือนิติบุคคลอื่นๆ

1) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรม

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ�านาจตามกฎหมาย 

ให้ด�ารงต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน

ในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อ

คณะกรรมการบริษัทท่ีตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ  

ภายหลงัท่ีได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ 

หรอืได้รบัการแต่งตัง้จากมตคิณะรฐัมนตร ีแล้วแต่กรณี

2) ในกรณีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้ง

จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 

องค์กรอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ อนกุรรมการ คณะท�างาน ผูเ้ชีย่วชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือต�าแหน่งใดๆ นอกเหนือ

จากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหาร

สูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

และให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งต้ังให้ด�ารง

ต�าแหน่งดังกล่าว

3) ในกรณีผูบ้รหิารสงูสุดของบรษิทัฯ จะไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ อนุกรรมการ คณะท�างาน ผู้เชี่ยวชาญ  

ผูท้รงคณุวุฒิ ท่ีปรกึษา หรอืต�าแหน่งใดๆ ในบรษิทัหรอื 

นิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ตามข้อ 2)  

และมใิช่การปฏบิตังิานในกจิการของบรษิทัฯ ให้ผูบ้รหิาร 

สูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ก่อนตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่ง 

ดังกล่าว

4) ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุด  

ของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) 

ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความ

เห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

จัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการ

ตอบรับการไปด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว
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คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

3. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสวุมิล กฤตยาเกยีรณ์ เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได้ 
และนางสาวอรรถยา สุโขธนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน                     

แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศ 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เรือ่งคณุสมบตัิ      

และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                   

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และมปีระสบการณ์ด้านการเงนิและบญัชี ซึง่สามารถ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต	หน้าท่ี	และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ก�าหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการด�าเนินการเป็นไป

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�า

2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของ 

บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึง

ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชี กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2)  พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง รวมถงึพจิารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ

ในการเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง

เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหาร

สงูสดุ ผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการหรอืบคุคลอืน่เข้าร่วมประชุม

ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.3)  ส่งเสรมิความเป็นอสิระและให้ความเหน็เกีย่วกบัความ

เหมาะสมของผู้สอบบัญชี

3. การควบคุมภายใน

3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน              

ระบบการควบคมุภายใน และระบบการบรหิารความเสีย่ง 

ตามกรอบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธผิล 

และก�ากับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม

3.2)  ให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจดัการในการปรบัปรงุกระบวนการ

ท�างาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ 

เพื่อให้มีระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อ

ให้ได้รายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี

3.3)  ให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการ

ปฏิบัติ ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

3.4)  สอบทานการด�าเนนิงาน และกระบวนการในการก�ากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัฯ ให้มกีารปฏบิตังิานตามนโยบาย 

กฎ ระเบยีบ ข้อก�าหนด ข้อบงัคบั วธิกีารปฏบิติังานและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

3.5) ด�าเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและ

ก�ากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
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6. การรายงาน

6.1)  จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย 

ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ช่ือถอืได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

- จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

- รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. หน้าที่อื่นๆ

7.1) ในกรณีที่การด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญ

หรือด�าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วย 

ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การด�าเนินการว่าจ้างให้

เป็นไปตามระเบียบข้อก�าหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ 

รวมถึงมีอ�านาจแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2)  เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการ 

ตรวจสอบภายในทีพ่บว่ามกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค�าสั่ง 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อ 

ผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่พจิารณาสัง่ให้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด�าเนินการแก้ไขเพื่อให้

4. การตรวจสอบภายใน

4.1)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก�ากับให้หน่วย 

ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร 

และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน

4.2)  ก�าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทาน

และให้ความเหน็ชอบ อนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายใน 

ประจ�าปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณา

ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

4.4)  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และ

ถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน

4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญช ี

ให้อยูใ่นแนวทางเดยีวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการ

ตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ให้มคีวามสมัพนัธ์

และเกื้อกูลกัน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

5.1) สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของ ตลท. และกฎหมาย 

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.2)  พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจ 

มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให ้

เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ ตลท. ทั้งนี้  

เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง

5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ

รายงานผลการประเมนิพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี
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เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อก�าหนด ข้อบังคับ 

วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

ค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผล 

การตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ 

การกระท�าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง 

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่อง

ที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ ตลท. หรือกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อด�าเนิน

การปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการ 

ของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรบัปรงุแก้ไขภายในเวลาทีส่มควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึง่อาจรายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ตลท. ได้

7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีที่ 

ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ  

ฝ่ายจดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ กระท�าความผดิในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัหน้าที่

และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2  

วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 

มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและรายงานผล 

ดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และ ตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4)  ปฏบิติัการอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายก�าหนด

 ในกรณทีีม่กีารเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิ

ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผยมติ

เปลี่ยนแปลงหน้าที่ รายชื่อและขอบเขตการด�าเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบ 

ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน

ท�าการนบัแต่วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยวธิกีารตาม

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วย การรายงานโดยผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)

2. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (อิสระ)

3. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

นางศศิธร สติฐติ ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย  

กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น

กรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ  

โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

ขอบเขต	หน้าที	่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ

รายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และ

วธิกีารในการสรรหากรรมการบรษิทัฯ หรอืประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือก 

อย่างมหีลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และ / หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณา

อนุมัติ

2. พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

โดยให้มกีารก�าหนดหลักเกณฑ์หรอืวธิกีารก�าหนดค่าตอบแทน 

ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ 

กรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนมุตัิ

3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น 

กรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือแต่งตั้งตาม

ความเหมาะสม

4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้าง

และองค์ประกอบค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการเป็นประจ�าทกุปี

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

6. ทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์

เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ

จัดท�ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และลงนาม

โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)

2. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)

3. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�า่ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

นางดจุดาว พทุธสอุตัตา ผูจ้ดัการฝ่ายกจิการองค์กรและกฎหมาย / เลขานกุารบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่

องค์ประกอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 
บริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการก�ากับ
ดูแลกจิการทีด่มีวีาระการปฏบิตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการ 
บริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแล
กิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

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

และจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ก�าหนดเป็นระเบยีบปฏบิตัขิอง
องค์กร ท้ังน้ี เพือ่ให้เป็นแนวทางปฏบิตัขิององค์กรทีไ่ด้มาตรฐาน 
และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

 2. ก�าหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับ
มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง 
รวมทัง้เข้ารบัการตรวจประเมนิจากองค์กรภายนอกท่ีมช่ืีอเสียง 
และเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจ�า

 3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก�ากับ 
ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด

 5. ทบทวนแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล 
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 6. มอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะ
ท�างานก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 7. มอบนโยบายและแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิงานด้านการบรหิาร 
จดัการความยัง่ยนื (Sustainability Management) ซึง่รวมถงึ 

การด�าเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility)

 8. ติดตามการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 9. วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

 10. สนบัสนนุให้มกีารเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ม ี
ผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

11. ให้ค�าปรึกษาแก่คณะท�างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้ารับการจัดอันดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงาน
กลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี

12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

13. วางกรอบแนวทางการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

14. ก�าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อ
เสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

15. รายงานผลการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

16. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ

17. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่เห็น
สมควร

18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำ�ดับ ชื่อ – น�มสกุล ตำ�แหน่ง

1. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)

2. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 

อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ

กรรมการบรษิทัฯ โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ้่นจากต�าแหน่ง

ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. ก�าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยง

องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. การก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการ

บรหิารความเสีย่งองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ตดิตาม และประเมนิผล การบรหิาร

ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: 

RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อน�าไปด�าเนินการ

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้

ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ

ก�าหนดมาตรการควบคุมหรอืบรรเทา (Mitigation Plan) และ

การพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ 

RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

5. การก�ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ 

และเหมาะสม

6. ก�ากบั ดแูล และสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิงานด้านการบรหิาร

ความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมิน 

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม

7. สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเสีย่งในทกุระดบัทัว่ทัง้

องค์กร รวมทัง้เครือ่งมือต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง และมีประสทิธภิาพ 

รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ รบัทราบ และในกรณทีีม่ปัีจจยั หรอืเหตกุารณ์ส�าคญั

ซึง่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างมนียัส�าคญั ต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ทราบและพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ

9. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อยไตรมาส 

ละ 1 ครั้ง 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ																										
ผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ�านวน  

5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบรษิทัฯ จ�านวนกรรมการอสิระของบริษทัฯ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ทีก่�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั

จดทะเบยีนต้องมีกรรมการอสิระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบรษิทัฯ ได้ก�าหนด

นยิามกรรมการอสิระ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

และมีส่วนท่ีก�าหนดไว้เข้มกว่าที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

ก�าหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก�าหนด

ให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้น

ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ 

โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย” 

(คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่อง        

ไม่เกิน 9 ปี

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1)		การสรรหากรรมการ	กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ 
และการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ

 การสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรอง

บุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดย

พิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย  

รวมถงึบญัชรีายชือ่กรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงาน 

ที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาคณุสมบตัขิองกรรมการ 

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

• มคีณุสมบตัคิรบถ้วน และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

และกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม 

ทีจ่ะได้รบัความไว้วางใจให้บรหิารจดัการบรษิทัทีม่มีหาชน

เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 

• มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ 

สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์

และสอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยพจิารณาควบคูก่บั “ตารางความรูค้วามช�านาญ (Skill 

Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”

• สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง มส่ีวนร่วมทีส่ร้างสรรค์ในการประชมุ มคีวามกล้า

ในการแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุ มปีระวตักิารท�างาน

และจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

• มีภาวะผู้น�า และสามารถติดตามการด�าเนินการของ 

ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

 ทัง้นี ้การพจิารณาต้องไม่มกีารจ�ากดั หรอืแบ่งแยกเพศ เชือ้ชาติ 

ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด 

 ส�าหรบัการสรรหากรรมการเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

แทนกรรมการทีค่รบวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญ

ให้ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ

เสนอรายช่ือดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

1) การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง

ตามวาระ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก

และน�าเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เพือ่พจิารณาอนมุติัต่อไป โดยให้ถอืคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยที่  :
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• ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

• ให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล

• บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ 

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซ่ึงได้รบัการเลอืกตัง้ใน

ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการ

ทีพ่งึม ีให้ประธานทีป่ระชมุออกเสยีงได้เพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีง 

เป็นเสียงชี้ขาด

2) การแต่งตัง้กรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างในกรณี

อื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือก

และน�าเสนอรายชือ่บุคคลท่ีมคีวามเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยัง

เหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่

ในต�าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการ

ที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

1) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสาม (1/3) ถ้าจ�านวนกรรมการ

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวน

ใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่ง 

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�าแหน่งอีกได้

2) นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น

จากต�าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ

บริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป

ถงึบรษิทัฯ กรรมการซึง่ลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้

นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4) ท่ีประชมุผู้ถือหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในสี่ (3/4) ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2)	 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด	
 ในการสรรหาผูม้าด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนจะเป็นผูส้รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตั ิทัง้ด้านความรู ้

ประสบการณ์ ความสามารถ คุณลักษณะ และภาวะผู้น�า และ

เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุัติ

การแต่งตั้ง

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทที่เข้า
ลงทุน	

 บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ใน

เงนิลงทนุของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพิม่

และความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยมี 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม

บรษิทัฯ มกีารก�าหนด “หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ

ของบริษัทที่เข้าลงทุน” เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคล

ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม 

โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเป็น

ไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส�าคัญ ส�าหรับการลงทุนในบริษัทที่

เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนักเนื่องจาก

สัดส่วนการถือหุ้นน้อย

 อนึง่ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในฐานะผูแ้ทนบรษิทัฯ คอื ก�ากบัดแูล

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการ

ด�าเนินงานหรอืการบรหิารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้อง

และเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการ

คณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม นโยบาย

การบริหารบุคคล รวมทัง้นโยบายส�าคัญอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เป็นต้น

2. ก�าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการบริษัทย่อยและบรษิทัรว่ม

บรษิทัฯ มกีารก�าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและ

บริษัทร่วม เพือ่รบัผดิชอบก�ากบัดแูลการจดัการ และผลการด�าเนนิ

งานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททีเ่ก่ียวข้องแต่ละบรษิทั

ภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้
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• ด�าเนนิการตดิตาม และให้ค�าแนะน�าเพือ่ให้การด�าเนนิงาน 

ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไป

ตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึให้

ค�าแนะน�าเพื่อให้ม่ันใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิด

ขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

• พิจารณา ติดตาม และให้ค�าแนะน�าเพื่อให้บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายใน

รวมถงึระบบการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

ในการด�าเนินธุรกิจ

• พจิารณา ตดิตาม และด�าเนินการจดัให้มกีารทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบัการด�าเนนิธุรกจิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบรษิทั

ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

อย่างสม�่าเสมอ

3. บรษิทัฯ มกีารก�าหนด ระเบียบบริษทัฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

ลงทนุของบรษัิทฯ และแนวทางการก�ากบัดแูลการลงทนุของ

บริษัทท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น เพื่อก�าหนดนโยบาย ขอบเขต  

หลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และใช้เป็นกรอบแนวทาง

ในการบริหารบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น ในการพิจารณาการ

ลงทุน ควบคุมการลงทุน และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงาน และการบริหารจัดการ 

การก�ากับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

4. บริษัทฯ จะด�าเนินการท่ีจ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย 

บรษัิทร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบั

ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ 

ทีต้่องเปิดเผยแก่หน่วยงานก�ากบัดแูล หน่วยงานราชการต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ท่ีมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณทีีบ่รษิทัย่อย บรษัิทร่วม และบริษัททีเ่กีย่วข้องมคีวาม

จ�าเป็นต้องเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ 

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้อง

ติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

เข้าท�ารายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ 

จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั

และรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก�าหนด 

โดยหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทฯ จะด�าเนินการที่จ�าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย  

บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมรีะบบในการเปิดเผยข้อมลูและ

ระบบควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด�าเนนิธรุกจิ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายการป้องกันการ 

ใช้ข้อมลูภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ทราบ โดยมีนโยบายและการด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน ดังนี้

	 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับ

หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่

ของกรรมการและผูบ้รหิารตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม)

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ให้ทีป่ระชมุ 

คณะกรรมการทราบ

3) กรรมการและผู้บรหิาร รวมถงึผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิาร

ในสายงานบญัชหีรือการเงินทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 

หรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบ

ข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือ 

เผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ  

จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 

โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการ 

ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการเปิดเผยข้อมลู

ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง  

ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้

ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญันัน้ต่อบคุคลอืน่
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4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียัง

มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่ง

หรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ

หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ

เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)  

ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะเกิด

ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท�าดังกล่าว

จะท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืน�าข้อเทจ็จรงิ

เช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�าดังกล่าว โดยตน 

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว 

เปิดเผยข้อมูลภายในหรอืความลับของบริษทัฯ ตลอดจน

ข้อมูลความลับของคูค้่าของบรษิทัฯ ทีต่นได้รบัทราบจาก

การปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีต

กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานมหีน้าทีเ่กบ็รกัษาความลับ 

และ / หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการ

ใช้ข้อมูลภายในของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์การด�าเนนิธรุกจิ

ของบรษิทัฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานของบรษิทัฯ น�าความลบั และ / หรอื ข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

7) ก�าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน�าข้อมูลภายใน

ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็น

หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

หรือให้ออกจากงาน ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา

ของการกระท�าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

	 การด�าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน
1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ 

ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลง 

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยตนเอง คูส่มรส  

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท�าการหลังจาก

ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย�้ากับกรรมการและ 

ผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอด้วยการส่งหนังสือ 

หรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้ 

รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ดงักล่าว 

(หากมี)

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบติังานทีเ่กีย่วข้อง 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทฯ 

ก�าหนดในระหว่างช่วงเวลาทีบ่รษิทัฯ จะมกีารเปิดเผยข้อมูล

ส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่าง 

ทั่วถึงก่อน

3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและ 

ผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การถอืหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผูบ้ริหารเป็น

รายเดอืนผ่านการรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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ชื่อ	–	สกุล
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

เพิ่ม	/	(ลด)
ระหว่างปี

หมายเหตุ
31	ธ.ค.	60 31	ธ.ค.	61

กรรมการ

1. นายสุรงค์ บูลกุล 73,000 73,000 - -

 โดยคู่สมรส 36,800 36,800 - -

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ 30,000 30,000 - -

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

4. พลตรีเชาวเลข ชยันตร์สุภาพ - - - -

5. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

6. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

7. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต N/A 30,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

8. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 73,000 73,000 - -

9. นายอธิคม เติบศิริ 73,000 73,000 - -

10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง - - - -

11. นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า - - - -

12. นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

13. นายชวลิต ทิพพาวนิช N/A 25,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

ผู้บริหารระดับสูง	(ตามนิยาม	ก.ล.ต.)

1. นายชวลิต ทิพพาวนิช N/A 25,000 N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

2. นายสมรชัย คุณรักษ์  63,000 63,000 - -

3. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ - - - -

4. นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

5. นางวนิดา บุญภิรักษ์ 58,000 58,000 -

6. นางสาวสุกิตตี ไชยรักษ์ N/A - N/A เข้าด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2561

7. นางดุจดาว พุทธสุอัตตา - - - -

หมายเหตุ
(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าด�ารงต�าแหน่งในระหว่างปี 2561
(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ�านวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บูลกุล โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

(3) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.002002

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	ในปี	2561	
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ส�าหรบังวดปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชสี�าหรับการสอบ

บัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ�านวนเงินรวม 3.08 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชขีองบริษัทฯ จ�านวน 1.18 ล้านบาท และ

ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยจ�านวน 1.64 ล้านบาท และค่าตอบแทน 

ส�าหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จ�านวน 0.26 ล้านบาท

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีอง 

บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระ

โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็น

พนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท							
จดทะเบียนปี	2560	ของ	ก.ล.ต.	ไปปรับใช้	

คณะกรรมการได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน�า 

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

(CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทั 

และได้ตดิตามผลการปฏบิตัติาม CG Code ดงักล่าวด้วย โดยใน 

ปี 2561 บรษิทัฯ ได้น�าหลกัปฏบิตัขิอง CG Code ไปปรบัใช้ (Apply) 

ให้สอดคล้องกบับรบิททางธรุกิจของบรษัิทฯ อย่างเหมาะสมแล้ว

ในส่วนของแนวปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติต่างจากแนวปฏิบัติของ 

CG Code ได้แก่ 1) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการโดย

พิจารณาจากความเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความเป็นผู้น�า 

และเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากต�าแหน่งผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

และ 2) จ�านวนกรรมการของบรษิทัฯ ซ่ึงมีจ�านวน 13 คน มากกว่า

แนวปฏิบัติของ ก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจ�านวนไม่เกิน 

12 คน ซึ่งจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าวมีความเหมาะ

สม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ ทั้งในด้านขนาด

ธุรกจิ ประเภทธรุกิจ รวมถงึการขยายไปต่างประเทศ บรษิทัฯ จงึมี

ความจ�าเป็นทีต้่องมกีรรมการทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์

ที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ 

การก�ากับการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับ

มาตรฐานการบรหิารจดัการบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ เพือ่ให้ได้รบัความเชือ่ถอืและความไว้วางใจจากผูถ้อืหุน้ 

และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ และส่งผลให้บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ 

อย่างยัง่ยนืตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2561 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแล 

โดยเฉพาะ จงึได้จดัตัง้ส่วนก�ากบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

ภายใต้ฝ่ายกจิการองค์กรและกฎหมาย เพือ่ก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ

งานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป 

บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงสากลโดยวาง

แนวป้องกันในสามระดับ (Three Lines of Defense) อันได้แก่

1.	ผู้รบัผดิชอบระดบัแรก	(First	Line	of	Defense) คอื หน่วยงาน 

ที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ 

มีหน้าที่ปฏิบัติและก�ากับดูแลงานของตนให้เป็นไปตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกระบวนการ

ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง         

เหมาะสม

2.	ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง	(Second	Line	of	Defense) คือ            

หน่วยงานก�ากบักฎหมายและกฎระเบยีบองค์กร และหน่วยงาน 

บริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายกฎเกณฑ์

และมาตรฐานการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ตลอดจน 

ดแูลก�ากบัการปฏบิตังิานตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบในความ

รับผิดชอบของตน ให้ค�าปรึกษา ให้ความรู้และสื่อความถึง

นโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้ก�าหนดขึ้น 

3.	 ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม	 (Third	 Line	 of	 Defense) คือ                

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ 

ท�าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการท�างานของหน่วยงานที่เป็น 

1st Line of Defense  และ 2nd Line of Defense ให้ปฏบิตังิาน 

ตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดย

จะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และรายงานด้านการบรหิารไปยงัประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



คณะกรรมการบร�ษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�บร�หารระดับสูง

หน�วยงานที่เป�น
เจ�าของกระบวนการ

ผู�ปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ

หน�วยงานตรวจสอบภายใน
หน�วยงานกำกับกฏหมาย
และกฎระเบียบองค�กร

หน�วยงานบร�หาร
ความเสี่ยงองค�กร

1st

Line of Defense

2nd

Line of Defense

3rd

Line of Defense

ผู�ตรวจสอบภายนอก

องค�กรภายนอกที่กำกับดูแล
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนด “นโยบายการก�ากับดูแลการ       

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ 

โดยส่วนก�ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพื่อให้บุคลากร

ของบริษัทฯ ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การ

ด�าเนนิธรุกจิเป็นไปด้วยความราบรืน่และถูกต้องภายใต้กฎหมายไทย 

และกฎหมายระหว่างประเทศ และช่วยป้องกันความเส่ียงจาก

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของ 

บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

1 . การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้าน           

การผูกขาดทางการค้า

3. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

4. การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

5. การปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้าน                     

การสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย

7. การจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูล      

ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

8. การปฏิบัติตามนโยบายและหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร
1.  PTT	Group	CG	Day	2018

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ได้แก่ บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (PTT) บรษิทั ไทยออยล์ จ�ากดั 

(มหาชน) (TOP) (เจ้าภาพการจัดงาน) บริษัท ปตท.ส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 

(มหาชน) (IRPC) ได้ร่วมกนัจดังาน PTT Group CG Day ขึน้เป็น

ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “PTT Group CG Day 2018: Born to 

be Real” เพื่อสะท้อนถึงการเป็นตัวจริงของกลุ่ม ปตท. ในการ 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผสานกับ

หลกัคณุธรรมตามยทุธศาสตร์ชาต ิไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ พอเพยีง 

มีวินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการจัด

นทิรรศการทีแ่สดงให้เหน็ถงึการปฏบิตัติามหลกัก�ากบักจิการทีด่ี

ของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงละครเวทีที่ 

สือ่ให้เหน็ถงึการต่อต้านทจุรติคอรร์รปัชนั และการเสวนาในหวัข้อ 

“เมื่อโลกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” 

โดย CEO ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

2.	GPSC	CG	DAY	2018

เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดงาน GPSC                

CG DAY 2018 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ

ของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นหลกัการทีมุ่ง่เน้นการบรหิาร

จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการบริหารความ

เส่ียงและควบคุมภายใน  มคุีณธรรมในการด�าเนินธรุกจิ  มคีวาม

โปร่งใสและตรวจสอบได้ และค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียและ                    

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

สร ้างประโยชน์ที่ดีให ้แก ่ผู ้ถือหุ ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน                       

ทัง้นี ้กจิกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเรือ่ง “แนวทาง

การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ             

ต่อต้านการทุจริต (CAC)” การสร้างมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
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เป็นบรษิทัฯ ทีม่กีารด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมลู

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ ประกอบกับวิสัยทัศน์และ

บทบาทของกรรมการทีอ่นมุตักิรอบนโยบาย แนวปฏบิตัทิีด่ต่ีางๆ 

ให้กับผู ้บริหาร เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ  

พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย

2.	โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 

การทุจริต	(CAC)	

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติได้มมีติให้การรบัรอง บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 

ในการตอ่ตา้นทุจริต โดยใบรับรองดังกลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจาก 

วันท่ีมีมติให้การรับรอง โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

3.	รายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน						

(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	

2018	:	CGR)

ผลการส�ารวจโครงการการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบียนไทย 

ประจ�าปี 2561 บริษัทฯ ถูกจัดล�าดับให้อยู่ในระดับดีเลิศ โดย

บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงขึ้นจากร้อยละ 95 เป็น

ร้อยละ 96

ให้กับองค์กร และบทบาทผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของภาคเอกชน

ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์                 

ผู ้อ�านวยการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน            

การต่อต้านการทจุรติ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) รวมถงึการสือ่ความนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากับดแูล

กิจการที่ดี และบทบาทหน้าที่ของส่วนก�ากับกฎหมายและกฎ

ระเบยีบองค์กร (Corporate Governance & Compliance Unit) 

เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักใน

บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนในการปฏบิตัติามนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี  

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู ้จัดการใหญ่ ได้กล่าวสรุปงาน และแสดงความมุ่งมั่นของ 

บริษัทฯ ในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาลทีส่ามารถผลกัดนั 

ให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รางวัลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.	ASEAN	CG	SCORECARD

บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ในงาน 2nd ASEAN 

Corporate Governance (CG) Awards ซึง่เป็นการประเมนิตาม

หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับ

ตลาดทุนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน : ASEAN Capital 

Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่สีงูสดุ 50 อนัดบัแรกในประเทศอาเซยีน โดย



123บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)
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การบริหารจัดการความยั่งยืน

การด�าเนนิงานด้านการบรหิารจดัการความยัง่ยนื และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ตระหนักถึงความส�าคัญของการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึง 
หลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับ
การบริหารจัดการความยั่งยืน และให้ความส�าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้
แบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยี เป็น 6 กลุม่หลกั สอดคล้องกบัความสนใจ
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

1.	 กลุ่มพนักงาน
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการมุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กร

อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานคือฟันเฟืองส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ และการคงความ
ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ 
จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคน 
เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางสายอาชีพ โดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและ
มีความปลอดภัยในการท�างาน มีการจ่ายค่าตอบแทนและ
มีสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน รวมถึงน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาสนับสนุนการท�างาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถเต็มก�าลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อ
ว่าการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเองของพนักงาน 
ให้มีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร อีกทั้งในด้าน
การดูแลใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการด�าเนิน
กิจกรรมงานด้านที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคม ภาย
ใต้กรอบการบริหารงานสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งยึดมั่น
ด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล ส่งเสริมแนวคิดการเป็นคนดี
และคนเก่งของสงัคม รวมถงึการให้ความใส่ใจต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม

2.	 กลุ่มผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู ้ถือหุ ้น จึงได้ก�าหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจออกมาเป็นนโยบายที่ชัดเจนว่าจะ
สร้างความเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืนจากผลประกอบการที่ดีของ 
บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการเคารพในสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จ�าเป็น และการเปิดเผย 
ผลประกอบการ พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริงเสมอ

3.	 กลุ่มลูกค้า
 บริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้กับลูกค้าตามปริมาณ
และเงื่อนไขเวลาที่ลูกค้าก�าหนด โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ 
ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นพื้นฐานใน
การส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไข
ของราคาท่ีเป็นธรรมและสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันมาโดยตลอด

4.	 กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ	คู่ค้า	และผู้รับเหมา
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ

ทีจ่ะร่วมมอืกนัเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดย
มกีารปฏบิตังิานภายใต้กรอบการก�ากบัดแูลทีด่ ีโปร่งใส และ
เป็นธรรม ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายทีช่ดัเจนในการปฏบิตัต่ิอคูค้่า
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้งค�านึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตนตาม
กรอบการแข่งขนัท่ีดีในเชงิธรุกจิ และไม่เอาเปรยีบคู่แข่งด้วย
วิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5.	 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องทั้ง

ในและต่างประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยง
การด�าเนินการที่อาจส่งผลที่ไม่เหมาะสมในการท�าธุรกรรม
กับภาครัฐ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการประสานงาน ติดต่อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ ภายในขอบเขตที่
เหมาะสมและบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานด�าเนินการอย่างถูกต้อง และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานของภาครฐัผ่านกจิกรรมต่างๆ 
ที่ร่วมสนับสนุน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

6.	 กลุ่มชุมชนและสังคม	
 บริษัทฯ ยึดถือนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมี

ความมุง่หวงัให้ชมุชนและบรษิทัฯ สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่าง
เกือ้กลูและสร้างคณุค่าร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยการมส่ีวนร่วม
ในการยกระดบัคณุภาพชวีติและพฒันาศกัยภาพของชุมชน 
จงึได้ก�าหนดกลยทุธ์ด้านกจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
4 ด้าน ดังนี้
1)	 ด้านการศึกษา บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนด้าน

การศึกษาอย่างยัง่ยนื การมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนือ่ง 
การสนับสนุนกิจกรรม และการพัฒนาสถานศึกษา 
ในพื้นที่และนอกพื้นที่ด�าเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐบาล

2)	 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บริษัทฯ มี 
นโยบายในการสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับชุมชน 
รวมถึงการจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนา
ศกัยภาพของกลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
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กจิกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่และกจิกรรมเพือ่เสรมิสร้าง
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3)	 ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การท�ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม ทั้งการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
อยูใ่กล้เคยีงเพือ่สร้างความเข้าใจต่อบรษิทัฯ และส่งเสรมิ 
ความสัมพันธ์ที่ชุมชน โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุย  
ปรกึษาหารอื และรบัฟังความเหน็ของชมุชนและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชม  
เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4)	 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่และชุมชน
รอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
การเพิ่มขึ้นของขยะในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณ
ประมาณ 900-1,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคชุมชนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจรจังหวัดระยอง โดยการแปลงขยะเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 6 - 9 เมกะวัตต์ และ
ก�าจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ได้ถึง 500 ตันต่อวัน โดย
ฝุ่นละอองและก๊าซจากการเผาไหม้จะได้รับการจัดการ
ตามมาตรฐานสากลและไม่เป็นผลเสียต่อชมุชนข้างเคยีง 
โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบ
ของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน และเป็น
รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างประโยชน์และความ 
รับผิดชอบร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดท�าโครงการเพื่อลดการปล่อย
มลภาวะที่เป็นพิษสู ่สิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอย่างสม�่าเสมอ และมีการ
สร้างสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ชุมชน รวมถึงการปลูกต้นไม้
เป็นแนวกันชนบริเวณพื้นท่ีโรงงาน เพื่อปิดก้ันการแพร่กระจาย
ของมลภาวะ
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โครงการและกิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการในปี 2561
โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา

โครงการพัฒนาผู้น�าเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)
บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความจ�าเป็นของการศึกษา 
ซึ่งเปรียบเสมือนฐานรากที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ  จึงร่วม
สนบัสนนุโครงการพฒันาผูน้�าเพือ่การศกึษาทีย่ัง่ยนื (CONNEXT 
ED) อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายผู้น�ารุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา
ไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนพัฒนา
โรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้สามารถตอบ
โจทย์ของประเทศใน 3 ด้าน คือ การลดความเหลื่อมล�้า การ
พัฒนาคุณภาพคน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เนื่องจากทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการ
ด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาต ิหรอื Sustainable Development Goals (SDGs)
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระยะแรก โดยมีบุคลากรจาก 
หน่วยงาน CSR ของบริษัทฯ ท�าหน้าที่เป็น School Partner ท�า
หน้าที่ประสานงานและดูแลโรงเรียน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน 
บ้านวงัตะเคยีน โรงเรยีนวดัเกาะ โรงเรยีนบ้านวนท่าแครง โรงเรยีน 

วัดบ้านนา โรงเรียนประกอบราษฎร์บ�ารุง โรงเรียนวัดสุขาราม 
จ.ฉะเชงิเทรา โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการในระยะ 
2 อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงดูแลโรงเรียนในระยะที่ 1 จ�านวน 6 
โรงเรียนและดูแลโรงเรียนในระยะท่ี 2 เพิ่มเติมอีก 4 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนวัดเกาะ 
และโรงเรียนบ้านพยูน จ.ระยอง  

กว่า 2 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ดูแลสถานศึกษา 10 แห่ง ร่วมกับ
ผู้บริหารและครูของโรงเรียน โดยท�าหน้าท่ีเป็นคู่คิด คู่พัฒนา 
(School Partner) ในการสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการ
เรยีนรู ้เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงด้านการเรยีนและการสอน โดย
มุง่เสรมิทักษะด้าน Facilitator ให้แก่ครใูนการออกแบบโครงการ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนในบริบทของโรงเรียน  
นับเป็นความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่เป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย
ให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
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โครงการ GPSC Young Social Innovator 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ัง
ในด้านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การน�าแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) มาประยกุต์ใช้ร่วมกบัเจตนารมณ์
ของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายหลักมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนา
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้
ริเริ่มจัดตั้งโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 
2018 เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในพื้นที่จังหวัดระยอง  
ชลบรุ ีจนัทบรุ ีตราด และฉะเชงิเทรา ได้น�าเสนอแนวคดิโครงงาน 
ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ กระบวนการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนใน
พื้นที่จริง โดยผลงานเหล่านี้มีโอกาสในการน�าไปใช้ในพื้นที่
จริงที่มีปัญหา หรืออาจน�าไปสู่สินค้าหรือบริหารออกสู่ตลาดใน 
รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
น�าไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน และจะเป็นตัว
ช่วยขบัเคลือ่นการพฒันาอย่างยัง่ยนืของประเทศไทยต่อไป โดย
มีเยาวชนในภาคตะวันออกได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจ�านวน 20 ทีม 
เข้าร่วมการอบรมและฝึกฝนการพฒันาผลงาน ซึง่ม ี3 ผลงานทีมุ่ง่
แก้ไขปัญหาชมุชนสงัคมและสามารถด�าเนนิการได้จรงิทีผ่่านเข้า
สู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1. ผลงาน Smart Biogas จากโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี 2. The Food 
Waste Separating Machine จากโรงเรียนก�าเนิดวิทย์ จังหวัด
ระยอง 3. Packaging D.I.Y. by กาบกล้วย จากโรงเรยีนวงัจนัทร์
วิทยา จังหวัดระยอง ซ่ึงการประกวดในรอบชิงชนะเลิศในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงจะได้รับรางวัลและมีโอกาสต่อยอดผลงาน
ในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ต่อไป
      

การสนับสนุนโรงเรียนก�าเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโรงเรียน 
และสถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่ง่เน้นด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
การวิจัยอย่างแท้จริงและมีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันช้ันน�าของ
โลก เพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศไทย
ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดทัดเทียมประเทศชั้นน�าในเอเชีย โดย
มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมระดับแนวหน้า รวมถึงสร้างสรรค์พลังแห่งการเรียนรู้
ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
และนับเป็นพระมหากรณุาธคุิณอย่างสูงสุด  เมือ่สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา สยามบรมราชกมุาร ีได้พระราชทานชือ่แด่โรงเรยีน
วิทยาศาสตร์ระยองและสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยองว่า “โรงเรียนก�าเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” 
ตามล�าดับ โดยสถาบันท้ังสองแห่งน้ีต้ังอยู่บนพื้นท่ีกว่า 900 ไร ่
ณ ต�าบลป่ายุบใน อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  
บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดต้ังและบริหารจัดการ
โรงเรยีนก�าเนดิวทิย์และสถาบนัวทิยสริเิมธ ีตัง้แต่ปี 2560 ต่อเนือ่ง 
ไปถึงปี 2564 ทั้งนี้ในปี 2561 นอกเหนือจากการสนับสนุน 
งบประมาณดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นกัเรยีนโรงเรยีนก�าเนดิวทิย์ทีเ่ข้าศกึษาต่อในสถาบนัวทิยสริเิมธี 
จ�านวน 1 ทุน ตลอดการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี 
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•  สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาก�าลังคนด ้าน
อาชีวศึกษาขั้นสูงฯ (iPEC)
ตามที่กลุ่มบริษัท ปตท. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับ
ประกาศนยีบัตรวชิาชพีขัน้สงู (ปวส.) ในโครงการพฒันาก�าลงัคน 
ด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง สาขาปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน  
ณ วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี ระหว่างป ี2560 - 2563 บริษัทฯ 
ได้สนับสนุนโครงการนี้โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือ (MOU) โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับทุน 
การศึกษาในโครงการนี้แล้วจ�านวน 2 รุ่น 

โดยในปี 2561 นักศึกษารุ่นที่ 1 ในโครงการนี้ ได้เข้ามาฝึกงาน
ที่บริษัทฯ ณ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 2 จ.ระยอง ต้ังแต่
เดอืนพฤษภาคม เป็นต้นมา นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้แบ่งปันความรู้ 
ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ผ่านการศึกษา 
ดูงานที่บริษัทฯ
    

สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ AEC-Merit Scholarship
ตามที่กลุ ่มบริษัท ปตท. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาจากประเทศในกลุ ่ม AEC มาศึกษาต่อในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไออาร์พีซี ภายใต้โครงการ AEC-Merit Scholarship ตั้งแต ่
ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน 

โดยในปี 2561 สถาบันได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตร 
ขั้นสูงแก่นักศึกษาทุนเมียนมารุ่นที่ 2 และการให้ทุนการศึกษา
ระดับ ปวส. รุ่นที่ 6 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน 
ดังกล่าว ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานและผู้แทน
จากกระทรวงศกึษาธกิารสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาเข้าร่วม
ในพิธีมอบทุนการศึกษา
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โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ Light for a Better Life
“ไฟฟ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม”
โครงการ Light for a Better Life หรือปัจจุบันในช่ือ โครงการ
หมอไฟฟ้า เป็นโครงการดูแลช่วยเหลือสังคมชุมชนซึ่งเป็นการ
ใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะของบริษัทฯ และพนักงาน
ในบริษัทฯ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน สังคม สะท้อนการ
เป็นบริษัทแกนน�านวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. โดย
ใช้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้านของพนกังาน (People Expertise) 
เพือ่ดแูลผูค้นในชมุชน สงัคมและประเทศ (People of the Planet) 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  Safety, Saving Energy, Energy 
Security และ Social Enterprise 
1. Safety: การปรบัปรงุ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า เพือ่ลดความเสีย่ง 

ต่อชวีติและทรพัย์สนิจากการเกิดเพลงิไหม้ ไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าชอ็ต 
ให้กับโรงเรียน วัด สถานพยาบาลท้องถิ่น โดยในปี 2561 ได้
ด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียนและวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดประชุม 
มิตร จ.ระยอง โรงเรียนวัดน�้าคอก จ.ระยอง โรงเรียน 
วดัเกาะ จ.ฉะเชงิเทรา โรงเรยีนบ้านวนท่าแครง จ.ฉะเชงิเทรา  
โรงเรียนวัดบ้านนา จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนประกอบราษฎร์
บ�ารุง จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดสุขาราม จ.ฉะเชิงเทรา และ 
วัดหนองแฟบ จ.ระยอง 

2. Saving Energy: การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพือ่ลดค่าใช้จ่ายสิน้เปลอืงให้กบัโรงเรยีนและสามารถน�าเงนิ
คงเหลอืไปใช้พฒันาหรอืท�ากจิกรรมการเรยีนการสอนให้กบั
นักเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตร จ.ระยอง เป็นต้น

3. Energy Security: การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือก
ในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลด
อุปสรรคในการใช้ชีวิต ได้แก่ การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติย์บนหลงัคาทีโ่รงพยาบาลปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
และความไม่เพียงพอของการผลิตไฟฟ้าในจังหวัด ซ่ึงส่งผล 
กระทบต่อโรงพยาบาลและเป็นสถานทีท่ีม่คีวามจ�าเป็นต้องใช้ 
พลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรและเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง

4.  Social Enterprise: การสร้างและส่งเสรมิอาชพี “หมอไฟฟ้า” 
ให้กับคนในชุมชน โดยการฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนมี
ทักษะอาชีพสามารถเป็นช่างไฟฟ้าพื้นฐานดูแลครัวเรือน
ชุมชนของตนเองและก่อให้เกิดรายได้เสริมหรืออาจพัฒนา
เป็นรายได้หลักให้กับตนเองต่อไป ในกิจกรรมหมอไฟฟ้า 
สร้างอาชีพ รุ่นที่ 1 
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งานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนา
บรษิทัฯ ปฏบิตัภิารกจิในฐานะองค์กรทีเ่ชือ่มโยงประเพณสี�าคญั
ทางศาสนาให้กับคนในชุมชน เพื่อท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา ซ่ึง
เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน โดยร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนในพื้นที่ อาทิ วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ในงาน
ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวชุมชนไว้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 
บริษัทฯ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจากชุมชนโดยรอบ เป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคีประจ�าปี ณ วัดกะเฉท จังหวัดระยอง และยัง
ได้เข้าร่วมประเพณต่ีางๆ ได้แก่ ประเพณบีญุข้าวหลาม ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณลีอยกระทง ฯลฯ นอกจากนี ้พนกังานจติอาสา
ของบริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาส 
วันส�าคัญต่างๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็น 
พระราชกศุล เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
รัชกาลที่ 10  เป็นต้น
            

โครงการเคียงบ่าเคียงไหล่
บริษัทฯ จัดโครงการสานเสวนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น
กิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อเย่ียมเยียนชุมชนในบริเวณโดยรอบของ 
บริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาล
ต�าบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลต�าบล
บ้านฉาง เพื่อสร้างความเข้าใจในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของ 
บริษัทฯ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
ภายใต้ชือ่โครงการ “เคยีงบ่า เคยีงไหล่“ โดยในปี 2561 นี ้บรษิทัฯ 
ก�าหนดกลุม่เป้าหมาย คอื ชมุชนในพืน้ทีภ่ายในระยะ 3 กโิลเมตร
รอบโรงไฟฟ้า หรือศูนย์สาธารณูปการของบริษัทฯ ทั้ง 4 แห่ง  
รวม 5 ชุมชน ได้แก่  ชุมชนตลาดมาบตาพุด ชุมชนกะเฉทบน 
ชุมชนกะเฉทล่าง ชุมชนฟ้าสีทอง และชุมชนพยูน

ส�าหรับรูปแบบของการเสวนา บริษัทฯ น�าเสนอข้อมูลภาพรวม
การด�าเนินงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความรู ้
เรื่องไฟฟ้าภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้ากับชีวิตประจ�าวัน” อาทิ ความ
ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า การดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า การ
เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และวิธีการลดค่าใช้จ่ายใน 
การใช้ไฟฟ้า หรือการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด รวมทั้งตอบข้อ 
ซักถามต่างๆ ของชุมชน 
           

โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอย่างยัง่ยนื (CSR-DIW)
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลัง
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate 
Social Responsibility, Department of Industrial Works: 
CSR-DIW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(Sustainable Development)  ซึ่งตั้งอยู่บนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การท�างานร่วมกัน 

โครงการด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน  
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ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินโครงการ
ดังกล่าว โดยเริ่มจากการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ 
ชมุชนทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกบัพืน้ทีศ่นูย์ผลติสาธารณปูการ
ของบริษัทฯ ในจังหวัดระยองทั้ง 3 แห่ง เพื่อพิจารณาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่
เกี่ยวข้อง ให้เกิดการยอมรับ และเป็นพื้นฐานส�าหรับกิจกรรม
ที่จะด�าเนินการร่วมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และ
ศักยภาพขององค์กร ซ่ึงหลังจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
กัน จึงได้ตกลงร่วมด�าเนินโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเพ่ิมผลผลิตเห็ดนางฟ้า ชุมชนมาบชลูด โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับ 
กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าของชุมชนฯ โดยการอบรมให้ความรู ้
การเพาะเห็ดนางฟ้าที่เป็นมาตรฐาน พร้อมกับสร้างโรง
เรือน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มแม่บ้าน  
กลุ่มผู้สูงอายุ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ 

2. โครงการให้บรกิารรบัผกูผ้างานพธิกีาร ชมุชนมาบข่า-มาบใน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝีมือกลุ่มแม่บ้าน และผู้สูงอายุ
ในชุมชนฯ ให้สามารถให้บริการงานผูกผ้าพิธีการต่างๆ ของ
ชมุชน ลดรายจ่ายในการจ้างบคุคลภายนอก และสร้างรายได้ 
ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ โดยการอบรมให้ความรู้ในการผูกผ้า
ประเภทต่างๆ และจัดหา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสามารถให้บริการดังกล่าว

3. โครงการลดค่าใช้จ่ายการขนส่งขยะรไีซเคลิ ชมุชนมาบชลดู-
ชากกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ
เครื่องบีบอัดขยะให้สามารถใช้งานได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
ขยะ ให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก 
กลุม่ฯ โดยด�าเนนิการปรบัปรงุระบบจ่ายไฟเครือ่งบบีอดัขยะ 
และซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้ง 3 โครงการ
ดังกล่าว ได้ด�าเนินงานแล้วเสร็จร่วมกับชุมชน โดยพนักงาน
หน่วยงานกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับพนักงานจิตอาสาของ 
บริษัทฯ ซึ่งได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของ
แต่ละบคุคล ในการทุม่เทแรงกาย แรงใจ เพือ่ให้สงัคมรอบข้าง 
ได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

      
โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ Zero Waste Village
บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้กับชุมชน
และสังคม ในฐานะบริษัทฯ ท่ีด�าเนินธุรกิจด้านการจัดการขยะ
แบบครบวงจร จากโครงการโรงคัดแยกขยะแปลงเป็นเช้ือเพลิง 
RDF โดยสนับสนุนให้ชุมชนด�าเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะ
ในชุมชน พัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นรายได้หรือธุรกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) และมีความย่ังยืนภายในสังคมและชุมชน
ด้วยตนเอง ผ่านการด�าเนินกิจกรรม 3 ประเภทได้แก่ ธนาคาร
ขยะรไีซเคลิ การแปรรปูขยะเป็นสนิค้า และจดัการขยะอนิทรย์ีใน 
ครัวเรือน โดยปี 2561 เริ่มด�าเนินการในพื้นท่ี 2 ชุมชน ได้แก่ 
หมู่บ้านโมเดิร์นซิต้ี จ.ระยอง และชุมชนหมู่ 1 ต.หนองตะพาน 
จ.ระยอง
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โครงการ GPSC: One Earth One Family สร้างฝายขยายป่า 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ในฐานะผู้มี
ส่วนได้เสียหลักในการด�าเนินธุรกจิ มีการลงพืน้ที่เพื่อเยีย่มเยียน
ชุมชนอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานใน
บรษัิทฯ มชีัว่โมงจติอาสา หรอืการตอบแทนสงัคมในรปูแบบต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้น�าพนักงานจิตอาสา 
ร่วมกิจกรรมในการช่วยพลิกฟื้นผืนป่าให้กับชุมชน ภายใต้ชื่อ
โครงการ GPSC: One Earth One Family ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การฟื้นคืนระบบนิเวศ และ
พฒันาชมุชนไปพร้อมกบัธรุกจิอย่างยัง่ยนื โดยการร่วมด�าเนนิงาน 
ระหว่างกลุ่มพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ และชุมชนในเขต
เทศบาลต�าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ การด�าเนินโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมหลัก คือ การสร้าง
ฝายชะลอน�้า และการปลูกป่าทดแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
แก้ไขปัญหาน�า้ป่าไหลทะลกัเข้าท่วมทีพ่กัอาศยัชมุชน พร้อมกบั
การพลิกฟื้นผืนป่าให้กับชุมชนในบริเวณโดยรอบ ทั้งยังเป็นการ
สร้างการรับรู้ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ กับ
ชุมชนในพื้นที่เขตประกอบการ และการแสดงออกถึงพลังจิต
อาสาของพนักงานองค์กร

             
โครงการบ�ารุงรักษาสวนป่า 34 ไร่
โครงการบ�ารุงรักษาสวนป่า 34 ไร่ ณ พื้นที่หลังโรงพยาบาล
มาบตาพดุ (เก่า)  จงัหวดัระยอง เนือ่งจากทรพัยากรป่าไม้และสิง่
แวดล้อมในพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ นบัเป็นทรพัยากร
ที่ส�าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ เช่น เป็นแหล่งเก็บหาของป่าเพื่อการยังชีพ 
เป็นแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร รวมถึงยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ทัง้นีใ้นช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา มกีาร
บุกท�าลายพื้นที่ แผ้วถางป่า เพื่อน�าไปใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก จน
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม รวมถึงการท�าลายมากขึ้นทุกปี จึงได้
น�าไปสูก่ารอนรุกัษ์และฟ้ืนฟ ูทีเ่น้นการร่วมมอืกบัชมุชนโดยรอบ 
รวมถงึหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การด�ารงอยูข่องป่าต่อไป
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รายการระหว่างกัน
1.  รายการระหว่างกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1.1  บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) (“ปตท.”)

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้อื่นจากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. 
- รายได้ส�าหรับงวด 0.07

เงินรางวัลท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการท่ีตัวแทน
พนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ 
PTT Group Operational Excellence และ SPIRIT Award

รายได้อื่นจาก Parts and Components
- รายได้ส�าหรับงวด 0.12

บริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบของ Battery 
Pack กบัทาง ปตท. ซึ่ง ปตท. ขอซื้อ Parts and Component 
ส�าหรบัประกอบเป็น Battery Module โดยมรีาคาและเง่ือนไข
ตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ 
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง
-  ต้นทุนสินทรัพย์

16,197.67
1,814.44

7.03

บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ ซือ้ก๊าซธรรมชาตเิพ่ือใช้ในการผลติ
กระแสไฟฟ้า โดยมรีาคาและเงือ่นไขในสัญญาท่ีเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

1.17
0.60

บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขใน
สัญญาท่ีเป็นไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ช�าระเงิน 
ล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัพนักงานที ่ปตท. ส่งมาปฏบิตังิาน
สมทบที่บริษัทฯ 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง 

53.26
17.52

ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารศนูย์อ�านวยความสะดวก
ของ ปตท.
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

2.47
0.68

ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวกต่างๆ ภายใน
อาคารส�านกังานใหญ่ ปตท. และศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ 
(Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกก�าลังกาย ศูนย์จองตั๋ว
โดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียก
เก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมี
ราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายซื้อน�้ามันเครื่อง
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.04

บรษิทัฯ ซือ้น�า้มนัเครือ่งส�าหรบัเครือ่งจกัร เพ่ือใช้ในการบ�ารงุ
รักษากังหันไอน�้า (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบ
เคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.56

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนเป็นการวเิคราะห์คณุภาพก๊าซของโรงไฟฟ้า
ศรีราชาท่ีมีการทดสอบประจ�าทุกปี โดยมีราคาและเง่ือนไข
ตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.73
0.36

เพ่ือให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึง
มีการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards  
โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป

ค่าซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
- ต้นทุนสินทรัพย์ 274.27

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรม
เอเชีย เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 
โดยมีราคาตามตลาดและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ 
ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.2  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) (“GC”) 

GC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC จ�านวน 3 ท่าน 
คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพ่ือ
การอุตสาหกรรม
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

4,534.92
780.21

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบรษิทัฯ 
และ GC โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและที ่
ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

4.80
12.09

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ GC เพื่อใช้โครงสร้างหลักส�าหรับ
รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้ก�าหนดราคา
และเงือ่นไขในสญัญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบัลกูค้า 
รายอื่นท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ  
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับซื้อ Condensate ท่ีลูกค้าส่งน�้า
กลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณท่ีระบุไว้ใน
สัญญา
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

9.36
1.60

ตามสญัญาการขายไอน�า้ให้กับ GC ต้องคนืน�า้ Condensate 
ตามปริมาณท่ีก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการ
ปริมาณน�้า Condensate มากกว่าท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา 
จึงขอซื้อคืนจาก GC โดยได้ท�าสัญญาที่มีราคาและเงื่อนไข 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธนัวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าตรวจวัดและควบคุมคุณภาพน�้าและไอน�้า
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

0.17
0.18

เป็นค่าตรวจวัดสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบน�้า ซึ่งสาร
อินทรีย์นี้จะส่งผลกระทบท�าให้อุปกรณ์ให้ก�าเนิดไฟฟ้าและ
ไอน�้าเสียหาย โดยมีราคาและเงื่อนไขเปรียบเทียบกับบริษัท
ภายนอก ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าซื้อสินทรัพย์
-  ต้นทุนสินทรัพย์ 6.29

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายสนิทรพัย์กับ GC เป็นโครงสร้าง
หลักส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภณัฑ์ (Pipe-rack) โดยมีราคา
และเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ GC ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

1.3  บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหำชน) (“TOP”)

TOP ถือหุ้นบรษิทัฯ ในสดัส่วนร้อยละ 8.91 และมกีรรมการของบรษิทัฯ เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของ TOP จ�านวน 2 ท่าน คอื นายอธิคม เตบิศริ ิ
และนายบัณฑิต ธรรมประจ�าจติ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อน�้ามันดีเซล 
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

18.56
6.28

บรษิทัฯ น�าน�า้มนัดเีซลมาใช้เป็นเชือ้เพลงิส�ารองส�าหรบัโรงไฟฟ้า 
ศรีราชาในกรณีท่ีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมี
ราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าที่ดิน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง
- เงินมัดจ�า

10.45
4.91
2.83

โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิ
ครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงท่ีดินดังกล่าว
ภายใต้สัญญาเช่าช่วงท่ีดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดย
อัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียว
กับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า

ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน�้าดิบ
-  เจ้าหนี้คงค้าง 4.96

บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน�้าดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้า
ศรรีาชา ซึง่เชือ่มต่อกับท่อส่งน�า้ของบรษิทั จดัการและพัฒนา
ทรพัยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) (EW) เพ่ือรบัซือ้
น�า้ดบิจาก EW โดยอตัราค่าเช่าและเงือ่นไขในสญัญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเช่าส�านักงาน ค่าน�้า และ 
ค่าไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เงินมัดจ�า

2.60
0.11

บริษัทฯ ได้เช่าพ้ืนท่ีในส่วนท่ีเป็นส�านักงานในบริเวณพ้ืนที่
ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพ้ืนท่ี 
ดงักล่าว โดยมอีตัราค่าเช่าและเงือ่นไขในสญัญาเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ
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1.4  บริษัท ไทยออยล์เพำเวอร์ จ�ำกัด (“TP”)

TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายอธิคม เติบศิริ และนายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด 0.38

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายผลติภัณฑ์ระหว่างบรษิทัฯ และ 
TP โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทาง
เดยีวกันกับลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้อง
กันกับบริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าส�ารอง 
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 2.43

ใช้เพ่ือส�ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพ่ือน�ามาใช้ใน
กรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมี
ราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการใช้บรกิารด้านต่างๆ จาก TOP
-  ค่าใช้จ่ายระหว่างงวด 0.36

เน่ืองจากโรงงานศรรีาชาของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ในบรเิวณโรงงาน
ของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการ
แพทย์ฉกุเฉนิ บรกิารศูนย์สขุภาพ และบรกิารหน่วยดบัเพลงิ
จาก TOP เพ่ือความสะดวกด้านพ้ืนท่ีในการเข้าถึงบริการ 
โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

0.47
0.17

บริษัทฯ ร่วมท�ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP 
ได้ส�ารองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงาน
สมทบที่บริษัทฯ 
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.08

TOP ส่งพนกังานมาปฏิบตังิานสมทบท่ีบรษิทัฯ เพ่ือสนบัสนนุ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขใน
สัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.5  บริษัท ไออำร์พีซี จ�ำกัด (มหำชน) (“IRPC”)

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.05 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้ขายไฟฟ้าและไอน�้า 
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

2,307.98
567.30

IRPC-CP ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดย
ก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญา ในแนวทางเดยีวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ค่าบริการจัดการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท.
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 1.07

เป็นค่าสนับสนุนงานการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้าง
ความสามคัคี อนัจะน�าไปสู่การร่วมกันท�างานด้วยดีและเกิด
ประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม ปตท. จึงมีการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาสีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบ�ารุงรักษาสถานที่
-  ต้นทุนสินทรัพย์
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

0.28
1.82

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจ่ายช�าระเป็นรายเดอืน ตามสญัญาซ้ือขาย
ท่ีดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการค�านวณค่าใช้จ่าย
จะอ้างอิงจากจ�านวนพ้ืนที่โครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกัน 
กับที่ IRPC เรียกเก็บผู้ใช้พื้นที่รายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมและค่าบ�าบัดน�้าเสีย
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

48.23
3.31

เน่ืองจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตัง้อยู่ในบรเิวณโรงงานของ IRPC 
ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้ง
ยังมีค่าบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการผลิตไอน�้าเพ่ือใช้ใน
กระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปใน
แนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเช่าส�านกังาน ค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า 
และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง
-  เงินมัดจ�า

7.04
8.25
0.08

IRPC-CP เช่าพ้ืนท่ีส�านักงานภายในอาคารส�านักงานศูนย์
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ 
บรษิทัฯ มสี�านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จงึช่วยให้บรษิทัฯ 
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่า
เป็นไปตามอตัราทีก่�าหนดภายใต้สญัญากับ IRPC ซึง่เป็นไป
ตามปกติธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน�้าตามเงื่อนไข 
Minimum Take or Pay 
- เจ้าหนี้คงค้าง 162.34

เกิดจากปรมิาณซือ้ผลติภณัฑ์ในรอบปีต�า่กว่าปรมิาณข้ันต�า่
ท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา บรษิทัฯ จงึต้องเรยีกเก็บเงนิรบัล่วงหน้า 
(Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณข้ันต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาท่ีก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP 
ส�าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

ค่าใช้จ่าย Maintenance Service
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 27.56

IRPC-CP ได้เข้าท�าสัญญาจัดการบ�ารุงรักษาโรงงานกับ 
IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบ�ารุงรักษา 
ท�าให้เพ่ิมความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ  
โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรบัพนกังานท่ี IRPC ส่งมาปฏิบตังิาน 
สมทบที่ IRPC-CP
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 4.71

IRPC ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบท่ี IRPC-CP เพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.6  บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด (“BSA”)

บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว นอกจากน้ียังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่  
ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและ 
ช�าระแล้ว

1.7  บริษัท พีทีที ฟีนอล จ�ำกัด (“PPCL”)

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

44.26
15.24

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหา
พนกังาน Outsource มาปฏบิตังิานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ทีก่ลุม่บรษิทัฯ ก�าหนด โดยมกีารเรยีกเก็บอตัราค่าจ้างบรกิาร
ตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

3,169.81
640.98

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลติภัณฑ์ระหว่างบรษิทัฯ 
และ PPCL โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่
เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ



140 รายงานประจำาปี 2561

1.8  บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด (“GCME”)

GCME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.9  บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ�ำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.10  บริษัท วีนิไทย จ�ำกัด (มหำชน) (“VNT”)

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซมเครือ่งจักร
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

35.09
9.83

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงาน
บ�ารุงรักษา โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่
ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายการอบรมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง
-  ลูกหนี้คงค้าง
- ต้นทุนสินทรัพย์

1.09
0.11
0.01
0.02

NPC S&E มีศูนย์อบรมเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขตาม
ที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
-  รายได้ส�าหรับงวด 0.19

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ VNT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพ้ืนที่
มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดอัตราค่าเช่าและเง่ือนไข
ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.11  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด (“HMC”)

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.12  บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

1,548.94
157.84

บรษิทัฯ ได้ท�าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลติภัณฑ์ระหว่างบรษิทัฯ 
และ HMC โดยก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่
เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการจ�าหน่ายก๊าซไนโตรเจน
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

7.43
1.83

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
-  รายได้ส�าหรับงวด 0.22

บรษิทัฯ ให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบัรองรบัท่อส่งผลติภัณฑ์ 
(Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด
อัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.13  บริษัท พีทีที อำซำฮี เคมิคอล จ�ำกัด (“PTTAC”)

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

308.15 
29.78

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC 
โดยก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญาในแนวทางเดยีวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข 
Minimum Take or Pay 
- ลูกหนี้คงค้าง
- เจ้าหนี้คงค้าง

28.88
26.99

เกิดจากปรมิาณซือ้ผลติภณัฑ์ในรอบปีต�า่กว่าปรมิาณข้ันต�า่
ท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา บรษิทัฯ จงึต้องเรยีกเก็บเงนิรบัล่วงหน้า 
(Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณข้ันต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาท่ีก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP 
ส�าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.80

บรษิทัฯ ให้เช่าโครงสร้างหลกัส�าหรบัรองรบัท่อส่งผลติภัณฑ์ 
(Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด
อัตราค่าเช่าและเง่ือนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ส�ารองจ่ายค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ส�าหรับท่อส่งไอน�้า
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

0.10
3.64

ทาง PTTAC มีการเปล่ียนแปลงปริมาณการรับไอน�้าจาก  
20 ตัน เป็น 80 ตัน และท�าการติดต้ัง Restriction (RO)  
ทีส่ถานมีาตรวดัไอน�า้ในโรงงาน PTTAC โดยบรษิทัฯ ส�ารอง
จ่ายเงินไปก่อนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทาง  
PTTAC อีกทอดหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน�้า
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

278.31
23.19

เน่ืองจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน�้าเหลือ 
บริษัทฯ จึงซื้อไอน�้ากับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการ
รับซื้อไอน�้าตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.14  บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด (“GCL”)

GCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.15  บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า 
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

60.58
10.67

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTTPL โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

รายได้ค่ารบัเหมาตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคา
อาคาร
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

83.15
15.98

CHPP ได้ท�าสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) ออกแบบและ
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงอาทติย์บนหลงัคาอาคารกับ GCL โดย
ก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญา ในแนวทางเดยีวกันกับ
ลูกค้ารายอื่นทั้งท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็น
ไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บน
หลังคาอาคาร
- รายได้ส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

7.41
2.16

CHPP ได้ท�าสญัญารบัเหมาตดิต้ังแผงโซล่าร์เซลล์ กับ EnCo 
บนหลังคาของอาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ และ
บนอาคารหอพักภายในสถาบันวิทยสิริเมธี โดยก�าหนด
ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้า 
รายอืน่ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน ซึง่เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน และค่าบริการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง
-  เงินมัดจ�า

20.48
0.30
4.32

บริษัทฯ เช่าพ้ืนท่ีส�านักงานภายในอาคารส�านักงานศูนย์
เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของ 
บรษิทัฯ มสี�านักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จงึช่วยให้บรษิทัฯ 
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่า
เป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนดภายใต้สัญญา ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ
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1.16  บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ�ำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของ 
ทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว ตามล�าดับ มีกรรมการร่วมกันจ�านวน 1 ท่าน คือ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

1.17  บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) (“TIP”)

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic)
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

0.21
0.21

การใช้งาน Fiber Optic ของบรษิทัฯ ยังมคีวามจ ุ(Capacity) 
เหลืออยู่ จึงได้ท�าบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ 
PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราท่ีก�าหนด
ภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

49.28
9.61

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพ่ือให้
บรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร อาทิ บรกิาร 
เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดต้ังระบบในงานประชุม รวมถึง
บริการเพื่อบ�ารุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนส�าหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่
- ต้นทุนสินทรัพย์
- เจ้าหนี้คงค้าง

2.37
1.36

กลุม่บริษัทฯ ไดท้�าการจัดซื้อและปรบัปรงุระบบงานกบั PTT 
Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไข
ทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายการท�าประกันภัยส�าหรับโรงงาน และ
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง
- เจ้าหนี้คงค้าง
-  ต้นทุนสินทรัพย์

96.60
69.06

0.14
6.27

กลุ่มบริษัทฯ ท�าประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง  
TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความ
เชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ 
ในการท�าประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ท้ังน้ีค่าเบี้ยประกันภัย
และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.18  บริษัท จีซี ไกลคอล จ�ำกัด (“GCGC”)

GCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.19  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ำกัด (มหำชน) (“GGC”)

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจ�านวน  
2 ท่าน คือ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

721.26
95.76

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCGC 
โดยก�าหนดราคาและเงือ่นไขตามสญัญาในแนวทางเดยีวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน�้าตามเงื่อนไข 
Minimum Take or Pay 
-  ลูกหนี้คงค้าง
-  เจ้าหนี้คงค้าง

117.14
109.48

เกิดจากปรมิาณซือ้ผลติภณัฑ์ในรอบปีต�า่กว่าปรมิาณข้ันต�า่
ท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา บรษิทัฯ จงึต้องเรยีกเก็บเงนิรบัล่วงหน้า 
(Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณข้ันต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาท่ีก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP 
ส�าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

408.33
79.32

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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1.20  บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จ�ำกัด (“TFA”)

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.21  บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จ�ำกัด (“Solution Creation”)

Solution Creation มผีูถื้อหุน้ใหญ่รายเดยีวกัน คอื GC ซึง่ถือหุน้ Solution Creation ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนและช�าระแล้ว

1.22  บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ�ำกัด (“TEX”)

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
-  รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

111.97
21.26

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการ
-  ลูกหนี้คงค้าง 7.05

ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการท่ี Solution 
Creation ยกเลกิการซือ้ผลติภัณฑ์จากบรษิทัฯ ท้ังนีค่้าใช้จ่าย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่
ที่มาใช้ระบบต่อ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม
-  รายได้ส�าหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงค้าง 

26.71
2.38

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เก่ียวข้องกันและที่ไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข 
Minimum Take or Pay 
- รายได้ส�าหรับงวด 
- ลูกหนี้คงค้าง 
- เจ้าหนี้คงค้าง

1.08
0.20
2.18

เกิดจากปรมิาณซือ้ผลติภณัฑ์ในรอบปีต�า่กว่าปรมิาณข้ันต�า่
ท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา บรษิทัฯ จงึต้องเรยีกเก็บเงนิรบัล่วงหน้า 
(Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณข้ันต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาท่ีก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP 
ส�าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

1.23  บริษัท แอดวำนซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (“ABT”)

ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ 
GC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วของ VNT 

1.24  บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรำนสปอร์ต จ�ำกัด (“EFT”) 

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
-  รายได้ส�าหรับงวด 0.19

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ ABT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพ้ืนที่
มาบตาพุด โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นท้ังท่ีเก่ียวข้องกันและ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายค่าบ�ารุงรักษาโครงสร้างส�าหรับวางท่อ
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 4.36

บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบ�ารุงรักษาโครงสร้างส�าหรับ 
วางท่อของบรษิทัฯ ซึง่ EFT เป็นผู้บรกิารบ�ารงุรกัษาโครงสร้าง
การวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม 
ท่ีโครงสร้างส�าหรับวางท่อของบริษัทฯ ต้ังอยู่ โดยมีราคา
และเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�ารวจและศึกษาโครงการ CUP 3
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

2.14
2.29

บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT เป็นที่ปรึกษาส�ารวจและศึกษาความ
เป็นไปได้ของการก่อสร้างโครงการ Pipeline Distribution  
System CUP 3 เพ่ือเตรยีมการก่อสร้างสอดคล้องกับแผนการ
รบัไฟฟ้าและไอน�า้ของลกูค้า ซึง่ EFT มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญ
และความเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี 
โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ

1.25  บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (“VCX”) 

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า และน�้า
เพื่อการอุตสาหกรรม
- รายได้ส�าหรับงวด
-  ลูกหนี้คงค้าง

44.88
7.12

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับ
ลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับ
บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน�้า
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay 
- ลูกหนี้คงค้าง
-  เจ้าหนี้คงค้าง

50.86
47.53

เกิดจากปรมิาณซือ้ผลติภณัฑ์ในรอบปีต�า่กว่าปรมิาณข้ันต�า่
ท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา บรษิทัฯ จงึต้องเรยีกเก็บเงนิรบัล่วงหน้า 
(Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณข้ันต�่าดังกล่าวได้ภายในระยะ
เวลาท่ีก�าหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP 
ส�าหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินก�าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
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1.26  บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ�ำกัด (“SAKC”)

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.27  บริษัท ปตท.บริหำรธุรกิจค้ำปลีก จ�ำกัด (“PTTRM”)

PTTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTRM ผ่าน PTTOR ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว

1.28  บริษัท ท็อป เอสพีพี จ�ำกัด (“TOP SPP”)

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน
จ�านวน 1 ท่าน คือ นายอธิคม เติบศิริ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักส�าหรับรองรับ
ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)
- รายได้ส�าหรับงวด 0.25

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ SAKC เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลัก
ส�าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้ก�าหนด
อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทาง
เดยีวกันกับลกูค้ารายอืน่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้อง
กันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้ค่ารบัเหมาตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคา
สถานีบริการน�้ามัน
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

1.88
0.70

CHPP ได้ท�าสัญญารับเหมาติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ กับ 
PTTRM บนหลังคา Canopy ของสถานีบริการน�้ามัน โดย
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอื่นท้ังที่เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  
ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าส�ารอง 
- ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

(1.48)
0.06

เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับส�ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา 
เพ่ือน�ามาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา
หยุดชะงกั โดยมรีาคาและเงือ่นไขตามท่ีตกลงร่วมกัน ซึง่เป็น
ไปตามปกติของธุรกิจ
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1.29  บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด (“PTTGE”)

PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

1.30  บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหำชน) (“PTTEP”)

PTTEP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

1.31  บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (“PTTEPI”)

PTTEPI มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEPI ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมา
ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ 
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.31

PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบท่ีบริษัทฯ เพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.02

เน่ืองจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจ�านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรม และห้องประชุมของ PTTEP ตั้งอยู่ในตึก
เดยีวกันท�าให้สะดวกต่อผูเ้ข้าร่วมอบรม และเมือ่เปรยีบเทียบ
ราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณ
ใกล้เคียง

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าเช่ารถ
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.04

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเดินทางเย่ียมชมโครงการ PTT Gas to 
Power กับ PTTEPI ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย  
PTTEPI ได้ส�ารองจ่ายค่าเช่ารถไปก่อน และได้เรียกเก็บค่า 
ใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ
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1.32  บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ�ำกัด (“PTTEP Services”)

PTTEP Services มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
และช�าระแล้ว

1.33 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด (“SSA”)

SSA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

1.34  บริษัท ปตท. น�้ำมันและกำรค้ำปลีก จ�ำกัด (“PTTOR”)

PTTOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน  
1 ท่าน คือ นางสาวเพียงพนอ บุญกล�่า

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าจ้างทีป่รกึษาโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

4.73
1.63

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญจาก PTTEP 
Services เพ่ือสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่
ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสโมสรพีทีทีระยอง
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 2.80

เพ่ือส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอกีทัง้ได้ประชาสมัพันธ์
ชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ดงักล่าวกับ SSA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

รายได้ค่ารบัเหมาตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคา 
สถานีบริการน�้ามัน
- รายได้ส�าหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

4.45
1.56

CHPP ได้ท�าสญัญารบัเหมาตดิตัง้แผงโซล่าร์เซลล์ กับ PTTOR 
บนหลังคาของสถานีบริการน�้ามัน โดยก�าหนดราคาและ
เงือ่นไขตามสญัญาในแนวทางเดยีวกันกับลกูค้ารายอืน่ท้ังท่ี
เกีย่วข้องกันและทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
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ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่า Propane Gas
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด
-  เจ้าหนี้คงค้าง

0.21
0.07

บริษัทฯ ได้มีการทดสอบ กรณีท่ีใช้น�้ามันผลิตไฟฟ้าของ 
โรงไฟฟ้าศรรีาชา และใช้ Propane gas เป็นชนวนจดุเครือ่งจกัร
ในการทดสอบในครัง้นี ้ โดยมรีาคาเป็นไปตามตลาด ซึง่เป็น
ไปตามปกตขิองธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายส�าหรับน�้ามันเครื่อง
- วัสดุคงค้าง
-  เจ้าหนี้คงค้าง

0.17
0.03

บรษิทัฯ ซือ้น�า้มนัเครือ่งส�าหรบัเครือ่งจกัร เพ่ือใช้ในการบ�ารงุ
รักษา Gas Turbine โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขาย
รายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

1.35  บริษัท จีซี เอสเตท จ�ำกัด (“GCEC”)

GCEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว 

ลักษณะรำยกำร

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันส�ำหรับปี

สิน้สดุ 31 ธันวำคม 61 ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

(ล้ำนบำท)

ค่าใช้จ่ายส�าหรับบ�ารุงรักษาส่วนกลาง
-  ค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 0.40

เป็นค่าใช้จ่ายบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีดินใน 
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ที่ตั้งศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 
4 โดยมีอัตราราคาและเง่ือนไขตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ

2.  มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�า
รายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการน้ันๆ โดย
พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจปกติ
ในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคล
ภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของ
การท�ารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกันกับบคุคลภายนอก และ/หรอื 
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท�ารายการดังกล่าวนั้นมีการก�าหนด
ราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน 
ทีอ่าจเกิดขึน้ บรษิทัฯ จะจดัให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีอง 
บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
น�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการ 
พิจารณาถึงความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท�า
รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ ดังนี้
 1.	 รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ : เป็นรายการธุรกิจ

ปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการก�าหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการ
ก�าหนดราคาและเงื่อนไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ลกูค้าทุกรายทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและไม่เก่ียวข้องกันกับบรษิทัฯ 
(Arm’s length basis)

 2.	 รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ : เป็นรายการธุรกิจ
ปกต ิหรอืรายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิซึง่การตกลงราคาและ

  เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้อง
  เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู ่ค้าน้ันได้มีการก�าหนด

ให้กับบุคคลอื่นๆ ท่ีไม่ใช่บริษัทฯ รวมท้ังการเข้าท�ารายการ
ดังกล่าวจะต้องไม่ท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
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 3.	 รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์	: เป็นรายการที่อาจ
จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เช่น 
การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพ่ือขยายกิจการตามแผนการลงทุน
และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าท�ารายการ
ดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตาม 
แต่ความจ�าเป็นและเหมาะสม) เป็นผูป้ระเมนิและให้ความเหน็

  ถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขส�าหรับการเข้า
ท�ารายการดังกล่าว

ส�าหรบัการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกันน้ัน ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท�ารายการจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่
เป็นการท�ารายการทีบ่รษิทัฯ ได้ค�านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผูถื้อหุน้
ทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี
ของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

บรษิทัฯ ปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบ ขัน้ตอนของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องที่
เก่ียวกับการท�ารายการระหว่างกัน รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และการได้
มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบรษิทั 
จดทะเบียน

3.  ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ
ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.  นโยบายในการท�ารายการระหว่างกัน 
 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท�ารายงานการมีส่วน 
  ได้เสียของตนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการด�าเนินการตามข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

 2. หลีกเลี่ยงการท�ารายการระหว่างกันท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

 3. ในกรณีที่จ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและการด�าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. 
ก�าหนด

 4. ก�าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนท�า
รายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งต้อง
เป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ 
จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก  
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

 5. ผูม้ส่ีวนได้เสยีกับการท�ารายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนมุตัิ
หรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

 6. ในการพิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน บรษิทัฯ อาจแต่งตัง้
  ผู ้ประเมินอิสระเพ่ือท�าการประเมินและเปรียบเทียบราคา

ส�าหรบัรายการระหว่างกันท่ีส�าคญั ทัง้น้ี เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ
ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

5. แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
ในอนาคต หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุน ก.ล.ต. และ ตลท. ทั้งนี้ การเข้าท�ารายการดังกล่าวจะต้อง
ไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือ 
ผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ แต่ต้องเป็นการท�ารายการทีบ่รษิทัฯ ได้ค�านงึถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทฯ จะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท�ารายการดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลักการเก่ียวกับข้อตกลงท่ีมีเงื่อนไขทางการค้าท่ัวไปตามที่มีการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมี
การจดัท�ารายการสรปุการเข้าท�าธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบรษิทัฯ จะเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่ ก.ล.ต. รวมทั้ง ตลท. ก�าหนด 
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการด�าเนินงาน – งบการเงินรวม

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2561 2560 2561 เปลี่ยนแปลง +/(-)

รายได้จากการด�าเนินงาน
ก�าไรขั้นต้น
EBITDA
EBIT
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

19,917
4,868
4,187
2,836

710
517

 24,777 
 6,351 
 5,457 
 3,655 

 411 
 595 

24%
30%
30%
29%

(42%)
15%

ก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 3,175  3,359 6%

อัตรำก�ำไรขั้นต้น* (%) 24% 26% 2%

อัตรำก�ำไรสุทธิ (%) 16% 14% (2%)

หน่วย : ล้านบาท

*ไม่รวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ผลกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับปี 2561 บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) (GPSC) (“บริษัทฯ”) มีก�ำไรสุทธิ
ส่วนของบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 3,359 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 
184 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 6 เมือ่เทยีบกบัปี 2560 โดยมสีาเหตุหลัก
มาจากก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ�านวน 1,483 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 30 จากโรงไฟฟ้าของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ 
จ�ากัด (IRPC-CP) เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2560 และโรงไฟฟ้าอิจิโนเซกิ โซลาร์ เพาเวอร์ 1 
จเีค (ISP1) เริม่เปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2560 
ประกอบกับมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัท
ร่วมค้า เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 
เนือ่งจากโรงไฟฟ้าของบรษิทั บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากดั โครงการ 
2 (BIC 2) เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560 และ
การบนัทกึรายได้ทางการเงนิจากลกูหนีผู้ใ้ห้สมัปทานตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC12) ของบริษัท ไฟฟ้า 
น�า้ลิก 1 จ�ากดั (NL1PC) อย่างไรกต็าม หากพจิารณารายได้จากการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 จ�านวน 24,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 24 จากปี 2560 แต่การที่ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6 นั้น 
เป็นผลกระทบมาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด�าเนินงานของ
บรษิทัฯ เช่น ราคาก๊าซธรรมชาตทิีป่รบัตวัสงูขึน้ค่อนข้างมาก ในขณะที่
อัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) ปรับตัวข้ึนเล็กน้อย และการหยุดซ่อม
บ�ารงุครัง้ใหญ่ตามแผน (Major Overhaul) ของโรงไฟฟ้าศรรีาชา ท�าให้
ค่าความพร้อมจ่ายปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็นต้น  
รวมทัง้เงนิปันผลจากบรษิทั ราชบรุเีพาเวอร์ จ�ากดั (RPCL) ในระหว่าง
ปี 2561 จ�านวน 135 ล้านบาท ลดลงจากเงินปันผลในปี 2560 ที่มี
จ�านวน 270 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรงไฟฟ้าประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ที่มี
ลักษณะการรับรู้รายได้ลดลง
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รายได้ปี 2561 จ�านวน 24,777 ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ และตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

สรุปผลการด�าเนินงานแยกรายธุรกิจปี 2561
โรงไฟฟ้าศรีราชา : IPP
ในปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าและจากสญัญาเช่าทางการเงนิ 
จ�านวน 3,790 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2560 ที่มีรายได้จ�านวน 
4,420 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากปริมาณการ
ขายไฟฟ้าเข้าระบบตามความต้องการของ กฟผ. ที่ลดลงร้อยละ 24 
รวมทั้งรายได้จากค่าความพร้อมจ่ายมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 42 
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงรายการลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน (TFRIC 4) และการหยดุซ่อมบ�ารงุใหญ่ตามแผน (Major 
Overhaul) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้า 
ให้กบั กฟผ. ทีล่ดลง แต่ยงัคงได้รบัรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วน
ที่เป็นค่าคงที่ จึงท�าให้ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวสูงขึ้น  
ในส่วนของต้นทนุขายสนิค้าและการให้บรกิาร ส�าหรบัปี 2561 มจี�านวน 
3,406 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2560 จ�านวน 430 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่
ลดลงจ�านวน 326 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10 และค่าบ�ารงุรกัษาลดลง
จ�านวน 87 ล้านบาท หรอืร้อยละ 31 ตามชัว่โมงการเดนิเครือ่งท่ีลดลง 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (CUP 1-3) : Cogeneration
ในปี 2561 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน�้า จ�านวน 14,060 
ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้จ�านวน 13,183 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ย 
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยปี 2561 สูงกว่า 
ปี 2560 และราคาขายไอน�า้เฉลีย่ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 4 ตามราคา 
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน�้าของ
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น โดยปริมาณการขายไฟฟ้าและ
ไอน�้าเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 2 ในขณะท่ีต้นทุน
ขายสินค้าและการให้บริการของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง ใน 
ปี 2561 เป็นจ�านวน 10,458 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 830 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 9 โดยมสีาเหตหุลกัมาจากต้นทนุก๊าซธรรมชาติท่ีปรบัตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่า
ต้นทุนค่าบ�ารุงรักษาจะลดลงก็ตาม

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด (IRPC-CP) : SPP
รายได้ส�าหรับปี 2561 มีจ�านวน 6,317 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ที่มีรายได้จ�านวน 2,093 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 202 ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 
2 ระยะในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 341 รวมท้ังราคาขายไฟฟ้าเฉล่ียปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 
เนือ่งจากค่า Ft เฉลีย่ปี 2561 สงูกว่าปี 2560 และราคาขายไอน�า้เฉลีย่
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตามราคาก๊าซธรรมชาติ เช่นเดียวกับต้นทุน
ขายสินค้าและการให้บริการ ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งโดย 
ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 195 โดยในปี 2561 ต้นทุนขายสินค้าและการให้
บริการ มีจ�านวน 4,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,850 ล้านบาท
หรอืคดิเป็นร้อยละ 192 ซึง่เป็นผลจากการเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์
ในระยะที่ 2 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ�ากัด (CHPP) : VSPP
รายได้ส�าหรับปี 2561 มีจ�านวน 326 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ท่ีมีรายได้จ�านวน 219 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้รับจากการให้บริการรับเหมาติดตั้งแผง 
โซล่าร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน�้ามันและอาคารของบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 81 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
รับเหมาติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาสถานีบริการน�้ามัน และ
อาคารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เพิ่มขึ้น

โรงไฟฟ้าอิจิโนเชกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) : Other
รายได้ส�าหรับปี 2561 มีจ�านวน 279 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 ท่ีมรีายได้จ�านวน 2 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการเปิดด�าเนนิการ
เชิงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้า
และการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นจ�านวน 39 ล้านบาท จากการเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์เช่นกัน

สัดส่วนรำยได้ตำมประเภทผลิตภัณฑ์ สัดส่วนรำยได้ตำมกลุ่มลูกค้ำสัดสวนรายไดตามประเภทผลิตภัณฑ

ไอนํ้า

30%

กฟผ. (EGAT)

38%

ตางประเทศ 

2%

กลุม ปตท.  

53%

ลูกคา
อุตสาหกรรม
นอกกลุม ปตท. 

7%

ไฟฟา (IPP)

15%

ไฟฟา (SPP+IU)

52%

ไฟฟาในตางประเทศ

1%
นํ้าเพ�่อการอุตสาหกรรม

1%

อื่นๆ

1%

สัดสวนรายไดตามกลุมลูกคา
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เหตกุารณ์ทีส่�าคญั และบางส่วนมผีลต่องบการเงนิอย่างมสีาระส�าคญั
ในปี 2561
• วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 บรษิทั ผลติไฟฟ้า นวนคร จ�ากดั โรงไฟฟ้า
 ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงบริษัทฯ 

เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 จะด�าเนินการลงทุนขยายก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอน�้าอีกประมาณ 
10 ตันต่อชั่วโมง โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,105 ล้านบาท ซึ่ง

 โครงการขยายก�าลงัการผลติดงักล่าว เริม่ก่อสร้างในไตรมาสที ่ 3 
 ปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้

ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทั้งนี้ ภายหลังด�าเนินการแล้วเสร็จ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด จะมีขนาดก�าลังการผลิตไฟฟ้า
สุทธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดก�าลังการผลิตไอน�า้
รวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง

• วนัที ่20 มถินุายน 2561 บรษิทัฯ ได้แจ้งมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทัอนมุตักิารเข้าซือ้หุน้ทัง้หมดของบรษิทั โกลว์ พลงังาน จ�ากดั 
(มหาชน) และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เพื่อขออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท  
โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
อนุมัติการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวม
ไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า

• วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้นกับ
กลุม่บรูค๊ฟีลด์ รนีวิเอเบลิ พาร์ทเนอร์ส เพือ่เข้าซ้ือหุน้ โดยทางตรง

 หรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส�าหรับเข้าซื้อ
หุ้นทั้งหมดของบริษัทที่เข้าลงทุนประกอบด้วย (1) บริษัท เอ็น.
พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จ�ากัด (“เอ็น.พี.เอส.”) (2) บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์
เชนจ์ เอเชีย จ�ากัด (“เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย”) (3) บริษัท พี.พี. 
โซล่า จ�ากัด (“พี.พี. โซล่า”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 39.5 
เมกะวัตต์ และเข้าลงทุนใน (4) บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล  
โอเปอเรติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (“เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล”) ซึ่ง
เป็นกจิการให้บรกิารด้านการปฏบิตักิารดแูลบ�ารุงรกัษาโรงไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซ้ือหุ้นของบริษัทเหล่านี ้
มมีลูค่าของรายการทัง้สิน้ประมาณ 3,070 ล้านบาท รวมการโอน
สิทธิตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้นเดิม

 

ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจ
ควำมคืบหน้ำกำรเข้ำซื้อหุ้น บริษัท โกลว์ พลังงำน จ�ำกัด 
(มหำชน)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าขออนุญาตรวมกิจการ
กับบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) (“GLOW”) ฉบับใหม่ต่อ
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) โดยได้มีการปรับ
โครงสร้างธรุกรรมเพือ่ความชดัเจนในการแก้ไขปัญหาลดการแข่งขนั
ในพื้นที่บริเวณมาบตาพุด ต่อมา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กกพ. 
มมีตเิหน็ชอบในหลกัการให้บรษิทัฯ รวมกจิการกบั GLOW พร้อมทัง้
ก�าหนดเงื่อนไขบังคับก่อนให้ขายกิจการของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 
จ�ากัด (“SPP1”) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกันกับที่บริษัทฯ  
รวมกิจการกับ GLOW และในวันเดียวกันน้ี บริษัทฯ และ Engie 
Global Developments B.V. ได้เข้าท�าสัญญาแก้ไขสัญญาซื้อขาย
หุ้นฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยได้ระบุเรื่องการขายกิจการ
ของ SPP1 เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนเพิ่มเติม เพื่อให้การซื้อขายหุ้น 
GLOW เป็นไปตามมติอนุมัติของ กกพ. กล่าวคือ บริษัทฯ จะซื้อหุ้น
ทีซ่ือ้ขายและด�าเนนิการท�าค�าเสนอซือ้หุน้ทีเ่หลอืทัง้หมดของ GLOW 
ได้ก็ต่อเมื่อการขายกิจการของ SPP1 เป็นอันเสร็จส้ินเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้น เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นจึงยังไม่ส�าเร็จ 
ครบถ้วนในเวลานี้

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้องจงึอยูร่ะหว่างด�าเนนิการร่วม
กันแก้ไขเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวข้องอันเน่ืองมาจากการเพิ่มเงื่อนไข
บังคับก่อน รวมถึงการปรับเปลี่ยนราคาในการท�าค�าเสนอซื้อหุ้น 
GLOW ซึ่งจะส่งผลให้ราคาซื้อขายอาจปรับลดลงจาก 94.892 บาท
ต่อหุ้น ข้ึนกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการขายโรงไฟฟ้า SPP1 และ 
Synergy ทีล่ดลงจากการไม่รวมโรงไฟฟ้า SPP1 โดยบรษิทัฯ คาดว่า
จะบรรลุข้อตกลงและการซื้อหุ้นจาก ENGIE ได้ภายในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ปี 2562

กำรเข้ำท�ำสัญญำซื้อขำยหุ้นโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
จากการทีบ่รษิทัฯ ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้เพือ่เข้าซือ้หุน้ทัง้หมด
ของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย มีก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวมท้ังส้ิน 39.5 เมกะวัตต์ ท่ีกล่าวถึงข้างต้น ซึ่งราคา 
ซื้อขายหุ้นดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นกับปัจจัยบางประการ 
โดยการโอนหุ้นจะต้องได้รบัการอนุมติัจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน คาดว่าการ
โอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และบริษัทฯ จะเริ่ม
รับรู้รายได้จากโครงการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ทั้งนี้ การเข้าท�า
ธรุกรรมน้ีจะใช้เงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ หรอืจากการกูย้มืเงนิจาก 
สถาบนัการเงนิเมือ่ธรุกรรมการเข้าซือ้กจิการเสรจ็สิน้ลงแล้วจะท�าให้
กลุ่มบริษัทต่างๆ เหล่านี้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ในการ
ขยายกิจการด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน และต่อยอด
ความเชี่ยวชาญการประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทติย์ในประเทศไทย อกีทัง้เป็นกจิการทีม่สีญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง 
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ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ
1. รายได้จากการด�าเนินงาน
 รายได้ของปี 2561 ปรบัตวัเพิม่ข้ึน 4,860 ล้านบาท หรอืร้อยละ 24 
 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซ่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้น

ของรายได้มาจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP และ ISP1 มียอดขาย
เพิ่มสูงขึ้นจากเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ในช่วงไตรมาสท่ี 4 
ปี 2560 ประกอบกับมีรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดต้ัง 
แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคาของสถานบีรกิารน�า้มนัและอาคารของ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ของ CHPP เพิ่มขึ้น

2. ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย)

 • ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตของบริษัทฯ  
ในปี 2561 ต้นทนุก๊าซธรรมชาตเิพิม่ขึน้ จ�านวน 3,245 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25 เป็นผลมาจากราคาก๊าซธรรมชาติ 
ท่ีปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของ 
โรงไฟฟ้า IRPC-CP ท่ีเพิ่มขึ้น จากการเปิดด�าเนินการผลิต 
เชิงพาณิชย์เต็มทั้ง 2 ระยะ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560

 • ต้นทุนค่ำบ�ำรุงรักษำ ในปี 2561 ลดลง 29 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 4 ตามชั่วโมงการเดินเครื่องที่ลดลงของโรงไฟฟ้า
ศรีราชา ตามการเรียกรับไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ.

 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2560 2561 เปลี่ยนแปลง +/(-)

รายได้จากการด�าเนินงาน
ต้นทุนขาย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย)

19,917
(15,049)

24,777
(18,426)

24%
22%

ก�ำไรขั้นต้น 4,868 6,351 30%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น

(693)
12

(909)
15

31%
25%

EBITDA 4,187 5,457 30%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (1,351) (1,802) 33%

EBIT 2,836 3,655 29%

ต้นทุนทางการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(361)
710
517

(257)

(514)
411
595

(243)

42%
(42%)

15%
(5%)

ก�ำไรก่อนผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและรำยกำรพิเศษ 3,445 3,904 13%

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ส�ารองผลเสียหายจากคดีความ

(3)
(101)

(15)
-

n/a
(100%)

ก�ำไรสุทธิ 3,341 3,889 16%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (166) (530)  n/a

ก�ำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 3,175 3,359 6%

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.12 2.24 6%

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 1,498 1,498 0%

หน่วย : ล้านบาท
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3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารมจี�านวน 909 ล้านบาท 
 เพิ่มขึ้น 216 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าบริหารจัดการเพื่อรองรับ 
การเจริญเติบโตของธุรกิจ

4. ค่าเสื่อมราคา
  ในปี 2561 ค่าเสือ่มราคามจี�านวน 1,802 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ�านวน 

451 ล้านบาท หรอืร้อยละ 33 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 สาเหตุ
หลกัมาจากการเปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ครบทัง้สองระยะของ
โรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และการเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ISP1 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2560

5. ต้นทุนทางการเงิน
ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 514 ล้านบาท ลดลง 153 
ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมี
สาเหตุหลักจากการรบัรูต้้นทุนการกูย้มืของ IRPC-CP และ ISP1 
เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ในปลาย
ปี 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพิ่มเติม 
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อใช้รองรับการเติบโตของ
ธุรกิจเป็นเงินจ�านวน 2,000 ล้านบาท

6. รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ในปี 2561 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 411 ล้านบาท ลดลง 
299 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 จากปี 2560 เนื่องจากในปี 2560 
มีรายได้อื่นจากค่าสินไหมทดแทนจากเครื่องจักรของโรงผลิต
สาธารณูปการระยองแห่งท่ี 1 และค่าชดเชยจากผู้รับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ระยะที่ 1 อีกทั้งเงินปันผลรับจาก 
RPCL ในปี 2561 ลดลง

  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า

สัดส่วน
การถือหุ้น

2560 2561 เปลี่ยนแปลง 
+/(-)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟำ้อิสระ (IPP)
-  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) 25% (22) (25) (15%)

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็ก (SPP)
-  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC)
-  บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด (NNEG)  
-  บริษัท ไฟฟ้าน�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC)

25%
30%
40%

88 
122 
 30 

145 
112 
 54 

64% 
(9%) 

 80% 

รวมส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็ก 240 311 30%

ส่วนงำนผู้ผลิตไฟฟำ้รำยเล็กมำก (VSPP)
-  บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด (TSR) 40% 299 309 3%

รวมส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 517 595 15%

หน่วย : ล้านบาท
7. ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
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ในปี 2561 บรษิทัฯ รบัรูส่้วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและ
การร่วมค้า จ�านวน 595 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจาก
• ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด 

(XPCL) ลดลงร้อยละ 15 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
จ�ากัด (BIC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เต็มปี 
หลังจากที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด 
(NNEG) ปรับตัวลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากราคาค่าก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มสูงขึ้น

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด 
(NL1PC) เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 โดยเป็นผลมาจากการบันทึกรายได้
ทางการเงินจากลูกหนี้ผู้ให้สัมปทานตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC 12)

•  ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล 
จ�ากัด (TSR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงตาม
สดัส่วนเงนิกูท้ีล่ดลงจากการทยอยจ่ายช�าระคนืเงนิต้น และมกีาร
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในสญัญาเงนิกูเ้พือ่ขอปรบัอตัราดอกเบีย้จ่าย
ลดลง

8. ก�าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 มผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน 15 ล้านบาท 
เปล่ียนแปลงจากปี 2560 ท่ีมีผลก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จ�านวน 3 ล้านบาท 

9. ภาษีเงินได้
ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 243 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 จ�านวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องจากใน 
ปี 2560 IRPC-CP มีภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากรายได้ที่ไม่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้แก่ รายได้
ค่าชดเชยจากผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ระยะที่ 1

งบแสดงฐานะทางการเงิน

5,752

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

59,968
64,439

5,959

27,246

11,698

11,463

+7% YoY

(หนวย: ลานบาท)สินทรัพยรวม

12,979

28,535

5,354
6,108

9,313สินทรัพย�หมุนเว�ยน

เง�นลงทุนบร�ษัทในเคร�อ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

ลูกหนี้ตามสัญญาเช�าการเง�น
สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น

16%
18%

20%

44%

8%

19%

45%

10%
10% 10%

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

59,968
64,439

+7% YoY

(หนวย: ลานบาท)หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเว�ยนอื่น
หุ�นกู�

เง�นกู�ยืมระยะยาว

หนี้สินไม�หมุนเว�ยนอื่น

ส�วนของผู�ถือหุ�น

5%
6%
8%

19%
1%

9%

18%
1%

67% 66%

3,097
3,675
4,995

12,509

911
10,815

40,374 42,349

4,993

689
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
มูลค่า 64,439 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ�านวน 4,471 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 7 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักของการ
เพิม่ขึน้จากสนิทรพัย์หมนุเวยีน เงนิลงทนุบรษิทัในเครอืจากการเรยีก
ช�าระเงินเพิ่มทุนของบริษัทในเครือ การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้น 
ที่มีสาระส�าคัญมีดังนี้
• สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจ�านวน 2,150 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุมาจาก
 - ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 429 ล้านบาท หรือร้อยละ 12  

ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น  

 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทุนช่ัวคราว  
เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเบกิเงนิกู ้(สุทธจิากการจ่ายช�าระเงนิกู)้ เพิม่ขึน้ 

  จ�านวน 1,696 ล้านบาท
• เงนิลงทนุในบรษิทัในเครอื เพิม่ขึน้จ�านวน 1,281 ล้านบาท หรอื

ร้อยละ 11 โดยเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการ
ร่วมค้าจ�านวน 992 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ�านวน 
291 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุน
ลงทุนในปี

2561
ส่วนแบ่งก�าไร

(ขาดทุน)

ปรับลด
เงินลงทุนจาก
เงินปันผลรับ

ผลต่างจาก
การเเปลง

ค่างบการเงิน

เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
-  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (BIC)
-  บริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL)

-
878

145
(25)

(81)
-

-
-

64
853

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 878 120 (81) - 917

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
-  บริษัท ไทยโซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ�ากัด (TSR)
-  บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด (NNEG)
-  บริษัท ไฟฟ้า น�้าลิก 1 จ�ากัด (NL1PC)

-
7

83

309
112

54

(382)
(108)

-

-
-
-

(73)
11

137

รวมเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 90 475 (490) - 75

รวม 968 595 (571) - 992

หน่วย : ล้านบาท

•  ทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์-สทุธ ิเพิม่ขึน้จ�านวน 1,289 ล้านบาท 
 หรือร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการค่าซ้ือที่ดินและงาน

ระหว่างก่อสร้างของศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่ 4
•  ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน-สุทธิ ลดลง 605 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 10 จากการทยอยรับเงินจาก กฟผ. ผ่านการรับรู้ 
รายได้ค่าขายตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ (TFRIC4)

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มมีลูค่ารวม 22,090 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
จ�านวน 2,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
•  เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,696  

ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากการเบิกเงินกู้จากสัญญาเดิมของ 
IRPC-CP และ ISP1 จ�านวน 866 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้เบิก
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติมจ�านวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ
ขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ISP1 IRPC-CP และ CHPP ได้มีการ
จ่ายช�าระคืนเงินต้นจ�านวน 1,199 ล้านบาท

• หน้ีสินหมนุเวยีนอืน่ เพิม่ข้ึนจ�านวน 578 ล้านบาท หรอืร้อยละ 18 
 โดยมสีาเหตุหลักมาจากเจ้าหน้ีงานก่อสร้างศูนย์ผลิตสาธารณูปการ
 ระยองแห่งที่ 4
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2561

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

6,108
(3,608)

(716)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (ก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน) 1,784

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (32)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ (หลังผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยน) 1,752

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด* 4,257

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด* 6,009

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 มีจ�านวน 42,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 1,975 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ�านวน 1,309 ล้านบาท 
และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ�านาจควบคุมจ�านวน 
530 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยในปี 2561 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้จ่ายเงนิปันผล
ไปเป็นจ�านวน 1,873 ล้านบาท ในเดือนเมษายน และกันยายน 2561

งบกระแสเงินสด
ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่า
เงินสดหลังผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียน เพิ่มข้ึนจากสิ้นปี 2560 
จ�านวน 1,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดยสาเหตุหลักมาจากการ 
เพิม่ขึน้ของเงนิสดรบัจากกจิกรรมด�าเนนิงาน ในปี 2560 เงนิสดต้นงวด 
ยกมา 4,257 ล้านบาท เป็นผลให้เงนิสดปลายงวดเท่ากบั 6,009 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดังนี้

*รวมรายการเงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้และเงินลงทุนชั่วคราว

• กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้
มาจากกิจกรรมด�าเนินงานจ�านวน 6,108 ล้านบาท โดยคิดเป็น
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานในระหว่างงวดจ�านวน 
6,473 ล้านบาท และจ่ายช�าระภาษเีงนิได้เป็นจ�านวน 365 ล้านบาท

•  กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ส�าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรม
ลงทุนจ�านวน 3,608 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีการช�าระค่าที่ดินและก่อสร้างเพิ่มเติม จ�านวน 3,220 ล้านบาท 
จ่ายเงินลงทุนจากการเรียกค่าหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม การร่วมค้า
และเงินลงทนุระยะยาวอืน่เป็นจ�านวน 1,068 ล้านบาท ให้กูย้มืเงนิ
แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัจ�านวน 88 ล้านบาท แต่ในขณะเดยีวกนั
บรษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลจาก RPCL และบรษิทัฯ ในเครอือืน่ๆ รวม
จ�านวน 696 ล้านบาท และได้รบักระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
อื่นๆ จ�านวน 72 ล้านบาท

• กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 716 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดรับจาก
การเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ISP1 
และ IRPC-CP จ�านวน 2,866 ล้านบาท แต่มีการจ่ายช�าระคืน
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัย่อย ISP1 IRPC-CP 
และ CHPP จ�านวน 1,199 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
ในการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเป็นจ�านวน 510 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,873 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

สูตรค�ำนวณทำงกำรเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ หน่วย 2560 2561

อัตรำส่วนในกำรท�ำก�ำไร
อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น*
อัตราส่วนก�าไรสุทธิ

%
%

24.44
16.08

25.63
15.37

อัตรำส่วนหนี้สิน
อัตราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net D/E)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total D/E)

เท่า
เท่า
เท่า

7.85
0.29
0.49

7.11
0.27
0.52

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า
เท่า

2.43
1.94

2.58
2.14

อัตราส่วน สูตรการค�านวณ

อัตราส่วนก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขั้นต้น

รายได้จากการขายและการให้บริการ + รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ
ก�าไรสุทธิ
รายได้รวม

อัตราส่วนความสามารถ
ในการช�าระดอกเบี้ย

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย – (เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ + เงินลงทุนชั่วคราว)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินฝากที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้า

หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนความสามารถ
ในการช�าระหนี้ (Debt Service 
Coverage Ratio : DSCR)

EBITDA 12 เดือนล่าสุด

เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องช�าระใน 12 เดือนถัดไป

ก�าไรต่อหุ้น (EPS)
ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

อัตราส่วนก�าไรสุทธิ
ต่อสินทรัพย์ (ROA)

ก�าไรสุทธิใน 12 เดือนล่าสุด
สินทรัพย์เฉลี่ย

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น
(BVPS)

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยของบริษัทใหญ่

*ไม่รวมต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจ�าหน่าย



รายงานฉบับนี้พิมพดวยกระดาษ PS Green
และใชกระบวนการผลิตกระดาษที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม 

ตลอดจนใชหมึกพิมพที่ทำจากถั่วเหลือง 
ชวยลดการปลอยกาซ CO2 

เทียบเทากับการปดไฟ 694 ดวง/วัน

1.12 Kg

ผู�ลงทุนสามารถศึกษาข�อมูลของบร�ษัทฯ เพ��มเติมได�จากแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)
ของบร�ษัทฯ ที่แสดงไว�ใน www.sec.or.th หร�อ เว็บไซต� ของบร�ษัทฯ www.gpscgroup.com
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