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ส าหรับการเสนอขายต่อประชาชน 
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนประมาณ 365,265,200 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 27.00 บาท  

ส าหรับการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวนไมเ่กิน 9,310,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18.00 บาท  

(การจดัสรรหุ้นอยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทและผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย์) 

ระยะเวลาจองซือ้ 
ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 8, 11 และ 12 พฤษภาคม 2558 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
               บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั                บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั               บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
                บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั               บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั               บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน: 28 พฤศจิกายน 2557 
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับ: 7 พฤษภาคม 2558 

ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนในครัง้นี ้บริษัทมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
จ านวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้ในราคาหุ้นละ 18.00 บาท ซึ่งเป็น
ราคาที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนคิดเป็นร้อยละ 33.33 ดังนัน้ เม่ือหุ้นสามญัของบริษัทเข้าท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) ผู้ลงทนุอาจได้รับผลกระทบจากราคาหุ้นที่ลดลง (Price Dilution) จากการที่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานของบริษัทดงักลา่วน าหุ้นออกขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งไรก็ตาม หุ้นทัง้หมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ดงักลา่วจะถกูห้ามขาย (Lock-up) เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกูสัง่ห้ามขายได้คราว
ละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรเม่ือครบก าหนด 12, 18 และ 24 เดือน นับแต่วนัที่หุ้นสามญัของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทนุต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกับผู้ออกหลกัทรัพย์และเงื่อนไขของหลกัทรัพย์ รวมทัง้
ความเหมาะสมในการลงทนุและความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และ
หนังสือชีช้วนนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนแต่
อย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนนีเ้ป็นความ
รับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ 

หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระส าคญั ผู้ ถือหลกัทรัพย์ที่ได้ซือ้หลกัทรัพย์ไมเ่กินหนึ่งปีนบัแตว่นัที่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนัน้มีผล
ใช้บงัคบั และยงัเป็นเจ้าของหลกัทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายในหนึ่งปีนบัแตว่นัที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้วา่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์
และหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั แต่ไม่เกินสองปีนับจากวนัที่แบบแสดงรายการข้อมลูและหนังสือชี ช้วน
ดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

ค าเตือน:การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน 

บคุคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนได้ที่ศนูย์สารสนเทศตลาดทนุ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ใน
เวลาท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 
เอกสารแนบ 5 ข้อมลูทางการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
 รายงานและงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
                            รายงานและงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 รายงานและงบการเงินระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
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ค ำนิยำม 

นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอืน่ในเอกสารฉบบันี ้ให้ค าตอ่ไปนีม้ีความหมายดงันี ้

24M หมายถึง 24M Technologies, Inc 

BECL หมายถึง บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BIC หมายถึง บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

BSA หมายถึง บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

CHPP หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั 

CK หมายถึง บริษัท ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 

COD หมายถึง วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date 

Deloitte หมายถึง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากดั 

EDL หมายถึง Electricite du Laos หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

EGCO หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

EIA หมายถึง Environmental Impact Assessment 

EW หมายถึง บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

IOD หมายถึง วนัเร่ิมผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้าช่วงแรก หรือ Initial Operation Date 

IPP หมายถึง ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ Independent Power Producer 

IPT หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 

IRPC หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

IRPC-CP หมายถึง บริษัทไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 

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

NNEG หมายถึง บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

NSC หมายถึง บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 

PT หมายถึง บริษัท พีที จ ากดัผู้เดียว 

PTTGC หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

PTTER หมายถึง บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส จ ากดัเดมิช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 

PTTICT หมายถึง บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จ ากดั 

QSHE หมายถึง Quality, Safety, Health and Environment 

PTTIH หมายถึง บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั 

PTTUT หมายถึง บริษัท พีทีที ยทูิลติี ้จ ากดั 
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RPCL หมายถึง บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 

SCOD หมายถึง วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า หรือ Scheduled 
Commercial Operation Date 

SPP หมายถึง ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ หรือSmall Power Producer 

SSA หมายถึง บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั   

SSE1 หมายถึง บริษัท สยามโซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั 

TOP หมายถึง บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

TP หมายถึง บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 

TSR หมายถึง บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

VSPP หมายถึง ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก หรือ Very Small Power Producer 

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

กกพ. หมายถึง คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟผ. หรือ EGAT หมายถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. หรือ PEA หมายถึง การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

กฟน. หรือ MEA หมายถึง การไฟฟ้านครหลวง 

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

กมัพชูา หมายถึง ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

คา่เอฟที หรือ Ft หมายถึง อตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิ 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ธพส. หมายถึง บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 

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

ปตท. หมายถึง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เมียนมาร์ หมายถึง สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ 

ศนูย์ราชการฯ หมายถึง ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

สนพ. หมายถึง ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สปป.ลาว หมายถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สพช. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

สญัญา Sponsor Support หมายถึง สญัญาสนบัสนนุทางการเงินโดยผู้ ถือหุ้น 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

ข้อมลูสรุปนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมลูสรุป
เก่ียวกบัการเสนอขายลกัษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“บริษัท”) ดงันัน้ ผู้ลงทนุต้อง
ศกึษาข้อมลูในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสอืชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่งสามารถ
ขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ หรือบริษัท หรือดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และ
หนงัสือชีช้วนที่บริษัทยื่นต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ได้ที่
เว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาเสนอขาย: วนัท่ี 8, 11 และ 12 พฤษภาคม 2558) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย:   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ 
นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่องทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

จ านวนหุ้นที่เสนอขาย: หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี  ้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:  

   

 

 

 

 

   ทัง้นี ้หากมีหุ้นท่ีเหลอืจากการเสนอขายตอ่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จะ
มีการน าหุ้นสว่นท่ีเหลอืดงักลา่วไปเสนอขายให้แก่บคุคลทัว่ไป 

  

ประเภทผู้ลงทุน จ านวนหุ้นที่เสนอขาย  สัดส่วนที่เสนอขาย 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ไมเ่กิน 9,310,000 หุ้น ไมเ่กินร้อยละ 2.49  

บคุคลทัว่ไป ประมาณ 266,550,200 หุ้น ประมาณร้อยละ 71.16 

นกัลงทนุสถาบนั ประมาณ 74,920,000 หุ้น ประมาณร้อยละ 20.00 

ผู้ มีอปุการคณุของบริษัท ประมาณ 23,795,000 หุ้น ประมาณร้อยละ 6.35 
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วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป: การจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลทัว่ไปให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ โดยจะท าการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดในจ านวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดก็ได้ และหาก
ยอดการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองซือ้บคุคลทัว่ไปครบตามจ านวนที่ก าหนด
แล้ว ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัของ
บคุคลทัว่ไปก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

เงื่อนไขในการจัดจ าหน่าย:   รับประกนัการจ าหนา่ยอยา่งแนน่อนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) 

   ไมรั่บประกนัการจ าหนา่ย (Best Effort) 

ราคาที่เสนอขายต่อประชาชน:  27.00 บาทตอ่หุ้น 

ราคาที่เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน:  18.00 บาทตอ่หุ้น 

มูลค่าการเสนอขาย:   ประมาณ 10,029,740,400 บาท 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า :  ไมม่ี  มี  

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value):  10.00 บาทตอ่หุ้น 

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book value): 23.63 บาทต่อหุ้น กรณีค านวณจากมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนาคม 
2558 ซึง่เทา่กบั 26,552.06 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัปัจจบุนัท่ีเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,123,725,600 หุ้น และ 
ประมาณ 24.42 บาทต่อหุ้น กรณีค านวณจากมูลค่าส่วนของผู้ ถือหุ้นภายหลงัการเพิ่มทุนช าระแล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ 
36,581.80 ล้านบาท หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัภายหลงัการเพิ่มทนุจ านวน 1,498,300,800 หุ้น 

ที่มาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย: 

การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นีจ้ะกระท าโดยการส ารวจความต้องการซือ้หลกัทรัพย์ (Bookbuilding) 
ซึง่เป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซือ้หุ้นสามญัของนกัลงทนุสถาบนัในแต่ละระดบัราคา โดยการตัง้ช่วงราคา
แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจ านวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้มายังผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่าย โดยช่วงราคาที่ใช้ท า Bookbuilding อยู่ที่ระหว่างราคา 27.00 – 28.00 บาทต่อหุ้น ทัง้นีบ้ริษัท
ร่วมกบัผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายจะก าหนดราคาเสนอขายสดุท้าย โดยพิจารณาจากราคาและ
จ านวนหุ้นที่นกัลงทนุสถาบนัเสนอความต้องการซือ้เข้ามา โดยเป็นราคาที่จะท าให้บริษัทได้รับเงินตามจ านวนที่ต้องการ
และยงัมีความต้องการซือ้หุ้นเหลอือยูม่ากพอในระดบัท่ีคาดวา่จะท าให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ได้ก าหนดราคาเสนอขายสดุท้ายเท่ากบั 27.00 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกบั
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings Per Share : EPS) 4 ไตรมาสลา่สดุ (ระหวา่งวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558) ของ
บริษัทท่ีเทา่กบั 1.34 บาท (Fully Diluted EPS) ซึง่ค านวณมาจากก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุที่เท่ากบั 2,014.35 ล้านบาท 
หารด้วยจ านวนหุ้นสามญัภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นีร้วมจ านวน 1,498,300,800 หุ้น จะได้อตัราสว่นราคา
หุ้นตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 20.08 เทา่ อยา่งไรก็ดี ก าไรดงักลา่วค านวณจากผลการ
ด าเนินงานในอดีต โดยที่ยงัมิได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัปัจจยัหนึ่งที่นกัลงทุนควร
พิจารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทนุ 
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ทัง้นี ้P/E ที่เสนอขายสงูกวา่คา่เฉลีย่ของ P/E ของกลุม่บริษัทจดทะเบียนในอตุสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลงังาน
และสาธารณูปโภค ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงที่หลากหลาย ซึ่งคดัเลือกแล้วว่ามีความ
คล้ายคลงึกนัหรือใกล้เคียงกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) บริษัท โกลว์ 
พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นข้อมลูประกอบราคาหุ้นท่ีเสนอขาย จึงเปรียบเทียบอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิเฉลีย่ในช่วงระยะเวลา 
12 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกนัหรือ
ใกล้เคียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทดงันี ้

บริษัท ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ตลาดรองที่จดทะเบียน/ 
หมวดธุรกิจ 

P/E เฉลี่ย 
(เท่า) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและ
สาธารณปูโภคตา่งๆ 

SET / ทรัพยากร / พลงังาน
และสาธารณปูโภค 

11.49 

บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
(GLOW) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้ าและ
สาธารณปูโภคตา่งๆ 

SET / ทรัพยากร / พลงังาน
และสาธารณปูโภค 

14.49 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
(RATCH) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้ าและ
สาธารณปูโภคตา่งๆ 

SET / ทรัพยากร / พลงังาน
และสาธารณปูโภค 

13.06 

ค่าเฉลี่ย 13.01 

ที่มา : www.setsmart.com 

สัดส่วนของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ตดิ Silent Period:  

จ านวน 301,058,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.09 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นี ้

ตลาดรอง :   SET    MAI 

หมวดธุรกิจ :     พลงังานและสาธารณปูโภค 

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :   Profit test   Market capitalization test 

 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาที่ใช้เงนิ 
โดยประมาณ 

1. เงินทนุส าหรับการขยายธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ  6,400 – 9,826 
ภายใน 2558 - 2562 2. เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท 0 – 3,426 

รวมทัง้สิน้ 9,826 

 
  

http://www.setsmart.com/


  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 1 หน้า 4 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทหลงัหกัภาษี ทนุ
ส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบั
แผนการลงทนุ ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทนุ และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติ
เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานฯให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั (“IRPC-CP”) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ IRPC-CP จะเท่ากับร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัส ารองตามที่
กฎหมายก าหนด ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้  และเงินลงทุนตามแผนการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการ ทัง้นี ้IRPC-CP จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตามสญัญาสินเช่ือ ดงัต่อไปนี ้
ครบถ้วนแล้ว 

(1) สามารถด ารงอตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไมต่ ่ากวา่อตัรา 1.15:1  
(2) ไมม่ีกรณีผิดสญัญาเกิดขึน้ และการจ่ายเงินปันผลจะไม่เป็นผลให้เกิดกรณีผิดสญัญาและไม่มีเหตสุดุวิสยั 

(Force Majeure) เกิดขึน้ในขณะที่มีการจ่ายปันผล 
(3) ได้ส ารองเงินไว้ในบญัชีส ารองเพื่อการช าระหนี ้(Debt Service Reserve Account) ครบถ้วนแล้ว 
(4) การจ่ายเงินปันผลจะต้อง (1) ไมม่ีการจ่ายมากกวา่ปีละ 2 ครัง้ หรือ (2) หากมีการจ่ายมากกวา่ปีละ 2 ครัง้ 

ต้องได้รับการเห็นชอบจากตวัแทนสนิเช่ือ ทัง้นี ้เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการช าระเงินกู้ก่อนก าหนด
ในอตัราร้อยละ 50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายในแตล่ะคราว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (“CHPP”) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CHPP จะเท่ากบัร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัส ารองตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (“NSC”) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NSC จะเป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ NSC และคณะกรรมการอาจจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ NSC มีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้
ได้ ซึง่หาก NSC ขาดทนุห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกวา่จะได้แก้ไขให้หายขาดทนุแล้ว 

ทัง้นี  ้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ NSC อีกด้วยก็ได้ 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) 

XPCL จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ตอ่เมื่อ XPCL สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ได้ครบถ้วนแล้วเช่น การ
ด ารงอตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การส ารองเงินไว้ในบญัชีส ารองเพื่อการช าระหนี ้(Debt Service 
Reserve Account) ตามที่ก าหนดไว้ การจา่ยเงินปันผลจะไมเ่ป็นผลให้เกิดกรณีผิดสญัญาและไมม่ีเหตสุดุวิสยั (Force 
Majeure) เกิดขึน้ในขณะท่ีมกีารจ่ายปันผล เป็นต้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 

บริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จ ากดั (“PTTUT”) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“IPT”) เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็นแกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. (PTT 
Group’s Power Flagship) ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 14,983,008,000 บาท และทนุ
ช าระแล้วจ านวน 11,237,256,000 บาท 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,039 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้รวมประมาณ 1,340 ตนัต่อชัว่โมง และ
ก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
(Combined Cycle Power Plant) จ านวน 1 แห่ง ที่อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี และจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลิตไอน า้ภายใต้ช่ือโรงผลิตสาธารณปูการ (Central Utility Plant: CUP)  
จ านวน 3 แหง่ ในจงัหวดัระยอง นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นๆ ดงันี ้

(1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวม  8 
บริษัทประกอบด้วย 

- โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ RPCL CHPP BIC NNEG และ IRPC-CP  
- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ TSR ที่ถือหุ้นใน SSE1 
- โรงไฟฟ้าพลงัน า้ ได้แก่ NSC ที่ถือหุ้นใน XPCL และ NL1PC 

 เมื่อโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทนุทัง้หมดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทจะมกี าลงัการผลติรวมตามสดัสว่น
การถือหุ้น จากการผลติไฟฟ้ารวมประมาณ 1,851 เมกะวตัต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตนัตอ่ชัว่โมง น า้เย็นรวมประมาณ 
12,000 ตนัความเย็น และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,345 ตันต่อชั่วโมง น า้เย็นรวม
ประมาณ 12,000 ตนัความเย็น  และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่มี
ก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 536 เมกะวตัต์ 
และไอน า้รวมประมาณ 167 ตนัตอ่ชัว่โมง 
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ผลิตภัณฑ์ ที่ตัง้ สถานะ 
ก าลังการผลิต 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ไฟฟ้า ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,315 เมกะวตัต์ 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 189 เมกะวตัต์ 

ตา่งประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ - 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 347 เมกะวตัต์ 

ไอน า้ ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,345 ตนั/ชม. 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 167 ตนั/ชม. 

น า้เย็น ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 12,000 ตนัความเย็น 

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิขย์ 2,080 ลบ.ม./ชม. 

 

(2) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ เช่น การวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ีเพื่อเป็นระบบ
กักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
เช่ือมโยง  และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลกัษณะงานที่เป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. 
เป็นต้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทในกลุม่มีก าลงัการผลติไฟฟ้าและสาธารณปูโภคอื่น ดงันี ้

บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภทและ
อายสุญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 

เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ือ
อตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ติดตัง้
สงูสดุ(2) 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น 
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 

GPSC อ าเภอศรีราชา 
ชลบรีุ 

700 700 - - - - 80 80 IPP 700MW 
25 ปี 

สิน้สดุ 2568 

ปี 2543 

GPSC CUP-1 นิคม
อตุสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก 
(มาบตาพดุ) 

226 226 890 890 - - 720 720 SPP (Non-firm) 
40MW 

5 ปี และต่ออายไุด้
อีก 5 ปี สิน้สดุรอบ

แรก 2558 

ปี 2549 

อตุสาหกรรม
124MW สญัญา 
10-15 ปี สิน้สดุ
รอบแรกปี 2560-
2569 และต่ออายุ

ได้อีก 5 ปี 

CUP-2 อยูใ่กล้
บริเวณนิคม
อตุสาหกรรมอาร์
ไอแอล 

113 113 170 170 - - 510 500 SPP (Non-firm) 
60MW 

5 ปี และต่ออายไุด้
อีก 5 ปี สิน้สดุรอบ

แรก 2558 

ปี 2551 
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บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภทและ
อายสุญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 

เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ือ
อตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ติดตัง้
สงูสดุ(2) 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น 
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

อตุสาหกรรม 
43MW  

15 ปี สิน้สดุรอบ
แรกปี 2569 และ
ต่ออายไุด้อีก 5 ปี 

CUP-3 นิคม
อตุสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก 
(มาบตาพดุ) 

- - 280 280 - - 770 770 อตุสาหกรรม 
56MW 15 ปี 

สิน้สดุรอบแรกปี 
2567-2570 และ
ต่ออายไุด้อีก 5 ปี 

ปี 2552 

RPCL ราชบรีุ 1,400 210 - - - - - - IPP 1,400MW 
25 ปี สิน้สดุ 2576 

ปี 2551 

CHPP ศนูย์ราชการ 
กรุงเทพฯ 

5 5 - - 12,000 12,000 - - VSPP 6.4MW 
5 ปี ต่ออตัโนมติั  
5 ปี สิน้สดุรอบ
แรก 2558 

ปี 2552 

BIC โครงการ 1 – 
นิคม
อตุสาหกรรม 
บางปะอิน 

117 29 20 5 - - - - SPP (Firm) 
90MW 

25 ปี สิน้สดุ 2581 

ปี 2556 

อตุสาหกรรม 
15 ปี สิน้สดุ 
2568-2572 

 โครงการ 2 – 
นิคม
อตุสาหกรรม 
บางปะอิน 

117 29 20 5 - - - - SPP (Firm) 
90MW 

25 ปี สิน้สดุ 2585 

ก าลงัก่อสร้าง 
โดยเร่ิม

ก่อสร้าง ก.พ. 
58 คาดวา่จะ
แล้วเสร็จปี 

2560 
NNEG เขตสง่เสริม

อตุสาหกรรม 
นวนคร 

125 38 30 9 - - - - SPP (Firm) 
90MW 

25 ปี สิน้สดุ 2584 

ก าลงัก่อสร้าง 
คืบหน้าร้อยละ 
30(4) และจะ
แล้วเสร็จปี 

2559 
อตุสาหกรรม  

25 ปี สิน้สดุ 2584 
IRPC-
CP 

ระยอง 240 122 300 153 - - - - SPP (Firm) 
180MW 

25 ปี สิน้สดุ 2585 

ก าลงัก่อสร้าง 
เฟส 1 คืบหน้า
ร้อยละ 92(4) 
และจะแล้ว
เสร็จปี 2560 

อตุสาหกรรม 
60MW 

27 ปี สิน้สดุ 2585 

รวม 3,043 1,472 1,710 1,512 12,000 12,000 2,080 2,080   
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บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภทและ
อายสุญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 

เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ือ
อตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ติดตัง้
สงูสดุ(2) 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น 
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

การผลิต
สงูสดุ 

ตาม
สดัสว่น
การถือหุ้น 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

SSE1 กาญจนบรีุ/
สพุรรณบรีุ 

80 32 - - - - - - VSPP 80MW 
5 ปี ต่ออตัโนมติั  
5 ปี สิน้สดุรอบ
แรก 2561-2562 

ปี 2556 - 
2557 

โรงไฟฟ้าพลังน า้ 

XPCL สปป.ลาว 1,285 321 - - - - - - 1,280MW 
29 ปี สิน้สดุ 2592 

ก าลงัก่อสร้าง 
คืบหน้าร้อยละ 

41(4) และจะแล้ว
เสร็จปี 2562 

NL1PC สปป.ลาว 65 26 - - - - - - 65MW 
27 ปี สิน้สดุ 2586 

ก าลงัก่อสร้าง 
คืบหน้าร้อยละ 

15(4) และจะแล้ว
เสร็จปี 2560 

รวม 1,350 347 - - - - - -   

รวมทัง้หมด 4,473 1,851 1,710 1,512 12,000 12,000 2,080 2,080   

ท่ีมา:  บริษัท 
หมายเหต:ุ  (1) เป็นวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ซึ่งวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าอาจจะไม่ตรงกับวั นเร่ิม

ด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 
 (2) ส าหรับโรงไฟฟ้าท่ีมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามท่ีระบุไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า

ดงักลา่ว    
 (3) ก าลงัการผลิตสงูสดุของไอน า้เป็นก าลงัการผลิตท่ีรวมก าลงัการผลิตส ารองท่ีเตรียมไว้รองรับกรณีท่ีลกูค้ามีความต้องการใช้ไอน า้ในปริมาณสงูสดุ

แตกต่างจากปริมาณการใช้ปกติ 
                    (4)    อตัราความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2557  
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บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั บริษัทร่วม และเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สรุป
ได้ดงันี ้ 

ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ทางตรง+
ทางอ้อม) 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจหลัก 

บริษัทย่อย 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั CHPP 500,000,000 100 โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมกบัความเย็น  

(Combined Heat and Power with 
District Cooling Power Plant) 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั NSC 4,200,000,000 100 บริษัทลงทนุใน XPCL 
บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

(บริษัทร่วมทางออ้ม) 
XPCL 26,861,000,000 25 โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั  IRPC-CP 3,362,300,000 51 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั  TSR 583,333,400 40 บริษัทลงทนุใน SSE1 

บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั(2) 

(กิจการทีค่วบคมุร่วมกนัทางออ้ม) 
SSE1 1,800,000,000 40 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากดั NL1PC USD 37,200,000 40 โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั  NNEG 1,002,000,000 30 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration 

Power Plant) 
 

บริษัทร่วม 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั BIC 1,370,000,000 25 โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration 

Power Plant) 
เงนิลงทุน 
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั(3) BSA 2,000,000 25 บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใน

ลกัษณะงานที่เป็นการ Outsourcing 
ของกลุม่ ปตท. 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
 (เงินลงทนุทางออ้ม) 

SSA 5,000,000 25 บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 

24M Technologies, Inc. 24M USD 50,118,000 17 วิจยัและพฒันาแบตเตอร่ีเพ่ือน ามา
พฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
ส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรมและการ
เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจา่ยไฟฟ้า
และระบบเช่ือมโยง 

บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั RPCL 7,325,000,000 15 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined 
Cycle Power Plant) 

หมายเหต ุ:   (1) XPCL เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมท่ีจดัตัง้ขึน้ใน สปป.ลาว ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ผ่าน NSC 
 (2) SSE1 เป็นกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัทางอ้อม ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ผ่าน TSR 
 (3) บริษัทถือหุ้นบริุมสิทธ์ิใน BSA โดยมีสิทธิออกเสียงเท่ากบั 4 หุ้น ต่อ 1 เสียง  
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โครงสร้างรายได้ 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

ด าเนิน 
การ
โดย 

ร้อยละ
การถือ
หุ้นของ 
บริษัท 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม(1) 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

วันท่ี 31 
ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงนิ 
เสมือนรวม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม(1) 

งบการเงนิรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน 
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

ไฟฟ้า บริษัท  17,936 71.93 19,370 73.05 15,828 66.43 19,370 73.05 15,828 66.25 
ไอน า้ บริษัท  5,596 22.44 5,806 21.90 6,644 27.89 5,806 21.90 6,644 27.81 

น า้เพ่ือการ
อตุสาหกรรม 

บริษัท  276 1.11 270 1.02 280 1.18 270 1.02 280 1.17 

น า้เย็น CHPP 100 - - - - - - 1 0.00 173 0.72 
สญัญาเช่า
การเงิน(2) 

บริษัท  817 3.28 774 2.92 730 3.06 774 2.92 730 3.06 

ไนโตรเจน บริษัท  94 0.38 107 0.40 101 0.42 107 0.40 101 0.42 

อ่ืนๆ(3) กลุม่
บริษัท 

 218 0.87 191 0.72 243 1.02 189 0.71 135 0.57 

รวมรายได้    24,937 100.00 26,517 100.00 23,826 100.00 26,517 100.00 23,891 100.00 
ท่ีมา:  บริษัท 

หมายเหต:ุ  (1) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัท าขึน้เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทโดยเสมือนวา่บริษัทได้เกิดการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT 
และ IPT ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 และเสมือนวา่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทก่อนและหลงัการควบรวมกิจการ
อยูภ่ายใต้การควบคุมของ ปตท. ทัง้นีเ้สมือนว่าบริษัทได้รวมงบการเงินของ PTTUT และ IPT ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 9 
มกราคม 2556 และงบการเงินของบริษัทส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 10 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เพ่ือแสดงเป็นงบการเงินเสมือน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 (2) รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน เป็นรายได้ในสว่นของค่า APR1 ซึง่เป็นค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้
และผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท IPP ของโรงไฟฟ้าศรีราชาจากเดิมซึ่งบนัทึกอยู่ในรายได้จากการขาย
สินค้าและให้บริการ เปลี่ยนเป็นรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งเป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 (TFRIC4) ท่ี
ก าหนดให้ประเมินข้อตกลงซึ่งไม่ได้มีรูปแบบของสัญญาเช่าทางกฎหมายแต่มีการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดและมีการให้
ผลตอบแทนในลักษณะของการจ่ายคืนครัง้เดียวหรือหลายครัง้ ซึ่งโรงไฟฟ้าศรีราชามีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ท่ีเข้าเง่ือนไขว่าเป็นข้อตกลงท่ี
ประกอบไปด้วยสญัญาเช่าการเงิน 

 (3) รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบีย้รับ รายได้ค่าเช่าโครงสร้างส าหรับวางท่อผลิตภัณฑ์ (Pipe Rack) รายได้จากการส่งพนักงานไปปฏิบติังานสมทบท่ี
บริษัทในเครือ (Secondment) และค่าใบรับรองคณุภาพน า้ 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทมุง่เน้นการลงทนุในกิจการที่มีศกัยภาพในการเติบโต สอดคล้องกบัเป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ และบริษัทอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทใน
ปัจจบุนั ทัง้นีก้ารลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ของบริษัท 

ในการตดัสนิใจลงทนุใดๆ บริษัทจะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศกัยภาพ รวมทัง้
ปัจจยัความเสีย่งจากการลงทนุ และน าเสนอแผนการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้ค าแนะน าการลด
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ความเสี่ยงของการลงทนุที่อาจจะเกิดขึน้โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การลงทนุด้วยหลกัการของ Strategic Investment 
Management (“SIM”) ที่ประกอบด้วย ตวัแทนจากหลายหนว่ยงานของบริษัท เช่น ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายแผนงานองค์กร 
ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี และฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร เป็นต้น เพื่อให้การพิจารณากลัน่กรองการลงทนุมีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนกลยทุธ์ของบริษัท รวมถึงการสง่บคุลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและก ากบั
ดูแลสอดคล้องกับความคาดหวงัในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการ
ลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนสอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงิน เมื่อผ่านการ
กลัน่กรองนีแ้ล้ว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามล าดบัขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นี ้การขออนมุตัิการลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ และเร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

ผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนรวมทัง้เสนอ
ขายให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างการถอืหุ้นก่อน 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

โครงสร้างการถอืหุ้นภายหลัง 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถอื
หุ้น (ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถอื
หุ้น (ร้อยละ) 

PTTGC 340,565,223 30.31 340,565,223 22.73 
PTT 338,266,861 30.10 338,266,861 22.58 
TP 311,425,457 27.71 311,425,457 20.79 
TOP 133,468,059 11.88 133,468,059 8.91 

ประชาชน - - 
ประมาณ 

365,265,200 
ประมาณ  

24.38 
กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัท 

- - 
ไมเ่กิน  

9,310,000 
ไมเ่กิน  
0.62 

รวม 1,123,725,600 100.00 1,498,300,800 100.00 
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คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายสรุงค์ บลูกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. พล.อ.ท.สทุธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
6. นายราฆพ ศรีศภุอรรถ กรรมการอิสระ 
7. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ 
9. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ 
10. นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการ 
11. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ 
12. นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/  

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสีย่งเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทมีดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจจากโรงไฟฟ้า 

1.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ ซึง่พึง่พิงผู้ขายหลกัรายเดียวคือ ปตท. 
1.2 ผลประกอบการของบริษัทอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ 

เนื่องจากบริษัทสามารถผลกัภาระต้นทนุก๊าซธรรมชาติให้กบัลกูค้าได้เพียงบางสว่น 
1.3 ปริมาณการผลติไฟฟ้า และผลประกอบการของบริษัทอาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากความผนัผวน

ของสภาพภมูิอากาศซึง่มีผลตอ่การผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัท 
1.4 การก าหนดราคาจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทอ้างอิงจากราคาของการไฟฟ้าส่วน

ภมูิภาค (“กฟภ.”) ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตของบริษัท เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนของบริษัทมี
ลกัษณะที่แตกตา่งออกไปจากโครงสร้างต้นทนุของ กฟภ. 

1.5 ลกูค้ารายใหญ่และส าคญัที่สดุของบริษัท คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (“กฟผ.”) บริษัทจึงมีความ
เสีย่งจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่ 

1.6 โรงไฟฟ้าศรีราชาท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดย
ให้สทิธิแก่ กฟผ. ในการเปลีย่นแปลงปริมาณไฟฟ้าที่จะรับซือ้จากบริษัทได้  หาก กฟผ. สัง่ลดปริมาณหรือไม่
รับซือ้ไฟฟ้าจากบริษัท อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 
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1.7 รายได้ของบริษัทขึน้อยูก่บัลกูค้าอตุสาหกรรมจ านวนน้อยราย และสว่นใหญ่อยูใ่นอตุสาหกรรมปิโตรเคมีหรือ
อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัปิโตรเคมีซึง่เป็นบริษัทในกลุม่ ปตท. เป็นสว่นใหญ่ ซึ่งมีความผนัผวนตามวฏัจกัร
ธุรกิจซึง่ลกูค้าดงักลา่วจะท าการวางแผนการผลติและซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้สอดคล้องกนั ท าให้บริษัท
อาจได้รับความเสีย่งโดยอ้อมจากแผนการผลติและซอ่มบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรของลกูค้าดงักลา่ว  

1.8 หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตได้  หรือหยดุการผลิตอย่างกะทนัหนัเนื่องจากขาด
ความมัน่คงของระบบ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อตัราการท าก าไรลดลงและมีผลกระทบในทางลบต่อ
ความนา่เช่ือถือและผลประกอบการของบริษัท   

1.9 ความเสีย่งด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม อนัเนื่องมาจากประสทิธิภาพของการผลติ และ
มาตรการจดัการท่ีไมเ่พียงพอซึง่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน หรือชุมชนใน
บริเวณใกล้เคียง รวมถึงการท่ีบริษัทอาจถกูด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 

1.10 บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการปฏิบตัิงาน และอาจก่อให้เกิดอบุตัิเหต ุหรือความเสียหายอื่นที่เก่ียวข้องกบั
การผลิตไฟฟ้าซึ่งการคุ้มครองของการประกนัภยัของบริษัทอาจไม่คุ้มครองเพียงพอต่อความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ 

2. การบริหารโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนการเช่นความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร
และเงินทนุในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost overrun) เป็นต้น ซึ่งจะมีผลกระทบท าให้บริษัทไม่
สามารถรับรู้รายได้ตามแผนการ และไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ 

3. ความเสีย่งจากการพฒันาหรือลงทนุในโครงการใหมห่รือการตดัสินใจเลอืกโครงการลงทนุและผู้ ร่วมทนุ 

4. แนวทางการก ากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัและการฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจไฟฟ้า อาจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและช่ือเสียง
ของบริษัทได้ 

5. ความเสีย่งด้านการบริหารจดัการ 

5.1 บริษัทอาจไมส่ามารถควบคมุสทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมกรรมการหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่บริษัทเข้า
ไปลงทนุ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทได้   

5.2 ความเสีย่งจากผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่และเงินปันผลจากบริษัทในกลุม่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 
5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบคุลากร เนื่องจากโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทจะต้องพึ่งพิงบคุลากรที่มีประสบการณ์

และความเช่ียวชาญของไฟฟ้าเฉพาะด้านนัน้ๆ   
5.4 หากการก่อสร้าง หรือกระบวนการผลิต หรือการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมและชมุชน อาจน ามาซึง่การตอ่ต้านจากชมุชนในการด าเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัท สง่ผลกระทบ
ตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ของบริษัท และอาจกระทบต่อความเช่ือถือและการยอมรับของผู้ ร่วมทนุ ผู้ ถือหุ้น 
และสงัคม 
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6. ความเสีย่งด้านการเงิน 

6.1 ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมากเงินทนุที่บริษัทน ามาใช้ส่วนใหญ่จะ
เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน และสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยง
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

6.2 บริษัทมีการลงทุนในโครงการต่างประเทศหลายโครงการ และมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศมากขึน้ ขณะที่ยงัไม่มีรายได้ในรูปเงินสกุลต่างประเทศรองรับ หากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรามี
ความผนัผวนสงู อาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การประกอบธุรกิจ 

6.3 การขยายกิจการของบริษัทในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก โดยแหลง่เงินทนุจะมาจากเงินกู้ยืมเป็น
หลกั หากบริษัทมีผลประกอบการไมด่ี หรือไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินดงักลา่วได้ บริษัทอาจมี
ความเสีย่งที่จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามที่ก าหนด หรืออาจถกูเรียกให้ช าระหนีค้ืนทัง้จ านวนทนัที 

6.4 จากการที่โรงไฟฟ้าบางส่วนอยู่ระหว่างก่อสร้างและบริษัทมีภาระผูกพนัที่จะต้องใส่เงินทุนเพิ่มเติม หากมี
ความลา่ช้าในการก่อสร้าง ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรือข้อจ ากดัใดๆ อาจสง่ผลให้บริษัทมีภาระผกูพนัที่
ต้องจดัหาเงินทนุเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ เพื่อน ามาพฒันาโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 

7. ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุครัง้นี ้บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทใน
ราคาที่ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทัว่ไป ประชาชนทัว่ไปที่จองซือ้หุ้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการ
ลดลงของราคาหุ้นภายหลงัหุ้นเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

8. บริษัทยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  เนื่องจากยงัขาดคณุสมบตัิการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ านวนไมต่ ่ากวา่ 1,000 ราย 

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

สรุปฐานะทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงิน
เสมือนเฉพาะกิจการ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงนิรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ณ 
31 ธ.ค. 55 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(ปรับปรุงใหม่)  

ณ  
31 ธ.ค. 57 

ณ 31 ธ.ค. 56 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ  
31 ธ.ค. 57 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 36,013 43,086 40,557 43,344 42,932 
หนีส้ินรวม ล้านบาท 18,165 18,067 14,265 18,983 16,914 
สว่นของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 17,848 25,018 26,292 24,361 26,018 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน 

เฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุด 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ

เพื่อ
วัตถุประสงค์
เฉพาะส าหรับ

ปีสิน้สุด 

งบการเงนิ
เสมือนรวม
ส าหรับปี
สิน้สุด 

งบการเงนิรวม
เพื่อ

วัตถุประสงค์
เฉพาะ 
ส าหรับปี
สิน้สุด 

31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค.57 31 ธ.ค.56 31 ธ.ค.57 
รายได้รวม ล้านบาท 24,937 26,518 23,826 26,517 23,891 

ก าไรขัน้ต้น ล้านบาท 1,953 1,985 2,028 1,985 2,083 

ก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 1,241 1,171 1,386 1,166 1,581 

ก าไรสทุธิขัน้พืน้ฐานตอ่หุ้น (EPS) บาทตอ่หุ้น 1.44 1.34 1.23 1.33 1.41 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E) เทา่ 1.02 0.72 0.54 0.78 0.65 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 3.45 2.96 3.31 2.68 3.66 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 6.95 5.46 5.40 4.77 6.26 

 

แนวทางการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

เนื่องจากบริษัทได้เร่ิมจดัท างบการเงินเมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวนัที่บริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง PTTUT และ IPT รวมทัง้เร่ิมด าเนินการเข้าซือ้หุ้นในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม 
ปตท. ในเดือนธนัวาคม 2556 ท าให้มีการเร่ิมจดัท างบการเงินรวมตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2556 และเร่ิมใช้มาตรฐานบญัชีใหม่
ดงันี ้

(1)  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 บริษัทต้องถือปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 
(TFRIC 4) วา่ด้วยการประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่ซึง่เมื่อได้ทบทวนข้อตกลงของบริษัทแล้ว พบว่า
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี (“โรงไฟฟ้าศรีราชา”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าตาม
โครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) เข้าเง่ือนไขว่าเป็นข้อตกลงที่ประกอบด้วยสญัญาเช่าการเงิน  
โดยเมื่อมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ สนิทรัพย์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึง่เดิมบนัทกึเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ จะ
ถกูบนัทกึเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน และรายได้ในสว่นของ APR1(คา่ตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่า
ก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost)) ของโรงไฟฟ้าศรีราชา ท่ีจะได้รับจากการมี
ความพร้อมจ่ายไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จากเดิมบนัทึกอยู่ในรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการทัง้
จ านวน จะเปลีย่นเป็นบางสว่นรับรู้เป็นรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน  และบางสว่นน าไปปรับลดยอดลกูหนีต้ามสญัญาเชา่
การเงินดงักลา่ว 

(2)  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ที่
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่จะมีผลบังคับส าหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิ  

ทัง้นี ้งบการเงินตามกฎหมาย (Statutory Account) ในปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้แต ่10 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นงบ
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การเงินที่เร่ิมจดัท าตัง้แต่วนัควบบริษัทและได้น า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิแล้ว แต่ยงัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีจะมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิ 

เนื่องจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั โดยจากการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 เร่ืองงบ
การเงินรวม มีผลท าให้บริษัทเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ ปตท. ดงันัน้ การควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT เมื่อ
วนัที่ 10 มกราคม 2556 และการได้มาซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ของบริษัท ตัง้แต่เดือน
ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษัทจึงได้จัดท างบการเงินเพื่อ
วตัถุประสงค์เฉพาะ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 5 ฉบบั 
(“Pack 5”) ดงัต่อไปนี ้มาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 และได้ท าการปรับปรุงงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
ตัง้แตว่นัท่ี 10 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

 มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เร่ืองเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  เร่ืองงบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11  เร่ืองการร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น  

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2556 เพื่อให้มีข้อมลูเพียงพอและ
ครบถ้วนตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานย้อนหลงั บริษัทจึงได้จดัท าข้อมลูทางการเงิน
เสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้เกิดขึน้จากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง PTTUT และ IPT ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทก่อนและหลงัการควบรวมกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของ ปตท. รวมทัง้ปรับปรุงผลกระทบจาก 
TFRIC 4 และ Pack 5 ในข้อมลูทางการเงินดงักลา่วย้อนหลงัประหนึ่งได้เร่ิมใช้มาตรฐานดงักลา่วนบัแต่วนัที่ 1 มกราคม 
2555 ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินดงันี ้

- ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน บริษัทจะใช้ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกบั งบแสดงฐานะการเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 
31 ธนัวาคม 2557 

- ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน บริษัทจะใช้ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการเสมือน ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบังบก าไรขาดทนุรวมเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบ
ก าไรขาดทนุรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

- ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทจะใช้ข้อมลูจากงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการเสมือนส าหรับปี 2555 
งบกระแสเงินสดรวมเสมือนส าหรับปี 2556 และงบกระแสเงินสดรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะส าหรับปี 2557 

ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูทางการเงินเสมือนและงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ของบริษัทท่ีแนบไว้ในเอกสาร
แนบของเอกสารฉบบันีป้ระกอบการอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ผู้ลงทนุ
ควรอา่นหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินเสมือนและหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะของบริษัท 
ซึ่งมีการอธิบายถึงความเป็นมาในการจัดท าและสมมติฐานที่ส าคญัในการจัดท าเอกสารดงักล่าว ซึ่งในบางกรณีฝ่าย
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จดัการของบริษัทจะต้องใช้ดลุยพินิจและการตดัสนิใจในการประมาณการข้อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนัน้ๆ เพื่อให้
การท าเอกสารดงักลา่วถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป ทัง้นีข้้อสมมติฐานและรายการดงักลา่วอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท 

ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

ปัจจุบนัรายได้หลกัของกลุ่มบริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้แก่ลูกค้าหลกั  
2 กลุม่ คือ (1) กฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และ (2) ลกูค้าอตุสาหกรรม โดยรายได้จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. กฟภ. และกฟน. นัน้จะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมีความแน่นอน เนื่องจากเป็นการซือ้ขายภายใต้สญัญาซือ้
ขายระยะยาวที่มีการก าหนดปริมาณและสตูรราคารับซือ้ที่แน่นอน  อย่างไรก็ดี ในสว่นของรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน า้ และสาธารณปูโภค ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมถงึแม้วา่จะมกีารท าสญัญาระยะยาวที่มีการก าหนดปริมาณรับซือ้ขัน้ต ่า
และสตูรราคาที่แนน่อน แตร่ายได้จากลกูค้าอตุสาหกรรมบางส่วนอาจแปรผนัไปตามการผลติและการหยดุซอ่มบ ารุงรักษา
เคร่ืองจักรของลกูค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี ้บริษัทมีการขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
ต่างๆ โดยในปี 2556 บริษัทได้ด าเนินการซือ้หุ้นในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศจากบริษัทต่างๆ 
ภายในกลุ่ม ปตท. ซึ่งโรงไฟฟ้าภายใต้บริษัทต่างๆ ดงักล่าวบางส่วนได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและบางส่วนอยู่
ระหวา่งก่อสร้าง สง่ผลให้รายได้ของกลุม่บริษัทในอนาคตจะเติบโตขึน้อยา่งเป็นล าดบัตามการทยอยรับรู้รายได้จากบริษัท
ตา่งๆ ท่ีบริษัทได้เข้าลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง  

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 26,517 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.34 จาก 24,937 ล้านบาทในปี 2555 โดย
มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นส าคญั ซึง่สง่ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั  1,985 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.64 จาก 1,953 ล้านบาทในปี 2555 อย่างไรก็ตามแม้ว่าก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้และต้นทนุทางการเงิน
ลดลงจากการช าระคืนเงินกู้  แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและผลเสียหายจากคดีความระหว่าง
บริษัทและ กฟผ. ที่เกิดจากการตีความตามสญัญาที่ไม่ตรงกนั ซึ่งอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดแล้วในปี 2556 รวมทัง้มี
คา่ใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้สง่ผลให้ปี 2556 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 1,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.03 จาก 1,241 ล้าน
บาท ในปี 2555 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 23,891 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.92 จาก 26,517 ล้านบาทในปี 2556 โดย
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้าตามสญัญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่าย
ไฟฟ้าในปริมาณที่ต ่ากว่าปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้หยุดผลิตไฟฟ้าเป็นบางช่วงอย่างไรก็ตามจากการสัง่ลดปริมาณ
การผลิตหรือสั่งหยุดผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ขึน้อยู่กับปริมาณการผลิต และค่าซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามสญัญาซอ่มบ ารุงรักษาระยะยาวซึง่จ่ายตามชัว่โมงการเดินเคร่ือง ลดลงเช่นเดียวกนั ดงันัน้จึงไม่
สง่ผลกระทบในทางลบต่อก าไรของบริษัท ประกอบกบัการที่โรงผลิตสาธารณปูการระยองมีสดัสว่นการขายไอน า้เพิ่มขึน้ 
ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นในปี 2557 เท่ากับ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับ 1,985 ล้านบาท ในปี 2556
ประกอบกบัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึ น้ รวมทัง้ต้นทุนทางการเงินที่
ลดลงจากการช าระคืนเงินกู้  ส่งผลให้ก าไรสทุธิส่วนของบริษัทใหญ่ ในปี 2557 เท่ากบั 1,581 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
35.58 เมื่อเทียบกบั 1,166 ล้านบาท ในปี 2556 
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 ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 6,473 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.04 จาก 4,978 ล้าน
บาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ของ
โรงไฟฟ้าศรีราชาประกอบกบัค่าบ ารุงรักษาที่ลดลงของโรงไฟฟ้าศรีราชาจากการที่งวดเดียวกนัของปีก่อนมีการหยดุซ่อม
บ ารุงรักษาตามรอบระยะเวลาที่ถึงก าหนด สง่ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 673 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 220.24 จาก 
210 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 รวมทัง้การรับรู้สว่นแบ่งก าไรที่เพิ่มขึน้ และต้นทนุทางการเงินที่ลดลงท าให้
งวดสามเดือนปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 531 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 444.6 จาก 98 ล้านบาท 
ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทพบวา่ ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 43,344 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.36 จาก 36,013 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรวมที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของ
บริษัทยอ่ยเข้างบการเงินรวมของบริษัท และการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุซึง่เกิดจากการลงทนุตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท 
ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทนุ ซึ่งเตรียมไว้ส าหรับการลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
รวมทัง้ธุรกิจเก่ียวเนื่องตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท โดย ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 42,932 ล้านบาท 
ซึง่ใกล้เคียงกบั 43,344 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556  

ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 43,949 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.37 จาก 42,932 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้จากงานระหวา่งก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ของ IRPC-CP 

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 18,165 ล้านบาท 18,983 ล้านบาท และ 16,914 ล้าน
บาท ตามล าดบั โดยหนีส้นิรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.50 จาก ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทในขณะที่ ณ สิน้ปี 2557 ลดลงร้อยละ 10.90 จาก ณ สิน้ปี 2556 สาเหตหุลกัมา
จากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท 

ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 17,397 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.86 จาก 16,914 ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีง้านก่อสร้างโครงการยทูิลติี ้

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 17,848 ล้านบาท 24,361 ล้านบาท และ 26,018 
ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.50 จากสิน้ปี 2555 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.80  จากสิน้ปี 
2556 โดยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้สว่นหนึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทจากผลประกอบการที่ดีขึน้ในแต่
ละปี ทัง้นีส้ าหรับปี 2556 มีการเพิ่มขึน้มากเนื่องจากการเพิ่มทุนในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วย ทนุช าระแล้วประมาณ 2,607 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวนประมาณ 3,393 ล้านบาท 

ณ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 26,552 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 
2.05 จากสิน้ปี 2557 โดยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้สว่นหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของบริษัท และบริษัทย่อยจาก
ผลประกอบการท่ีดีขึน้ในแตล่ะปี  
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นักลงทุนสัมพนัธ์: 
ช่ือ: นางสาวสกิุตตี ไชยรักษ์ 
ที่อยู:่ 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ อาคารบีชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศพัท์: 02-140-4628 
Email address: sukittee.c@gpscgroup.com 
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บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
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บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ชื่อบริษัทภาษาไทย : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (นชาหน( 

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ  GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจชลักในการผลิตและจ าชน่ายไฟฟ้า  ไอน า้ และ
สาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือชุ้น
ในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ าชนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ 
รวนถึงธุรกิจเก่ียวเนื่อง ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ : 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอนเพล็กซ์ อาคารบี หัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000411 

โฮมเพจ : www.gpscgroup.com 

โทรศัพท์ : 02-140-4600 

โทรสาร : 02-140-4601 
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ส่วนที่ 2.1 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

 บริษัทจะได้รับเงินสทุธิจากการเสนอขายชุ้นสานญัเพิ่นทนุต่อประหาหนในครัง้นีเ้ป็นจ านวนรวนประนาณ 9,826 
ล้านบาท ภายชลงัจากชกัคา่ธรรนเนียนการจดัจ าชนา่ยชลกัทรัพย์ และคา่ให้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเสนอขายชุ้นสานญั
เพิ่นทนุตอ่ประหาหนในครัง้นี ้

 วตัถุประสงค์ในการให้เงินสทุธิจากการเสนอขายชุ้นสานญัเพิ่นทุนต่อประหาหนในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับแผนงานของ
บริษัทในปัจจบุนัดงัตอ่ไปนี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
จ านวนเงนิโดยประมาณ 

)ล้านบาท) 
ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

1. เงินทนุส าชรับการขยายธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ  6,400 – 9,826 ภายใน 2558 - 2562 
2. เงินทนุชนนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท 0 – 3,426 

รวมทัง้สิน้ 9,826 

 การประนาณการข้างต้นของบริษัทเป็นประนาณการท่ีดีที่สดุในการจดัสรรเงินสทุธิจากการเสนอขายชุ้นสานญัเพิ่น
ทนุต่อประหาหนในครัง้นี ้ซึ่งขึน้อยู่กับแผนงานของบริษัทในปัจจุบนั ทัง้นีแ้ผนการให้เงินที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจาก
ประนาณการท่ีระบไุว้ข้างต้น และในอนาคตบริษัทอาจนีควานจ าเป็นต้องจดัสรรเงินสทุธิแตกต่างออกไป ชรือให้เงินสทุธิใน
วตัถปุระสงค์อื่นนอกจากที่กลา่วข้างต้น 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการระหวา่ง PTTUT และ IPT เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็นแกนน าในการ
ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) โดย ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทมี 
ทนุจดทะเบียนจ านวน 14,983,008,000 บาท และทนุช าระแล้วจ านวน 11,237,256,000 บาท 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
2557 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,039 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้รวมประมาณ 1,340 ตนัต่อชัว่โมง และ
ก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
(Combined Cycle Power Plant) จ านวน 1 แห่ง ที่อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี และจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneration Power Plant) และหนว่ยผลติไอน า้ภายใต้ช่ือโรงผลติสาธารณปูการ (Central Utility Plant: CUP) จ านวน 
3 แหง่ ในจงัหวดัระยอง นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นๆ ดงันี ้

(1) บริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวม 
8 บริษัท ประกอบด้วย 

- โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ RPCL CHPP BIC NNEG และ IRPC-CP  
- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ TSR ที่ถือหุ้นใน SSE1 
- โรงไฟฟ้าพลงัน า้ ได้แก่ NSC ที่ถือหุ้นใน XPCL และ NL1PC 

 เมื่อโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทนุทัง้หมดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทจะมกี าลงัการผลติรวมตามสดัสว่น
การถือหุ้นจากการผลติไฟฟ้ารวมประมาณ 1,851 เมกะวตัต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตนัตอ่ชัว่โมง น า้เย็นรวมประมาณ
12,000 ตนัความเย็น และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้ว จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,345 ตนัต่อชั่วโมง น า้เย็นรวมประมาณ 
12,000 ตนัความเย็น  และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง ในขณะที่มีก าลงัการผลติ
ตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 536 เมกะวตัต์ และไอน า้รวม
ประมาณ 167 ตนัตอ่ชัว่โมง 

ผลิตภัณฑ์ ที่ตัง้ สถานะ ก าลังการผลิต 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ไฟฟ้า ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,315 เมกะวตัต์ 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 189 เมกะวตัต์ 

ตา่งประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ - 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 347 เมกะวตัต์ 

ไอน า้ ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,345 ตนั/ชม. 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 167 ตนั/ชม. 

น า้เย็น ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 12,000 ตนัความเย็น 

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิขย์ 2,080 ลบ.ม./ชม. 
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(2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การวิจัยและพฒันาแบตเตอร่ี เพื่อเป็น
ระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง  
และการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในลกัษณะงานท่ีเป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน์ 

ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าที่เป็นเลศิในระดบัสากล (Global Best Practice in Power Business) 

พนัธกิจ 

เป็นแกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ในการพฒันาลงทุนและด าเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ (Being the Power Flagship of PTT Group to develop, invest, and operate in power 
business domestically and internationally) 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวขึน้เป็นหนึ่งในผู้ น าด้านธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการขยายการลงทุนและพัฒนา
โครงการทัง้ในและต่างประเทศ โดยปัจจุบนับริษัทมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 1,315 เมกะวตัต์ และเมื่อโรงไฟฟ้าตา่งๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนในปี 2562 จะ
มีก าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัสว่นการถือหุ้นรวม 1,851 เมกะวตัต์  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเป้าหมายระยะสัน้ที่จะเพิ่มก าลงั
การผลติไฟฟ้าติดตัง้รวมตามสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มจากปัจจบุนัอีก 600 – 1,000 เมกะวตัต์ เป็น 2,451 - 2,851 เมกะวตัต์ 
ภายในปี 2562 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ประมาณร้อยละ 17  ตอ่ปี โดยเน้นการเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้า และ
ลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined 
Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) ซึง่จะท าให้ก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่น
การถือหุ้นแยกตามประเภทเชือ้เพลงิเปลีย่นแปลงไปจากก๊าซธรรมชาติที่ประมาณร้อยละ 79 พลงังานหมนุเวียนประมาณ
ร้อยละ 2 และพลงัน า้ประมาณร้อยละ 19  ในปัจจบุนั  เป็นก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 64 พลงังานหมนุเวียนประมาณ
ร้อยละ 11 พลงัน า้ประมาณร้อยละ 12 และพลงังานถ่านหินประมาณร้อยละ 12 ในปี 2562 

เพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ตัง้ไว้ บริษัทได้ก าหนดกลยทุธ์ในการเติบโตทางธุรกิจออกเป็น  
4 แนวทางหลกั ดงันี ้

1. การเติบโตไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Growth along with PTT Group) 

เนื่องจากความมีเสถียรภาพด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภคถือเป็นสิ่งส าคญัยิ่งต่อกระบวนการผลิตของบริษัท
ต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. ดงันัน้ บริษัทซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านนี ้จึงได้รับความไว้วางใจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจของ
บริษัทให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ตามแผนการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศของบริษัทในกลุม่  ปตท. 
เช่น การพฒันาโรงผลติสาธารณปูการ 4 (“CUP-4”) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 
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2. การเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาโครงการระยะสัน้หรือการเข้าซือ้กิจการ (Quick Win) 

เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟ้าได้ในระยะสัน้ บริษัทจึงมีแผนพฒันาโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น 
การลงทนุต่อเนื่องใน BIC ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 และ
ร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม ก๊าซชีวภาพ และ
ชีวมวล ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างสัน้ นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าซือ้กิจการทัง้หมดหรือบางส่วน
(Merger & Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้ที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วหรืออยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง  

3. การเติบโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศและภมิูภาคใกล้เคียง (Big Win) 

เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าได้ในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนที่จะพัฒนาและร่วมลงทุนใน
โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง เช่น เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
เป็นต้น โดยบริษัทได้เข้าร่วมลงทนุใน XPCL ผา่นการถือหุ้นใน NSC และเข้าซือ้หุ้น NL1PC 

4. การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเน่ือง (Adjacent and Support Opportunities)  

นอกจากการลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ เช่น  

- ธุรกิจระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) โดยบริษัทได้
เข้าร่วมลงทุนใน 24M ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัในการวิจัยและพฒันาแบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน 
(Lithium-Ion) ที่ใช้เทคโนโลยีการผลติแบบใหมโ่ดยจะลดระยะเวลาและต้นทนุในการผลิตแบตเตอร่ี เพื่อ
น ามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการเสริมสร้างความ
มัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง ซึง่จะมีสว่นสง่เสริมกบัธุรกิจหลกัของบริษัทในอนาคต 

- ธุรกิจบริษัทจดัการพลงังาน (Energy Service Company: ESCO) เป็นธุรกิจที่ให้บริการแบบครบวงจร
ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน  และเพิ่มประสทิธิภาพของการใช้พลงังาน 

- การลงทนุพฒันาโครงขา่ยสายสง่ไฟฟ้า โดยมุง่เน้นตลาดในต่างประเทศที่ยงัไม่มีโครงข่ายสายสง่ไฟฟ้าที่
ครอบคลมุ เพื่อขยายความต้องการใช้ไฟฟ้าและเพิ่มโอกาสในการลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้าในพืน้ที่
ดงักลา่ว ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อตอ่ยอดจากธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า  

- ธุรกิจการพัฒนาน า้เพื่อการอุตสาหกรรม โดยบริษัทเข้าร่วมพัฒนาโครงการพัฒนาน า้เพื่อการ
อุตสาหกรรมกับบริษัทจัดการพัฒนาน า้ โดยน าน า้เสียมาบ าบัดให้มีคุณภาพเป็นน า้ใช้เพื่อการ
อตุสาหกรรม ซึ่งเป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในด้านสาธารณปูโภคเพื่อการผลิตของบริษัทและ
ลกูค้า และเป็นการน าทรัพยากรมาหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
น า้ 
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1.3 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการระหวา่ง 2 บริษัทในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. คือ PTTUT
และ IPT เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็นแกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power 
Flagship) ในการพฒันาลงทนุและด าเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
 

PTTUT ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อสร้างเสถียรภาพและรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าและสาธารณปูโภคให้แก่บริษัทในกลุม่ ปตท. ก่อนการควบรวมกิจการมีผู้ ถือหุ้นจ านวน 2 ราย คือ ปตท. 
และ PTTGC ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามล าดบั โดยมีโรงผลิตสาธารณปูการที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลงิจ านวน 3 แหง่ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมประมาณ 339 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลติไอน า้รวม
ประมาณ 1,340 ตนัต่อชัว่โมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,000 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
โดยทยอยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2549 เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้แก่
บริษัทในกลุม่ ปตท. ลกูค้าอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุและบริเวณใกล้เคียงในจงัหวดัระยอง 
รวมทัง้กฟผ. โดยก าลงัการผลติของโรงผลติสาธารณปูการแตล่ะแหง่ สรุปได้ดงันี ้

- โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (“CUP-1”) ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 226  
เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 890 ตันต่อชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรม
ประมาณ720 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  
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- โรงผลิตสาธารณูปการ 2 (“CUP-2”) ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (RIL 
Industrial Estate) จงัหวดัระยอง เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) มีก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าประมาณ 113 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 170 ตนัต่อชัว่โมง และก าลงัการผลิตน า้
เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 510 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  

- โรงผลิตสาธารณูปการ 3 (“CUP-3”) ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพุด) จังหวัด
ระยอง มีก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 280 ตันต่อชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรม
ประมาณ 770 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

IPT ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2539 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้โครงการรับซือ้ไฟฟ้า
จากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ก่อนการควบรวมกิจการ มีผู้ ถือหุ้น 3 ราย คือ ปตท. TOP และ TP ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 20 ร้อยละ 24 และร้อยละ 56 ตามล าดบั โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 700 เมกะวตัต์ และมีก าลงั
การผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 80 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2543 เพื่อ
จ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. และจ าหนา่ยน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้แก่ TP 

ภายหลงัการควบรวมกิจการบริษัทมีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,039 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้รวม
ประมาณ 1,340 ตนัตอ่ชัว่โมง และก าลงัการผลติน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

ต่อมาบริษัทได้ด าเนินการเข้าซือ้หุ้ นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม ปตท.จ านวน  
8 บริษัทตามแผนธุรกิจ ดงันี ้

- บริษัทที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวน 4 บริษัท ได้แก่ RPCL CHPP BIC และ TSR ซึ่งมีก าลงัการผลิต
รวมตามสดัส่วนการถือหุ้น จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 276 เมกะวตัต์ ไอน า้รวมประมาณ 5 ตนัต่อ
ชัว่โมง และน า้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตนัความเย็น  

- บริษัทที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างจ านวน 4 บริษัทได้แก่ NNEG IRPC-CP NSC และ NL1PC นอกจากนี ้
BIC อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 ซึ่งเมื่อ
โรงไฟฟ้าทัง้หมดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทจะมีก าลงัการผลติรวมตามสดัสว่นการถือหุ้น จากการผลติ
ไฟฟ้ารวมประมาณ 536 เมกะวตัต์ และไอน า้รวมประมาณ 167 ตนัตอ่ชัว่โมง 

ดงันัน้ เมื่อโรงไฟฟ้าทัง้หมดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทจะมีก าลงัการผลติรวมตามสดัสว่นการถือหุ้น จากการ
ผลติไฟฟ้ารวมประมาณ 1,851 เมกะวตัต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตนัต่อชัว่โมง น า้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตนัความ
เย็น และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  
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สรุปล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัของบริษัท 
วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

มกราคม 2556  
10 มกราคม 2556 ก่อตัง้บริษัทจากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น

จ านวน 8,630 ล้านบาท  
กุมภาพนัธ์ 2556  
27 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัทได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2555 จากการนิคม

อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอย่าง
ดีเยี่ยม 

มิถุนายน 2556  
19 มิถนุายน 2556 บริษัทได้รับการรับรองโครงการอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry) 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  คือ ต้องเป็น
องค์กรที่มีการบริหารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่มี การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดบัสากล โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 19 มิถนุายน 2556 ถึงวนัท่ี 18 
มิถนุายน 2559 

กันยายน 2556  
17 กนัยายน 2556 บริษัทได้รับการรับรองโรงงานสีขาวต่อต้านยาเสพติดจากศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยมี

ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 17 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 16 กนัยายน 2559 
ตุลาคม 2556  
7 ตลุาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิในหลกัการให้ด าเนินการเข้าซือ้หุ้นธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากบริษัท

ต่างๆ ในกลุ่ม ปตท. จ านวน 7 บริษัท ได้แก่ RPCL CHPP  TSR  BIC NNEG NSC และ 
NL1PC 

พฤศจิกายน 2556  
11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิในหลกัการให้ด าเนินการเข้าซือ้หุ้นใน IRPC-CP 

ธันวาคม 2556  
2 ธนัวาคม 2556 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากบริษัท

ตา่งๆ ในกลุม่ ปตท. จ านวน 8 บริษัท ตามมติของคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2556 
และ 11 พฤศจิกายน 2556 

17 ธนัวาคม 2556* บริษัทได้เข้าซือ้หุ้น IRPC-CP จาก IRPC ในสดัสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมด โดย IRPC-CP 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง 
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วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 
19 ธนัวาคม 2556 บริษัทได้ออกขายหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 260.73 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 23.0127 บาท เป็นจ านวน

เงินรวมประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ทนุจดทะเบียนภายหลงัการขายหุ้นเพิ่มทนุเทา่กบั 11,237.26 ล้านบาท 

24 ธนัวาคม 2556* บริษัทได้เข้าซือ้หุ้น CHPP BIC และ TSR จาก ปตท. ในสดัสว่นร้อยละ 100 ร้อยละ 25 และร้อย
ละ 40 ของหุ้นทัง้หมด ตามล าดบั โดย CHPP เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมกบัความเยน็ (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) เพื่อผลติ
ไฟฟ้าและน า้เย็นส าหรับศนูย์ราชการฯ BIC เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power Plant) ซึง่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ TSR เป็นบริษัทลงทุนที่ลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่ด าเนินการโดย SSE1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดักาญจนบรีุและสพุรรณบรีุ 

25 ธนัวาคม 2556* บริษัทได้เข้าซือ้หุ้น NSC จาก PTTER ในสดัสว่นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดย NSC เป็นนิติ
บคุคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยที่เข้าลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ที่ 
สปป.ลาว เพื่อด าเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุ 

กุมภาพนัธ์ 2557  
7 กมุภาพนัธ์ 2557* บริษัทได้เข้าซือ้หุ้น NNEG จาก ปตท.ในสดัสว่นร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมด โดย NNEG เป็น

บริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ก๊าช
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

28 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทได้รับรางวลัธรรมาภิบาลด้านสิง่แวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจ าปี 2556 จากการนิคม
อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

มิถุนายน 2557  
25 มิถนุายน 2557* บริษัทได้เข้าซือ้หุ้น RPCL จาก ปตท. ในสดัส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทัง้หมด โดย RPCL เป็น

บริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก๊าช
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัราชบรีุ 

กรกฎาคม 2557  
25 กรกฎาคม 2557 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ 24M ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 17 ของหุ้นทัง้หมด โดย 24M 

เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจยัและพฒันาการผลิตและจ าหน่าย
แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่โดยจะลด
ระยะเวลาและต้นทนุในการผลิตแบตเตอร่ี เพื่อน ามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
ส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
เช่ือมโยง ซึง่ถือเป็นธุรกิจตอ่เนื่องด้านพลงังานของบริษัท 

พฤศจิกายน2557  

27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท โกลบอล  
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 
ธันวาคม 2557  

5 ธนัวาคม 2557* บริษัทได้เข้าซือ้หุ้น NL1PC จากบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากัด (“PTTIH”) ใน
สดัส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมด โดย NL1PC เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ใน สปป. ลาว และ
ด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

หมายเหตุ :  * โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “ส่วนที่ 2.3.14 รายการระหว่างกันข้อ 14.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทกับ
 บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง”) 

 

1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

  
  

ประเ ท: ไฟฟ้าและไอน า้เช่ือมโยงกบั CUP-1
ลกูค้าอตุสาหกรรม    %

ประเ ท: โคเจนเนอเรชัน่
SPP(non-firm): อตุสาหกรรม(หลกั), กฟ .(รอง)

 ,039 MW
1,340 ton/h

     %                      

2,080 m3/h

                      
              

• โรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม
• IPP: ลกูค้า กฟผ.    %

               
    MW   m3/h 

                       
339 MW 1,340 ton/h 2,000 m3/h 

ประเ ท: โคเจนเนอเรชัน่
SPP(non-firm): อตุสาหกรรม(หลกั), กฟ .(รอง)

CUP-1
226 MW 890 ton/h 720 m3/h 

CUP-2
113 MW 170 ton/h 510 m3/h 

CUP-3
280 ton/h 770 m3/h 

VSPP: กฟน.(ไฟฟ้า), ธพส. (น า้เย็น)

ล กค้า กฟ .   %, EDL 4%

VSPP: กฟ .    %

IPP: ล กค้า กฟ .    %

SPP(firm): กฟ .(หลกั), อตุ บางปะอิน(รอง)

SPP(firm): กฟ .(หลกั), อตุ นวนคร(รอง)

SPP(firm): กฟ .(หลกั), IRPC(รอง)

              
                   
              

           
              

                 
              

        

                   
                  (CHPP)

                             
(NSC) 

                       
                (IRPCCP)

                 
             (NNEG)

                    
                      (SSE1)

                        
       (XPCL)

                
                     (BIC)

                           
                 (BSA)

                             
(RPCL)

24M Technologies, Inc. 
(24M)

5 MW 12,000 RT

240 MW 300 ton/h

125 MW 30 ton/h

 17 MW 20 ton/h

 ,400 MW

1,285 MW

   MW

ก าลงัการ ลติไฟฟ้า
ก าลงัการ ลติไอน า้
ก าลงัการ ลติน า้เย็น

ยงัไมเ่ร่ิมด าเนินการเชิงพา ิชย์

100%

ก าลงัการ ลติน า้เพื่ออตุสาหกรรม

                    

GPSC 51%
IRPC 49%

RATCHGEN 40%
NNCL 30%
GPSC 30%

CK Power 65%
GPSC 25%
IEAT 8%
Others 2%

RAC 25%
PAI Inter 25%
GPSC 15%
Chubu Electric 15%
Saha Union 10%
Toyota Tsusho 10%

TSE 60%
GPSC 40%

CK 30%
NSC (GPSC) 25%
EDL 20%
EGCO 12.5%
BECL 7.5%
PT 5%

GPSC 25%
PTT 25%
PTTGC 25%
PTT ICT 25%

North Bridge Venture Partners 19%
Charles River Ventures 19%
GPSC 17%
Kyocera 11%
Others 34%

SCOD: 2560
SCOD: 2559

SCOD: 2562

GPSC 100%

GPSC 100%

ล กค้า EDL 100%

                             
(NL1PC)
65 MW

SCOD: 2560

GPSC 40%
HEC 40%
POSCO 10%
EDL 10%

                          
                  (SSA)

100%

 17 MW 20 ton/h

Ph.1
Ph.2
SCOD: 2561

                   
                   (TSR)

48.89  74.00  

49.10  

26.00  
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รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั บริษัทร่วม และเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ช่ือบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ทางตรง+
ทางอ้อม) 
(ร้อยละ) 

เข้าซือ้หุ้น
จาก 

ธุรกิจหลัก 

บริษัทย่อย 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั CHPP 500,000,000 100 ปตท. โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมกบัความเย็น  

(Combined Heat and Power with 
District Cooling Power Plant) 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั NSC 4,200,000,000 100 PTTER บริษัทลงทนุใน XPCL 
บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั(1) 

(   ษ   ่วม     ้ม) 
XPCL 26,861,000,000 25 - โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากดั  IRPC-CP 3,362,300,000 51 IRPC โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant) 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั  TSR 583,333,400 40 ปตท. บริษัทลงทนุใน SSE1 

บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั(2) 

(  จ      คว ค ม ่วม        ้ม) 
SSE1 1,800,000,000 40 - โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากดั NL1PC USD 37,200,000 40 PTTIH โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากดั  NNEG 1,002,000,000 30 ปตท. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่  

(Cogeneration Power Plant) 
บริษัทร่วม 
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั BIC 1,370,000,000 25 ปตท. โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 

(Cogeneration Power Plant) 
เงนิลงทุน 
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั(3) BSA 2,000,000 25 - บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใน

ลกัษณะงานที่เป็นการ Outsourcing 
ของกลุม่ ปตท. 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั SSA 5,000,000 25 - บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 
24M Technologies, Inc. 24M USD 50,118,000 17 - วิจยัและพฒันาแบตเตอร่ีเพ่ือพฒันา

ประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
ส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรมและ
การเสริมสร้างความมัน่คงในระบบ
จา่ยไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง 

บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั RPCL 7,325,000,000 15 ปตท. โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  
(Combined Cycle Power Plant) 

หมายเหต ุ:  (1) XPCL เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมที่จดัตัง้ขึน้ใน สปป.ลาว ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 25 ผ่าน NSC 
 (2) SSE1 เป็นกิจการที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อม ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ผ่าน TSR 
 (3) บริษัทถือหุ้นบริุมสิทธิใน BSA โดยมีสิทธิออกเสียงเทา่กบั 4 หุ้น ตอ่ 1 เสียง  
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บริษัทย่อย 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (Combined Heat and Power Producing Company Limited: CHPP) 

CHPP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 สงิหาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า และน า้เย็นจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมกบัความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) โดยใช้ก๊าช
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยู่ทีศ่นูย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 CHPP มีทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุช าระแล้ว 316,220,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
6.3244 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) 

บริษัท นที ซนิเนอร์ยี่ จ ากัด (Natee Synergy Company Limited: NSC) 

NSC จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เพื่อประกอบธุรกิจลงทนุใน XPCL ซึ่งพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุ ท่ี สปป.ลาว 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 NSC มีทนุจดทะเบียน 4,200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 42,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุช าระแล้ว 2,442,375,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 2,822,500 หุ้น มลูค่าหุ้น
ละ 100 บาทและหุ้นสามญั 39,177,500 หุ้น มลูค่าหุ้นละประมาณ 55.14 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 
ของทนุช าระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก PTTER) 

บริษัทร่วมทางอ้อม 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)  

XPCL จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัที่ 22 มิถนุายน 2553 เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี 
ซึง่ตัง้อยูบ่นล าน า้โขงหา่งจากตวัเมืองหลวงพระบางประมาณ 100 กิโลเมตร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม2557 XPCL มีทุนจดทะเบียน 26,861,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ  
2,686,100,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุช าระแล้ว 9,324,500,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
675,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามญั 950,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2.71 บาท โดย NSC ถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 168,750,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และ
หุ้นสามญัจ านวน 237,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 2.71 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่ บริษัท ช.การช่าง จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 EDL ถือหุ้นร้อยละ 20 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 12.5 บริษัท 
ทางดว่นกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.5 และบริษัท พีที จ ากดัผู้ เดียว ถือหุ้นร้อยละ 5 ของทนุช าระแล้ว 

บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากัด (IRPC Clean Power Company Limited: IRPC-CP) 

IRPC-CP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 20 มิถนุายน 2556 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และไอน า้
จากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ที่ต าบล 
เชิงเนิน อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 IRPC-CP มีทนุจดทะเบียน 3,362,300,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 336,230,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนช าระแล้ว 1,515,575,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้ น  
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มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามญั 246,230,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 2.5 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 ของ
ทนุช าระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก IRPC) ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 45,900,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 
และหุ้นสามญัจ านวน 125,577,300 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 2.5 บาท และ IRPC ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุช าระแล้ว 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (Thai Solar Renewable Company Limited: TSR) 

TSR จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2555 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นทัง้หมด (Holding Company) 
ใน SSE1 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 TSR มีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 583,333,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
58,333,340 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุช าระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการ
เข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) และบริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุช าระแล้ว 

 กิจการที่ควบคุมร่วมทางอ้อม 

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ 1 จ ากัด (Siam Solar Energy 1 Company Limited: SSE1) 

SSE1 จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ โดยโครงการอยูใ่นจงัหวดัสพุรรณบรีุ 6 โครงการ และจงัหวดักาญจนบรีุ 4 โครงการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 SSE1 มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 1,800,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 18,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมี TSR เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุช าระ
แล้ว 

บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากดั (Nam Lik 1 Power Company Limited: NL1PC) 

NL1PC จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 19 ตลุาคม 2555 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัน า้ที่ สปป.ลาว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 NL1PC มีทนุจดทะเบียน 37,200,000 เหรียญสหรัฐ แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 3,720,000 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐ และมีทนุช าระแล้ว 8,850,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
40 ของทนุช าระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก PTTIH) ผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่ บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั จาก
ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท พอสโก้ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั จากประเทศเกาหลีใต้  ถือหุ้นร้อยละ 
10 และ EDL ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้ว 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (Nava Nakorn Electricity Generating Company Limited: NNEG) 

NNEG จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และไอน า้จาก
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 NNEG มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 1,002,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
100,200,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการ
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เข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) ผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท นวนคร จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทนุช าระแล้ว 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (Bangpa-In Cogeneration Company Limited: BIC) 

BIC จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และไอน า้จาก
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 BIC มีทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 1,370,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
137,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการ
เข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) ผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 การนิคมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 8 และบคุคลธรรมดาถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 2 ของทนุช าระแล้ว 

เงนิลงทุน 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (Business Services Alliance Company Limited: BSA) 
BSA จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2551 เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในลกัษณะงานที่เป็นการ 

Outsourcing ของกลุ่ม ปตท. BSA เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย PTTUT เดิม ดงันัน้ ภายหลงัการควบรวมกิจการระหว่าง 
PTTUT และ IPT บริษัทจึงได้เข้าถือหุ้นใน BSA แทน PTTUT  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 BSA มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 50,000 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นบริุมสิทธิ 150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 โดยบริษัทถือหุ้นบริุมสิทธ์ิในสดัสว่นร้อยละ 
25ของทุนช าระแล้ว ผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลชูัน่ส์ จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้ว 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (Sport Services Alliance Company Limited: SSA) 
SSA จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 5 ตลุาคม 2553 เพื่อประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม 

ปตท. 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 SSA มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย BSA ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้ว 

24M Technologies, Inc. (24M) 

24M จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อ
ค้นคว้าและพัฒนาแบตเตอร่ีด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการ
เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 24M มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 50,118,000 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 17 ผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่ North Bridge Venture ถือหุ้นร้อยละ 19 Charles River Ventures ถือหุ้นร้อย
ละ 19 Kyocera ถือหุ้นร้อยละ 11 และผู้ ถือหุ้นอื่นอีกร้อยละ 34 ของทนุช าระแล้ว 
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บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั (Ratchaburi Power Company Limited: RPCL) 

RPCL จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2539 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัราชบรีุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 RPCL มีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 7,325,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
73,250,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการ
เข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) ผู้ ถือหุ้นหลกัอื่น ได้แก่  บริษัท ราชบรีุ อลัลายแอนซ์ จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 25 พีเอไอ อินเตอร์เนชั่น
แนล เพาเวอร์ (เมาริเชียส) แอลทีดี จากประเทศเมาริเชียส ถือหุ้นร้อยละ 25 ชูบ ุอิเล็คทริค เพาเวอร์ คอมปะนี อินเตอร์
เนชัน่แนล บี.วี จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือหุ้นร้อยละ 15 โตโยต้า ทโูช คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุ้นร้อยละ 10 
และบริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้ว 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 30.10 PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 30.31 TP ถือหุ้นร้อยละ 27.71 
และ TOP ถือหุ้นร้อยละ 11.88 ของทนุช าระแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเป็นบริษัทในกลุม่ ปตท.ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทมีการ
ด าเนินธุรกิจปกติกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่อยา่งตอ่เนื่อง เช่น การขายไฟฟ้าและไอน า้ให้กบับริษัทในกลุม่ ปตท. รวมถึงการซือ้
ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการก าหนดกลยทุธ์ในการเติบโตไปพร้อมกบัการขยายธุรกิจของ
บริษัทในกลุม่ ปตท. (Growth along with PTT Group) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยัง
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ
รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่องทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ีเพื่อพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง   การบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลในลกัษณะงานท่ีเป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

เมื่อโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทนุทัง้หมดเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทจะมีก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือ
หุ้นจากการผลติไฟฟ้ารวมประมาณ 1,851 เมกะวตัต์ (ประกอบด้วยก าลงัการผลิตไฟฟ้าในประเทศประมาณ 1,504 เมกะ
วตัต์ หรือประมาณร้อยละ 81.2 ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม และก าลงัการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศประมาณ  347 เมกะ
วตัต์ หรือประมาณร้อยละ 18.8 ของก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม) ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น า้เย็นรวม
ประมาณ 12,000 ตนัความเย็น และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,315 เมกะวัตต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,345 ตันต่อชั่วโมง น า้เย็นรวม
ประมาณ 12,000 ตนัความเย็น และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ในขณะที่มี
ก าลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 536 เมกะวตัต์ 
และไอน า้รวมประมาณ 167 ตนัตอ่ชัว่โมง 

ผลิตภณัฑ์ ที่ตัง้ สถานะ ก าลังการผลิต 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ไฟฟ้า ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,315 เมกะวตัต์ 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 189 เมกะวตัต์ 

ตา่งประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ - 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 347 เมกะวตัต์ 

ไอน า้ ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,345 ตนั/ชม. 

อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 167 ตนั/ชม. 

น า้เย็น ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 12,000 ตนัความเย็น 

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิขย์ 2,080 ลบ.ม./ชม. 
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2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

 
 

2.1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) ในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม
ประมาณ 1,039 เมกะวตัต์ และให้บริการด้านสาธารณูปโภคโดยผลิตและจ าหน่ายไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม
ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในบริเวณใกล้เคยีง มีก าลงัการผลติไอน า้รวมประมาณ 1,340 ตนัตอ่ชัว่โมง และก าลงัการผลติน า้
เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง สามารถจ าแนกรายละเอียดโรงไฟฟ้าและโรงผลิต
สาธารณปูการของบริษัทได้ดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าศรีราชา 

โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวม 700 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลติน า้เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 80 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง ตัง้อยูท่ี่ต าบล
ทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอายุ
สญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 2568 โดยการ
ผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหนา่ยเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

BIC
ที่ตัง้: บางปะอิน อยธุยา 
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ก าซธรรมชาติ
ไฟฟ้า:   7 MW (Ph.1) และ     MW (Ph. )
ไอน า้: 20 ton/h (Ph. ) และ    ton/h (Ph.2)
สถานะ: ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี     (Ph.1) และ
ก าลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จปี   60 (Ph.2)

SSE1
ที่ตัง้: กาญจนบรีุ/สพุรรณบรีุ
ประเภท: พลงังานแสงอาทิตย์
ไฟฟ้า:   MW (8 MW x 10 โครงการ)
สถานะ: ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี     -2557

NNEG
ที่ตัง้: นวนคร ปทมุธานี
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ก าชธรรมชาติ
ไฟฟ้า:    MW
ไอน า้: 30 ton/h
สถานะ: ก าลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จปี     

RPCL
ที่ตัง้: ราชบรีุ
ประเภท: พลงัความร้อนร่วม โดยใช้ก าซธรรมชาติ
ไฟฟ้า:  ,400 MW ( x700)
สถานะ: ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี     

GPSC
ที่ตัง้: ศรีราชา ชลบรีุ
ประเภท: พลงัความร้อนร่วม โดยใช้ก าซธรรมชาติ
ไฟฟ้า: 700 MW 
น า้เพ่ือการอตุสาหกรรม: 80 m3//h
สถานะ: ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี     

XPCL
ที่ตัง้: สปป.ลาว (   กิโลเมตรจากหลวงพระบาง)
ประเภท: พลงัน า้
ไฟฟ้า:  ,285  MW
สถานะ: ก าลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จปี    62

CHPP
ที่ตัง้: ศนูย์ราชการ  กรุงเทพมหานคร
ประเภท: พลงังานร่วมกบัความเย็น โดยใช้ก าซธรรมชาติ
ไฟฟ้า: 5 MW
น า้เย็น: 12,000 RT
สถานะ: ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี     

IRPC-CP
ที่ตัง้: ระยอง
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่ โดยใช้ก าชธรรมชาติ
ไฟฟ้า: 240 MW
ไอน า้: 300 ton/h
สถานะ: ก าลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จปี     

ด าเนินการเชิงพาณิชย์

อยธุยา
ปทมุธานี

สพุรรณบรีุ

สปป. ลาว

ราชบรีุ

ระยองชลบรีุ
กรุงเทพ

GPSC
ที่ตัง้: ระยอง
ประเภท: โคเจนเนอเรชัน่  โดยใช้ก าชธรรมชาติ
ไฟฟ้า: 339 MW
ไอน า้: 1,340 ton/h
น า้เพื่อการอตุสาหกรรม: 2,000 m3//h
สถานะ: ด าเนินการเชิงพาณิชย์ ปี     

CK Power 65%
GPSC 25%
IEAT 8%
Others 2%

TSE 60%
GPSC 40%

RATCHGEN 40%
NNCL 30%
GPSC 30%

RAC 25%
PAI Inter 25%
GPSC 15%
Chubu Electric 15%
Saha Union 10%
Toyota Tsusho 10%

CK 30%
NSC (GPSC) 25%
EDL 20%
EGCO 12.5%
BECL 7.5%
PT 5%

GPSC      100%

GPSC 51%
IRPC 49%

กาญจนบรีุ

NL1PC
ที่ตัง้: สปป.ลาว (   กิโลเมตรจากเวียงจนัทน์)
ประเภท: พลงัน า้
ไฟฟ้า:  5 MW
สถานะ: ก าลงัก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จปี    60

GPSC 40%
Hydro Eng 40%
POSCO 10%
EDL 10%
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 กระบวนการผลติ 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติ
เป็นเชือ้เพลิงหลกั และมีน า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารอง โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้จะเร่ิมจากการดูดอากาศจาก
ภายนอกเข้าเคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) จนมีความดนัและอณุหภมูิสงูขึน้ ตอ่มาอากาศที่ผ่านเคร่ืองอดัอากาศจะถกู
สง่เข้าไปยงัห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)เพื่อสนัดาปร่วมกบัก าซธรรมชาติ ก าซที่ได้จากการเผาไหม้ซึ่งมีความ
ร้อนและแรงดันสูงจะไปขยายตวัผ่านกังหันก าซ (Gas Turbine: GT) เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหนัก าซ (Gas 
Turbine Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชดุ โดยไอเสยีจากกงัหนัก าซ (GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อน
ให้กับน า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ความดนัสงูด้วยเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ (Heat Recovery Steam Generator: 
HRSG) จ านวน 2 ชดุ และไอน า้ที่ผลติได้จะขยายตวัผา่นกงัหนัไอน า้ (Steam Turbine: ST) เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของ
กงัหนัไอน า้ (Steam TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชดุ  

แผนผังอย่างง่าย แสดงการผลติของโรงไฟฟ้าศรีราชา 

 
  

ทัง้นี ้บริษัทได้ท าสญัญาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term Maintenance Contract) กบั Siemens 
Limited (Thailand) ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก าซ (GT) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2562 ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาตอ่สญัญากบั
Siemens Limited (Thailand) ก่อนสิน้สดุสญัญา  
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แผนการซอ่มบ ารุงรักษา 

แผนการซอ่มบ ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าศรีราชาสามารถแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1) Combustion Inspection (CI) เป็นการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาและเปลี่ยนชิน้ส่วนของห้องเผาไหม้ ใช้เวลา
ประมาณ 200 ชัว่โมง หรือ 8.33 วนัตอ่ครัง้  โดยการซ่อมบ ารุง CI จะท าทกุๆ ปี หากปีใดมีการท าการซ่อมบ ารุง Hot Gas 
Path Inspection (HGP) หรือ Major Overhaul (MO) ก็จะไมม่ีการท าการซอ่มบ ารุง CI เนื่องจากการซอ่มบ ารุง HGP และ 
MO ได้ครอบคลมุการซอ่มบ ารุง CI แล้ว  

(2) Hot Gas Path Inspection (HGP) เป็นการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาห้องเผาไหม้ไปจนถึงกงัหนัก าซ (GT) และ
กงัหนัไอน า้ (ST) ซึ่งเป็นส่วนของเคร่ืองจักรที่ได้รับความร้อนจากกระบวนการผลิต ใช้เวลาประมาณ 640 ชัว่โมง หรือ 
26.67 วนัต่อครัง้ โดยการซ่อมบ ารุง HGP จะท าทกุๆ 3 ปี หากปีใดมีการซ่อมบ ารุง MO ก็จะไม่มีการซ่อมบ ารุง HGP 
เนื่องจากการซอ่มบ ารุง MO ได้ครอบคลมุการซอ่มบ ารุง HGP แล้ว  

(3) Major Overhaul (MO) เป็นการตรวจซอ่มบ ารุงรักษาทัง้โรงไฟฟ้า ใช้เวลาประมาณ 800 ชัว่โมง หรือ 33.33 วนั
ตอ่ครัง้ โดยการซอ่มบ ารุง MO จะท าทกุๆ 6 ปี  

ทัง้นี ้แผนการซอ่มบ ารุงรักษาของอปุกรณ์ในสว่นอื่น เช่น Steam Turbine จะวางแผนตามการซ่อมบ ารุงรักษาของ 
Gas Turbine เป็นหลกั ที่ผา่นมา บริษัทได้ท าการซอ่มบ ารุง CI ในปี 2555 และปี 2556  ซอ่มบ ารุง HGP ในปี 2557 และมี
แผนท่ีจะซอ่มบ ารุง MO ในปี 2560   

 การจดัหาวตัถดุิบ 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติ
กบัปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 ที่ราคาก าซส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดย
บริษัทสามารถสง่ผ่านค่าเชือ้เพลิงรวมอยู่ในค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ไปยงั กฟผ. ทัง้นี ้กรณีที่ ปตท. ไม่
สามารถจดัสง่ปริมาณก าซธรรมชาติได้ตามสญัญาดงักลา่วและ กฟผ. สัง่ให้บริษัทเดินเคร่ืองด้วยเชือ้เพลงิส ารอง กฟผ. จะ
เป็นผู้ชดเชยค่าเชือ้เพลิงสว่นที่เพิ่มขึน้ให้แก่บริษัท โดยโรงไฟฟ้าศรีราชาได้ท าสญัญาซือ้ขายน า้มนัดีเซลกบั TOP เพื่อใช้
เป็นเชือ้เพลงิส ารองในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาก าซธรรมชาติได้ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 รวมถึงได้
เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water Agreement) กบับริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) (“EW”) เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 

 นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกบั กฟผ. จ านวน 10 เมกะวตัต์ ซึง่เป็นสญัญาปีต่อ
ปี และได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกบั TP จ านวน 1 เมกะวตัต์ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 เพื่อ
เป็นการส ารองไฟฟ้าส าหรับใช้ในช่วงซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการซอ่มบ ารุงรักษาสายสง่ไฟฟ้าที่สง่ให้กบั กฟผ. ไฟฟ้าส ารองจ านวน 1 เมกะวตัต์ จะถกูน ามาใช้  

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาตอ่สญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติ สญัญาซือ้ขายน า้มนัดีเซล สญัญาซือ้ขายน า้ดิบและ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกบัคูส่ญัญาก่อนสิน้สดุสญัญา โดยการต่อสญัญาดงักลา่วจะขึน้กบัการที่ กฟผ. ตกลงต่ออายุ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบับริษัท  
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 การจดัจ าหนา่ย 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่วได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ก าหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้า
ผา่นแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวนั โดยโรงไฟฟ้าศรี
ราชาต้องแจ้งความพร้อมจ่าย (Availability) ในการผลิตไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึ่งค่าความ
พร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) เป็นคา่ตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชาในการรักษาระดบัความพร้อม
ในการผลติไฟฟ้าโดยไมค่ านงึถึงปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขายให้แก่ กฟผ. โดยคา่ความพร้อมจ่ายประกอบด้วย  

- APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทน
ของบริษัท (Capacity Cost)  

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

 ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาจะได้รับรายได้คา่ AP ตามความพร้อมจ่ายที่โรงไฟฟ้าศรีราชาแจ้งและเป็นไปตามเง่ือนไขใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดคา่ AP ตามที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ดงันี ้

ปีในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

 
 

ปี พ.ศ. 

จ านวนช่ัวโมงขายไฟ 
ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
(Contracted Available 

Hours: CAH) 
(ชั่วโมงต่อปี) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย  
(Available Payment Rate: APR) 

(APRn = APR1n + APR2n) 
APR1n 

(บาทต่อกิโลวัตต์) 
APR2n 

(บาทต่อกิโลวัตต์) 
1 2543 5,462 1,200 92 
2 2544 8,192 2,050 137 
3 2545 8,272 2,250 137 
4 2546 8,112 2,350 137 
5 2547 8,262 2,450 137 
6 2548 8,262 2,550 137 
7 2549 8,052 2,450 137 
8 2550 8,262 2,050 137 
9 2551 8,262 1,800 137 

10 2552 8,112 1,800 137 
11 2553 7,516 1,800 137 
12 2554 8,440 1,800 137 
13 2555 8,352 1,800 137 
14 2556 8,350 1,800 137 
15 2557 7,692 1,700 137 
16 2558 8,486 1,600 137 
17 2559 8,510 1,600 137 
18 2560 7,577 1,600 137 
19 2561 8,510 1,600 137 
20 2562 8,486 1,600 137 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้า 6 

ปีในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

 
 

ปี พ.ศ. 

จ านวนช่ัวโมงขายไฟ 
ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
(Contracted Available 

Hours: CAH) 
(ชั่วโมงต่อปี) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย  
(Available Payment Rate: APR) 

(APRn = APR1n + APR2n) 
APR1n 

(บาทต่อกิโลวัตต์) 
APR2n 

(บาทต่อกิโลวัตต์) 
21 2563 7,889 1,600 137 
22 2564 8,486 1,600 137 
23 2565 8,486 1,600 137 
24 2566 7,577 1,600 137 
25 2567 8,510 1,600 137 
26 2568 2,683 600 45 

 

นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชายงัได้รับรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) จากการผลิตพลงังานไฟฟ้า
ตามปริมาณที่ผลิตจริงตามค าสัง่การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสิทธิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในการสัง่การให้
โรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดผลิตไฟฟ้าหรือผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต โดย กฟผ. ยงัคงต้องจ่ายค่า AP ให้กบัโรงไฟฟ้าศรีราชา
ตามความพร้อมจา่ยที่โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นผู้แจ้ง นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาได้ท าสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรม
รวม 50 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง กบั TOP มีอายสุญัญา 16 ปี สิน้สดุในปี 2568 ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาต่อสญัญากบั 
TOP ก่อนสิน้สดุสญัญา หาก TOP ประสงค์ที่รับซือ้น า้เพื่อการอตุสาหกรรมจากบริษัท 

2. โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 

โรงผลิตสาธารณปูการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กับ
กลุม่ ปตท. และลกูค้าอตุสาหกรรมทัว่ไป และมีการจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นเกินให้กบั กฟผ. เพื่อเป็นการรักษาสมดลุของการ
ผลิตไฟฟ้าและไอน า้ (Balance load) ในกรณีที่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอน า้สูง ส่งผลให้โรงผลิต
สาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึน้เพื่อให้ได้ปริมาณไอน า้ที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
อตุสาหกรรม โดยไฟฟ้าสว่นเกินดงักลา่วจะจดัจ าหนา่ยให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ใน
รูปแบบ Non-firm ทัง้นี ้การจ าหนา่ยไฟฟ้าบางสว่นให้กบั กฟผ. นอกจากจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ
แล้ว ยงัเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมอีกด้วย โดยปัจจบุนัโรงผลติสาธารณปูการระยองประกอบด้วยโรง
ผลติสาธารณปูการจ านวน 3 แหง่ ได้แก่ 

2.1 โรงผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 

โรงผลติสาธารณปูการ 1 มีก าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 226 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 890 ตนัต่อ
ชัว่โมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 720 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมงตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง โดยจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม
เป็นหลกัและจ าหนา่ยไฟฟ้าสว่นเกินให้กบั กฟผ. โดยเร่ิมทยอยด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2549 
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กระบวนการผลติ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (CogenerationPower Plant) ซึ่งใช้ก าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลงิ โดยการผลติไฟฟ้านัน้จะเร่ิมจากการดดูอากาศจากภายนอกเข้าเคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) จนมีความดนั
และอุณหภูมิสงูขึน้ ต่อมาอากาศที่ผ่านเคร่ืองอดัอากาศจะถูกสง่เข้าไปยงัห้องเผาไหม้  (Combustion Chamber) เพื่อ
สนัดาปร่วมกบัก าซธรรมชาติ ก าซที่ได้จากการเผาไหม้ซึง่มีความร้อนและแรงดนัสงูจะไปขยายตวัผา่นกงัหนัก าซ (GT) เพื่อ
ขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จ านวน 6 ชุด โดยไอเสียจากกงัหนัก าซ (GT) จะน าไป
ถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลติเป็นไอน า้ความดนัสงูด้วยเคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด 70/140 ตนั
ต่อชั่วโมง จ านวน 6 ชุดเพื่อจ าหน่ายไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ยงัมีการผลิตไอน า้จากหม้อไอน า้ส ารอง 
(Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หนว่ย ขนาด 50 ตนัตอ่ชัว่โมง อีกด้วย 

แผนผังอย่างง่าย แสดงการผลติของโรงผลิตสาธารณูปการ 1 

 
 

ทัง้นี ้บริษัทได้ท าสญัญาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) กบั GE Energy 
Parts Inc. และ General Electric International Operations Company Inc. ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก าซ (GT) ของโรงผลิต
สาธารณูปการ 1 และ 2 ซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 2566 ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาต่อสญัญากับคู่สญัญาก่อนสิน้สดุ
สญัญา 

แผนการซอ่มบ ารุงรักษา 

แผนการซ่อมบ ารุงรักษาของโรงผลิตสาธารณูปการ 1  สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Hot Gas Path 
Inspection (HGP) และ Major Overhaul (MO) ซึ่งบริษัทมีแผนในการซ่อมบ ารุงรักษา HGP และ MO สลบักนัทกุๆ 3 ปี 
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10 และ 18 วนัต่อครัง้ ตามล าดบั ทัง้นี ้โรงผลิตสาธารณปูการ 1 ไม่มีการท า Combustion 
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Inspection เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าศรีราชาเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนชิน้ส่วนเคร่ืองจักรทุกครัง้ที่มีการท า HGP และ MO 
ดังนัน้ จึงไม่ต้องท าการ Inspection ในส่วนดังกล่าว นอกจากนี ้โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ได้ก าหนดแผนการซ่อม
บ ารุงรักษาของ Auxiliary Boiler และ HRSG ไว้เป็นประจ าทกุปี (Yearly Inspection) ทัง้นี ้บริษัทได้ท าการซอ่มบ ารุง MO 
ของ GTG จ านวน 1 เคร่ือง ในปี 2557 

การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2564 และมีสิทธิใช้น า้ตามสญัญาซือ้ขายที่ดินกับนิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) นอกจากนี ้ยงัได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพื่อส ารองไฟฟ้ากบั กฟภ. จ านวน 93.5 เมกะวตัต์  
มีระยะเวลา 1 ปีและตอ่อายโุดยอตัโนมตัิอีกครัง้ละ 1 ปีหากไมม่ีการยกเลิกสญัญา ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาต่อสญัญา
ซือ้ขายก าซธรรมชาติและสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพื่อส ารองกบัคูส่ญัญาก่อนสิน้สดุสญัญา และจะเจรจาสญัญาทัง้ระยะเวลา
และปริมาณวตัถดุิบให้สอดคล้องกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่บริษัทมีกบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

การจดัจ าหนา่ย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับลกูค้าอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 124 เมกะวตัต์ กบัลกูค้าจ านวน 11 ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปีและ
สามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอน า้รวมประมาณ 280 ตนัตอ่ชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 7ราย อายสุญัญา 
10 -15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 300 ลกูบาศก์
เมตรตอ่ชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 6 ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการ
ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ านวน 40 เมกะวตัต์ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ 
Non-firm โดยสญัญาดงักลา่วมีอายสุญัญา 5 ปีและต่ออายโุดยอตัโนมตัิอีกทกุ 5 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ 
กฟผ. 

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมกบัลกูค้าอตุสาหกรรมก่อน
สิน้สดุสญัญา โดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถตกลงกันและต่ออายุสญัญาได้อีก 5 ปี และจะเจรจาสญัญาวตัถุดิบทัง้
ระยะเวลาและปริมาณให้สอดคล้องกบัสญัญาที่บริษัทท ากบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

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

โรงผลิตสาธารณปูการ 2 ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบันิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล (Rayong Industrial Land: 
RIL) จงัหวดัระยองมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 113 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 170 ตนัต่อชัว่โมง และ
ก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 510 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นหลกั และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นเกินให้กบั กฟผ. ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์
ตัง้แตปี่ 2551 
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กระบวนการผลติ 

โรงผลิตสาธารณปูการ 2 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลงิ โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้จะเร่ิมจากการดดูอากาศจากภายนอกเข้าเคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) จนมี
ความดนัและอณุหภมูิสงูขึน้ ตอ่มาอากาศที่ผา่นเคร่ืองอดัอากาศจะถกูสง่เข้าไปยงัห้องเผาไหม้  (Combustion Chamber) 
เพื่อสนัดาปร่วมกบัก าซธรรมชาติ ก าซที่ได้จากการเผาไหม้ซึง่มีความร้อนและแรงดนัสงูจะไปขยายตวัผ่านกงัหนัก าซ (GT) 
เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุด เพื่อหมนุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยไอ
เสียจากกังหนัก าซ (GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ด้วยเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ 
(HRSG) ขนาด 70/140 ตนัตอ่ชัว่โมง จ านวน 2 ชุด โดยไอน า้ที่ผลิตได้จ าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม และไอน า้สว่นที่
เหลือจะน าไปผ่านกงัหนัไอน า้ (ST) เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 38 เมกะวตัต์ จ านวน 1 ชุด 
นอกจากนีย้งัมีการมีการผลิตไอน า้จากหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หน่วย ขนาด 50 ตนัต่อชัว่โมง อีก
ด้วย 

แผนผังอย่างง่าย แสดงการผลติของโรงผลิตสาธารณูปการ 2 

 
 

แผนการซอ่มบ ารุงรักษา 

แผนการซ่อมบ ารุงรักษาของโรงผลิตสาธารณูปการ 2 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Hot Gas Path 
Inspection (HGP) และ Major Overhaul (MO) เช่นเดียวกบัโรงผลติสาธารณปูการ 1 อย่างไรก็ตาม ในสว่นของแผนการ
ซอ่มบ ารุงรักษาของ Steam Turbine บริษัทจะด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนการซ่อมบ ารุงรักษา Gas Turbine โดยจะ
ท า MO ในช่วงเวลาเดยีวกบั Gas Turbine และจะซอ่มบ ารุงรักษาแบบ Minor Inspection (MI) ในช่วงที่ Gas Turbine ท า
การซอ่มบ ารุงรักษาแบบ HGP ทัง้นี ้บริษัทได้ท าการซอ่มบ ารุง MO ของ GTG จ านวน 1 เคร่ือง ในปี 2557 
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การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซ
ธรรมชาติกบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุในปี 2565 และมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water) จากนิคม
อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2565 ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาต่อสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติ
และสญัญาซือ้ขายน า้ดิบกับคู่สญัญาก่อนสิน้สุดสัญญา และจะเจรจาสัญญาทัง้ระยะเวลาและปริมาณวัตถุดิบให้
สอดคล้องกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่บริษัทมีกบัลกูค้าอตุสาหกรรม  

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกบั กฟผ. จ านวน 37.5 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 1 ปีและต่อ
อายโุดยอตัโนมตัิอีกครัง้ละ 1 ปีหากไมม่ีการยกเลกิสญัญา 

การจดัจ าหนา่ย 

โรงผลิตสาธารณปูการ 2 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกบัลกูค้าอตุสาหกรรมใน
นิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล ประกอบด้วยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 42.75 เมกะวตัต์ สญัญาซือ้ขายไอน า้รวม 95 ตนัต่อ
ชัว่โมง และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวม 178 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 1 ราย อายสุญัญา 
15 ปีและสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. จ านวน 60 เมกะวตัต์ 
ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Non-firm อายสุญัญา 5 ปีและต่ออายโุดยอตัโนมตัิอีกทกุ  
5 ปีนบัตัง้แตเ่ร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมกบัลูกค้าอตุสาหกรรมก่อน
สิน้สุดสัญญา และจะเจรจาสัญญาวัตถุดิบทัง้ระยะเวลาและปริมาณให้สอดคล้องกับสัญญาที่บริษัทท ากับลูกค้า
อตุสาหกรรม 

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

โรงผลติสาธารณปูการ 3 ตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลติ
ไอน า้ประมาณ 280 ตนัตอ่ชัว่โมง และก าลงัการผลติน า้เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 770 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง โดยมี
อปุกรณ์หลกัประกอบด้วยหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 3 หน่วย และระบบผลิตน า้ปราศจากแร่ธาตุ ทัง้นี ้
เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2552 

ทัง้นี ้โรงผลติสาธารณปูการ 1 และ 3 ได้ถกูออกแบบระบบสง่ไฟฟ้าและไอน า้ให้เช่ือมโยงกนั (Power and Steam 
Distribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ สร้างความสมดลุและส ารองระหว่างกนัได้ ประกอบ
กบัโรงผลติสาธารณปูการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่สามารถผลติไฟฟ้าและไอน า้ได้
มีประสทิธิภาพสงูกวา่การผลติไอน า้ของโรงผลติสาธารณปูการ 3 สง่ผลให้มีการสง่ไอน า้ รวมทัง้ไฟฟ้าที่ผลติได้จากโรงผลติ
สาธารณปูการ 1 ไปยงัโรงผลติสาธารณปูการ 3 เพื่อจ่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมของโรงผลติสาธารณปูการ 3 
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แผนผังอย่างง่าย แสดงการผลติของโรงผลิตสาธารณูปการ 3 

 
แผนการซอ่มบ ารุงรักษา 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงรักษาของ Auxiliary Boiler ไว้เป็นประจ าทุกปี (Yearly 
Inspection)  

 การจดัหาวตัถดุิบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไอน า้โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2566 และเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับนิคม
อตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2566 

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาต่อสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติและสญัญาซือ้ขายน า้ดิบกับคู่สญัญาก่อนสิน้สุด
สญัญา และจะเจรจาสญัญาทัง้ระยะเวลาและปริมาณวตัถุดิบให้สอดคล้องกับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่บริษัทมีกับลกูค้า
อตุสาหกรรม 

การจดัจ าหนา่ย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกบัลกูค้าอุตสาหกรรมใน
นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) ดงันี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 56 เมกะวตัต์ กบัลกูค้าจ านวน 
4 ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอน า้รวมประมาณ 223 ตนัต่อชัว่โมง กับ
ลกูค้าจ านวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรม
รวมประมาณ 62 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปีและสามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี 

ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเจรจาตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมกบัลกูค้าอตุสาหกรรมก่อน
สิน้สดุสญัญา โดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถตกลงกันและต่ออายุสญัญาได้อีก 5 ปี และจะเจรจาสญัญาวตัถุดิบทัง้
ระยะเวลาและปริมาณให้สอดคล้องกบัสญัญาที่บริษัทท ากบัลกูค้าอตุสาหกรรม 
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(2) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) 

RPCL เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีก าลงัการผลติไฟฟ้าหน่วยละ 700 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หน่วยผลิต 
รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต์ ตัง้อยูท่ี่อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ โดยจ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลติได้ให้แก่ กฟผ. ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ส าหรับหนว่ยผลติที่ 1 ตัง้แตว่นัท่ี 
1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2551 ซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 2576 โดยการผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ าหนา่ยเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

กระบวนการผลติ 

RPCL เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง
หลกั และมีน า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าศรีราชา โดย RPCL มีเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากังหนัก าซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุดต่อ 1 หน่วยผลิต เคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ 
(HRSG) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 275 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชดุ ตอ่ 1 หนว่ยผลติ  

แผนผังอย่างง่าย แสดงการผลติของ RPCL 

 
หมายเหต:ุ แสดงการผลิตไฟฟ้าก าลงัการผลิต 700 เมกะวตัต์ จ านวน 1 หน่วยผลิต 

ทัง้นี ้RPCL ได้ท าสญัญาด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กบั Chubu 
Ratchaburi Electric Services (CRESCO) ส าหรับเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในสว่นอื่นนอกเหนือจากเคร่ือง
กงัหนัก าซ (GT ) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2565 และ CRESCO ได้ท าสญัญาบริการซอ่มบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term 
Service Agreement) กบั Mitsubishi Hitachi Power System ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก าซ (GT) ซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 
2563  

การจดัหาวตัถดุิบ 

RPCL ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2576 ที่ราคาก าซส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดย RPCL สามารถ
ส่งผ่านค่าเชือ้เพลิงรวมอยู่ในค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ไปยงั กฟผ.ทัง้นี ้กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดส่ง
ปริมาณก าซธรรมชาติได้ตามสญัญาดงักลา่วและ กฟผ. สัง่ให้ RPCL เดินเคร่ืองด้วยเชือ้เพลิงส ารองกฟผ. จะเป็นผู้ชดเชย
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ค่าเชือ้เพลิงส่วนที่เพิ่มขึน้ให้แก่ RPCL โดย RPCL ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้มนัดีเซลหมุนเร็วกับ ปตท.เพื่อใช้เป็น
เชือ้เพลงิส ารองในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาก าซธรรมชาติได้ โดยสญัญามีระยะเวลา 6 ปี สิน้สดุในปี 2559  

การจดัจ าหนา่ย 

RPCL ผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่วได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ก าหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าผ่านแผนการ
รับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวนั โดย RPCL ต้องแจ้งความ
พร้อมจ่ายในการผลิตไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึ่งค่า  AP เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่ 
RPCL ในการรักษาระดบัความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ค านึงถึงปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขายให้แก่ กฟผ. ทัง้นี ้RPCL จะ
ได้รับรายได้ค่า AP ตามความพร้อมจ่ายที่ RPCL แจ้งและเป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า นอกจากนี  ้RPCL ยงั
ได้รับรายได้ค่า EP จากการผลิตพลงังานไฟฟ้าตามปริมาณที่ผลิตจริงตามค าสัง่การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มี
สทิธิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในการสัง่การให้ RPCL หยดุผลิตไฟฟ้าหรือผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต โดย กฟผ. ยงัคงต้อง
จ่ายคา่ AP ให้กบั RPCL ตามความพร้อมจ่ายที่ RPCL เป็นผู้แจ้ง 

(3) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (CHPP) 

CHPP เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP) มีก าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 5 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลติ
น า้เย็นประมาณ 12,000 ตนัความเย็น ตัง้อยู่ที่ศนูย์ราชการ  โดยจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm จ านวน 6.4 เมกะ
วตัต์ ให้กบั กฟน. และจ าหนา่ยพลงังานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้อาคารศนูย์ราชการ   

CHPP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้าร่วมกบัความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling 
Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้าจะคล้ายกบัระบบผลิตไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration) เร่ิมต้นจากการดดูอากาศจากภายนอกเข้าเคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) จนมีความดนัและอณุหภมูิ
สงูขึน้ ต่อมาอากาศที่ผ่านเคร่ืองอดัอากาศจะถกูสง่เข้าไปยงัห้องเผาไหม้  (Combustion Chamber) เพื่อสนัดาปร่วมกบั
ก าซธรรมชาติ ก าซที่ได้จากการเผาไหม้ซึ่งมีความร้อนและแรงดนัสงูจะไปขยายตวัผ่านกังหนัก าซ (GT) เพื่อขบัเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าของกังหันก าซ (GTG) โดยไอเสียจากกังหันก าซ (GT) จะน าไปผ่านเคร่ืองท าความเย็นแบบดูดซึม 
(Absorption Chiller) เพื่อผลติน า้เย็น ทัง้นี ้CHPP มีกระบวนการผลติน า้เย็นแบง่เป็น 2 ระบบ คือ  

1. ระบบผลติน า้เย็นด้วยความร้อนท่ีได้จากการผลติไฟฟ้า มีเคร่ืองท าความเย็นแบบดดูซึม (Absorption Chiller) 
ขนาด 3,000 ตันความเย็น จ านวน 2 หน่วย ซึ่งยังไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัร คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2559  

2.  ระบบผลิตน า้เย็นด้วยไฟฟ้ามีเคร่ืองผลิตน า้เย็นโดยใช้ไฟฟ้า (Electric Chiller) ขนาด 2,000 ตนัความเย็น 
จ านวน 2 หนว่ย และขนาด 1,000 ตนัความเย็น จ านวน 2 หนว่ย เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2552 

ที่ผ่านมา CHPP ได้ท าการจ าหน่ายไฟฟ้าตามก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าที่ระบุในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าใน
รูปแบบ Non-firm ให้กบั กฟน. แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั CHPP ได้หยดุการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟน. และหยดุการ
ผลติน า้เย็นด้วยเคร่ืองท าความเย็นแบบดดูซมึ (Absorption Chiller) คงเหลอืแตก่ารผลติน า้เย็นด้วยเคร่ืองผลติน า้เย็นโดย
ใช้ไฟฟ้า (Electric Chiller) ส าหรับระบบปรับอากาศในอาคารศูนย์ราชการ  เพียงอย่างเดียว และอยู่ระหว่างท าการ
ปรับปรุง Absorption Chiller  
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ทัง้นี ้CHPP ได้ท าสญัญาด าเนินงาน (Operation Agreement) กบับริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
ส าหรับการเดินเคร่ืองจกัรซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 2559 และท าสญัญาบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกั (Electric Chiller) กบั
บริษัท แอร์โค จ ากดั ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2559 

การจดัหาวตัถดุิบ 

CHPP ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 10 ปี สิน้สดุปี 2563 

การจดัจ าหนา่ย 

CHPP จ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบั กฟน. โดยท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2552 มี
อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 5 ปี และตอ่สญัญาอตัโนมตัิทกุๆ 5 ปี จนกวา่จะมีการยกเลกิสญัญา ส าหรับไฟฟ้าสว่นที่เหลือจะ
ถกูน าไปใช้ในการผลติพลงังานความเย็นเพื่อจ าหนา่ยให้อาคารศนูย์ราชการ ส าหรับระบบปรับอากาศ โดยท าสญัญาซือ้
ขายพลงังานความเย็นกบับริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั มีอายสุญัญา 30 ปี สิน้สดุในปี 2581 

(4) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั (BIC) 

 BIC เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 117 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิตไอ
น า้ประมาณ 20 ตนัต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าหนา่ยไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. 
และจ าหนา่ยไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอื และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลติ 

 BIC เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจะเร่ิมจากการดดูอากาศจากภายนอกเข้าเคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) จนมีความดนัและอณุหภมูิสงูขึน้ 
ต่อมาอากาศที่ผ่านเคร่ืองอดัอากาศจะถกูสง่เข้าไปยงัห้องเผาไหม้  (Combustion Chamber) เพื่อสนัดาปร่วมกับก าซ
ธรรมชาติ ก าซที่ได้จากการเผาไหม้ซึ่งมีความร้อนและแรงดนัสงูจะไปขยายตวัผ่านกงัหนัก าซ (GT) เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าของกังหนัก าซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชุด เพื่อหมนุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยไอเสียจากกังหนัก าซ 
(GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลติเป็นไอน า้ด้วยเคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) จ านวน 2 ชดุ ไป
ผ่านกงัหนัไอน า้ (ST) เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหนัไอน า้ (STG) ขนาด 22.9 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชุดและไอน า้ที่
เหลอืทัง้หมดจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้BIC ได้ท าสญัญาบริการซอ่มบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) จ านวน 2 สญัญา กบั 
General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. ส าหรับเคร่ืองกงัหนัก าซ 
(GT) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2570 
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 การจดัหาวตัถดุิบ 

 BIC ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 25 ปีสิน้สดุในปี 2581 และท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบจาก บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการต่อ
สญัญาแบบปีตอ่ปี 

 การจดัจ าหนา่ย 

 BIC จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์
ให้กบั กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มอีายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ตัง้แตปี่ 
2556 และสญัญาจะสิน้สดุปี 2581 และจ าหนา่ยไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
ในลกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว อายสุญัญาประมาณ 15 ปี และมีการท าสญัญาซือ้ขายไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 ทัง้นี ้BIC ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm ส าหรับโครงการที่ 2 กับ กฟผ. 
จ านวน 90 เมกะวตัต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวมี
ก าหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ในวนัที่ 1 มิถนุายน 2560 โรงไฟฟ้าโครงการที่ 2 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneraton Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งจะตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกบัโรงไฟฟ้าโครงการที่ 1 และมี
ก าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 117 เมกะวตัต์ และไอน า้ประมาณ 20 ตนัตอ่ชัว่โมง เช่นเดียวกบัโครงการท่ี 1 โดยไฟฟ้าสว่น
ที่เหลอืและไอน า้ทัง้หมดจะจ าหนา่ยให้กบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมที่อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งได้เร่ิมท าการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการท่ี 2 แล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 โดยผู้ รับเหมาอยู่ระหว่างการจดัท าแผนงานและรายละเอียด
การด าเนินการก่อสร้างโครงการ และจดัเตรียมส านกังานชัว่คราวของโครงการ  และคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 30 
เดือน บริษัทมีภาระผกูพนัที่จะใสเ่งินเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นในวงเงินรวมประมาณ 333 ล้านบาท ทัง้นี ้ในกรณีที่
เงินทนุในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพนัภายใต้สญัญา Undertaking ที่
จะต้องใสเ่งินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้จากผู้ ถือหุ้นในวงเงินไมเ่กินประมาณ 25 ล้านบาท 

  

 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(1) บริษัท ไออาร์พีซี คลนีพาวเวอร์ จ ากัด (IRPC-CP) 

 IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าหน่วยผลิตละประมาณ 120 เมกะวตัต์ 
จ านวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 240 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิตไอน า้ 2 หน่วยผลิต รวมประมาณ 300 ตนัต่อชัว่โมง 
ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวดัระยอง โดยจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับ
ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Firm จ านวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ.ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี และจ าหนา่ยไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืและไอน า้ให้กบั IRPC 

 กระบวนการผลติ 

 IRPC-CP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่ง
มีกระบวนการผลติไฟฟ้าเช่นเดียวกบั BIC โดย IRPC-CP มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก าซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะ



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้า 16 

วตัต์ จ านวน 2 ชดุ ตอ่ 1 หนว่ยผลติ เคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาดประมาณ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง จ านวน 2 
ชุด ต่อ 1 หน่วยผลิต และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (STG) ขนาดประมาณ 30 เมกะวตัต์ จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วย
ผลติ นอกจากนีย้งัมีการมีการผลติไอน า้จากหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หนว่ย ขนาด 100 ตนัตอ่ชัว่โมง 
อีกด้วย 

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยท าการว่าจ้างผู้ รับเหมา เป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract) กบักิจการค้าร่วม (Consortium) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีความช านาญ
จ านวน 3 รายคือ Mitsubishi Corporation Toyo-Thai Corporation และ Toyo Thai Malaysia SDN BHD และอยู่
ระหวา่งเจรจาสญัญาให้บริการบ ารุงรักษา (Maintenance Agreement) กบั IRPC  คาดวา่จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวม 48 
เดือน ตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2556 – มิถนุายน 2560 โดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 ระยะ ดงันี ้

1. ระยะที่ 1 - ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 19 เดือน ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2556 – มกราคม 2558 เพื่อขาย
ไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่โครงการสว่นขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products 
(UHV) ของ IRPC  โดย ณ เดือนธนัวาคม 2557 การก่อสร้างระยะที่ 1 มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 
92 ซึง่มีแผนจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยจะมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 45 เมกะ
วตัต์ และไอน า้รวม 180 ตนัชัว่โมง 

2. ระยะที่ 2 - ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 29 เดือน ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ 2558 – มิถนุายน 2560 

ทัง้นี ้บริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 942 ล้านบาท และในกรณีที่เงินทุนในการ
ด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผกูพนัภายใต้สญัญา Sponsor Support ที่จะต้องใส่
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 347 ล้านบาท  

การจดัหาวตัถดุิบ 

IRPC-CP ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติกบั ปตท.
เป็นระยะเวลา 27 ปีนบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1 และมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw 
Water) กบั IRPC เป็นระยะเวลา 27 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่ 1 

การจดัจ าหนา่ย 

 IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Firm กบั กฟผ. ฉบบัลงวนัที่ 6 มกราคม 
2555 จ านวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 25 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบของ กฟผ. นอกจากนี ้IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสว่นที่เหลือจ านวน 60 เมกะวตัต์ และท าสญัญาซือ้ขาย
ไอน า้ปริมาณรวมประมาณ 180-300 ตนัตอ่ชัว่โมงกบั IRPC เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 สิน้สดุปี 2585 หรือสิน้สดุสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ภายหลงั 

(2) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 

 NNEG เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) มีก าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 125 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลิต 
ไอน า้ประมาณ 30 ตนัต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวดัปทุมธานี โดยจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้
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สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กับ กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้า
สว่นท่ีเหลอื และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

 กระบวนการผลติ 

 NNEG เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งมี
กระบวนการผลติไฟฟ้าเช่นเดียวกบั BIC โดย NNEG มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก าซ (GTG) ขนาดประมาณ 40-46.5 เม
กะวตัต์ จ านวน 2 ชดุ เคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) จ านวน 2 ชุด และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (STG) 
ขนาด 38 เมกะวตัต์ จ านวน 1 ชดุ  

 ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าดงักลา่วอยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยท าการว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
กบักิจการค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วยบริษัทที่มีความช านาญจ านวน 2 รายคือ Jurong Engineering Ltd. และ 
Thai Jurong Engineering Ltd. ซึ่งบริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลือที่จะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 176 ล้านบาท โดย ณ 
เดือนธนัวาคม 2557 การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 30 และคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ใน
วนัท่ี 1 มิถนุายน 2559 

การจดัหาวตัถดุิบ 

NNEG ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลติไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 25 ปี สิน้สุดในปี 2584 และอยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water) กับเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนคร 

 การจดัจ าหนา่ย 

 NNEG ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Firm กบั กฟผ. จ านวน 90 เมกะวตัต์ เมื่อ
วนัท่ี 20 สงิหาคม 2555 โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แตเ่ร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. และจ าหนา่ยไฟฟ้าสว่นท่ี
เหลอืรวมถึงไอน า้ให้แก่กลุม่ลกูค้าในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

2.1.2 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

TSR ประกอบธุรกิจลงทนุ โดยได้ลงทนุร้อยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

SSE1 เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยระบบ 
โฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ดิน (โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) มีก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 
8 เมกะวตัต์ จ านวน 10 โครงการ ก าลงัการผลิตตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ 
กฟภ. 
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โครงการ 

ที่ตัง้โครงการ ก าลังการผลิต
เสนอขาย 
(เมกะวัตต์) 

ค่าความเข้มรังสี
แสงอาทติย์ 

(เมกะจูล/ตาราง
เมตร-วัน) 

เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
อ าเภอ จังหวัด 

SSE1-PV01 บอ่พลอย กาญจนบรีุ 8.0 17.63 วนัที่ 4 กนัยายน 2556 
SSE1-PV02 ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 8.0 18.24 วนัที่ 17 กรกฎาคม 2556 
SSE1-PV03 หนองหญ้าไซ สพุรรณบรีุ 8.0 18.25 วนัที่ 28 ตลุาคม 2556 
SSE1-PV04 เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 8.0 18.19 วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
SSE1-PV05 เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 8.0 18.19 วนัที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
SSE1-PV06 ดา่นมะขามเตีย้ กาญจนบรีุ 8.0 17.61 วนัที่ 6 มิถนุายน 2557 
SSE1-PV07 ทา่มว่ง กาญจนบรีุ 8.0 17.77 วนัที่ 20 มีนาคม 2557 
SSE1-PV08 พนมทวน กาญจนบรีุ 8.0 18.24 วนัที่ 6 มิถนุายน 2557 
SSE1-PV09 อูท่อง สพุรรณบรีุ 8.0 18.37 วนัที่ 4 เมษายน 2557 
SSE1-PV10 สามชกุ สพุรรณบรีุ 8.0 17.16 วนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 

SSE1 ท าการวา่จ้างผู้ รับเหมาเป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison ในการ
ด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง จดัหา ทดสอบและรับประกนัเพื่อก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดย
ผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้มีการรับประกันปริมาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผลิตได้ในแต่ละปี (Output Performance 
Guarantee) ให้กบัโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยจะชดเชยรายได้สว่นที่ SSE1 
สญูเสยีไป หากผลติไมไ่ด้ตามจ านวนหนว่ยไฟฟ้าที่รับประกนัตามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญา   

นอกจากนี ้SSE1 ได้เข้าท าสญัญาบริหารจดัการและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กบั
บริษัท คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จ ากดั และบริษัท ซนัเอดิสนั โอเปอร์เรชัน่ส์แอนด์ แมนเทนแนนซ์ จ ากัด เพื่อบริหารจดัการ
และบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า อายสุญัญา 10 ปีนบัจากวนัท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์  

การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบที่ส าคญัที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งขึน้อยู่กบัสถานที่ตัง้ 
สภาพภมูิประเทศและภูมิอากาศเป็นส าคญั โดยบริษัทได้ท าการศึกษาความเข้มของแสงก่อนการตดัสินใจเลือกท าเล 
เพื่อเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ทัง้นี ้ ความเข้มของแสงอาทิตย์ในบริเวณที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ของ SSE1 ปรากฏตามตารางข้างต้น 

การจดัจ าหนา่ย 

SSE1 จ าหนา่ยไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ VSPP ทัง้หมด 10 ฉบบัลงวนัท่ี 11 
เมษายน 2555 ส าหรับโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV05 และวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 ส าหรับโครงการ SSE1-PV06 
ถึง SSE1-PV10 โดยมีปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าสญัญาละ 8 เมกะวัตต์อายุสญัญา 5 ปีและต่ออายุได้อีกครัง้ละ 5 ปีแบบ
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้สญัญาดงักลา่วเป็นการซือ้ขายไฟฟ้าด้วยระบบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบสว่นเพิ่มราคารับซือ้ ซึ่งรายได้จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นรายได้ตามอัตราค่าพลงังานไฟฟ้าที่ขายส่งให้กับ กฟภ. ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการ
เปลีย่นแปลงของคา่เชือ้เพลงิ และปริมาณไฟฟ้ารับซือ้สงูสดุไมเ่กินท่ีก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และสว่นที่ 2 เป็นสว่น
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เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ซึ่งโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 ได้รับ Adder ที่อตัรา 6.5 บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง 
โดยได้รับการสนบัสนนุเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

2.1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(1) บริษัท นที ซนิเนอร์ยี่ จ ากัด (NSC) 

NSC ประกอบธุรกิจลงทนุ โดยลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึง่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

XPCL เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุ ซึ่ง
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่บนล าน า้โขงห่างจาก
ตวัเมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดงักลา่วใช้เทคโนโลยีกงัหนัน า้แบบคปัลาน (Kaplan 
Turbine) ท างานร่วมกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวตัต์ จ านวน 7 เคร่ือง และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 60 
เมกะวตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

XPCL ได้ลงนามสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 
2553ในรูปแบบสญัญาประเภทการโอนกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสญัญา
สิน้สดุลง (Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสญัญาสมัปทานจะสิน้สดุพร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึ่งมี
อาย ุ29 ปีนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ ทัง้นี ้บริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลือที่จะใสเ่งินเพิ่มทนุอีกประมาณ 4,563 
ล้านบาท และในกรณีที่เงินทนุในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผกูพนัภายใต้
สญัญา Sponsor Support ที่จะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากู้ ยืมเงินโดยผู้ ถือหุ้ น 
(Shareholder Loan Agreement) ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 2,463 ล้านบาท 

ที่ผา่นมา XPCL ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากดั เมื่อวนัที่ 14 
ตุลาคม 2554 เร่ิมก่อสร้างเมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลาก่อสร้างและด าเนินการประมาณ 8 ปี โดย ณ เดือน
ธันวาคม 2557 การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 40.79 ทัง้นีม้ีก าหนดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 
2562 

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรีมีการส่งเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผ่าน  
(Fish Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแม่น า้ (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านการ
คมนาคมโดยมีทางเรือผา่น (Navigation Lock)   

การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบที่ส าคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้น า้
(Weir) เพื่อใช้ผลติไฟฟ้าแทนการก่อสร้างอา่งเก็บน า้ แม้ว่าน า้จะได้มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณ
น า้ในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา บริษัทจึงได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณน า้ก่อนการออกแบบโรงไฟฟ้า 
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การจดัจ าหนา่ย 

XPCL จะจ าหนา่ยไฟฟ้าจ านวน 1,220 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา
29 ปีนบัแต่วนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวตัต์ ให้กบั EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา 29 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

NL1PC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าน า้ลิก 1 ซึ่งเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) ขนาดประมาณ 65 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของนครหลวง
เวียงจนัทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตกว้าง 160 เมตร กัน้แมน่ า้ลกิซึง่เป็นแมน่ า้สาขาของแมน่ า้งึมใน สปป.
ลาว มีหวัเขื่อน (Head) สงูประมาณ 21.5 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีกงัหนัน า้แบบบลับ์ (Bulb Turbine) ขนาด 32.5 เมกะ
วตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง  

NL1PC ได้ลงนามในสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 
2556 ในรูปแบบสญัญาประเภทการสร้าง ด าเนินงาน และโอนให้กบัรัฐบาลของ  สปป.ลาว เมื่อสญัญาสิน้สดุลง (Build-
Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายสุญัญาสมัปทาน 30 ปีนบัจากวนัที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบตัิตามเง่ือนไข
บงัคบัก่อนตามสญัญาสมัปทานครบถ้วน และมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั EDL ไปจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน เป็นระยะเวลา
ประมาณ 27 ปี ทัง้นี ้บริษัทมีภาระผกูพนัคงเหลอืที่จะใสเ่งินเพิ่มทนุอีกประมาณ 365 ล้านบาท และในกรณีที่เงินทนุในการ
ด าเนินการตามโครงการไมเ่พียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผกูพนัภายใต้ Letter of Sponsor Support ที่จะต้องใส่
เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 3.12 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า NL1PC ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกบั บริษัท พอสโก้ เอ็นจิเนี่ยร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด เมื่อวนัที่ 2 เมษายน 2556 เร่ิมก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2557 โดยมีระยะเวลา
ก่อสร้างและด าเนินการประมาณ 39 เดือน  ณ เดือนธันวาคม 2557 การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 
14.7 คาดวา่จะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีก าหนดจ าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2560  

หากด าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายโครงการดงักล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนไฟฟ้าในอาณาเขตนครหลวงเวียงจนัทน์ได้ จึงเป็นโอกาสสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบั สปป.ลาว และสง่เสริมโอกาสใน
การลงทนุโครงการลกัษณะดงักลา่วในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก ซึ่งสามารถลดการ
ปลอ่ยก าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูช่ัน้บรรยากาศได้ประมาณ 120,000 ตนัตอ่ปี ด้วยเหตนุี ้โครงการดงักลา่วจึงได้รับการ
เสนอช่ือเป็นโครงการตามกลไกการพฒันาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ United Nations 
Framework Convention on Climate Change:UNFCC อีกด้วย  

การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบที่ส าคญัในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้น า้
(Weir) เพื่อใช้ผลติไฟฟ้าแทนการก่อสร้างอา่งเก็บน า้ แม้ว่าน า้จะได้มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณ
น า้ในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา บริษัทจึงได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณน า้ก่อนการออกแบบโรงไฟฟ้า 
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การจดัจ าหนา่ย 

NL1PC จะจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้กบั EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวไปจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน
เป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี 

 

2.1.4 ธุรกิจอื่น 

(1) 24M Technologies, Inc. (24M) 

 24M เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี 2553 ประกอบธุรกิจหลกัในการวิจยั
และพฒันาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อน ามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
ส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง  เช่น การเก็บไฟฟ้า
ส ารองส าหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของกระบวนการผลิตในกรณีที่การจ่าย
กระแสไฟฟ้าเกิดหยดุชะงกั หรือใช้กกัเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ไมม่ีแสงอาทิตย์  
ซึ่งแบตเตอร่ีชนิดนีจ้ะใช้วตัถดุิบและเวลาในการผลิตลดลงท าให้ต้นทนุในการผลิตต ่ากว่าแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออนทัว่ไป 
และโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลดลงท าให้มีความปลอดภัยมากขึน้ ซึ่งการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดับ
ห้องปฏิบตัิการ (Lab Scale) และการทดสอบการผลติในระดบั Pilot Plant ให้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ ทัง้นี ้คาดว่าจะเร่ิมต้นการ
ผลติและจ าหนา่ยสนิค้าในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

(2) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) 

BSA เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลกัษณะงานที่เป็นการ 
Outsourcing ของกลุม่ ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบง่ได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

1. จดัสง่พนกังานปฏิบตัิงานในสถานีน า้มนัของ ปตท. และให้ความรู้และวิธีปฏิบตัิงานเพื่อปฏิบตัิงานได้ถกูต้อง
และเป็นไปตามระบบงานคณุภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจดัให้มีคณะท างานเพื่อ
ศึกษาและแก้ปัญหา Oil Loss อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายที่ ปตท. ก าหนด และมี
คณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในสถานีน า้มนั 

2. จดัสง่พนกังานให้มาปฏิบตัิงานในร้านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจดัให้มีการอบรมหลกัสตูรการ
บริหารร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานตลอดจนท าการจัดหาวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการ
ด าเนินงานของร้านกาแฟ 

3. จดัหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามที่ 7-Eleven ก าหนด เพื่อเข้าปฏิบตัิงานภายใน 7-Eleven ที่ตัง้อยู่
ในสถานีบริการน า้มันของ ปตท. โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร้านค้า 
นอกจากนี ้ยงัท าการสัง่สนิค้าที่จะน ามาขายในร้านค้าตามชนิด ปริมาณและคณุภาพตามที่ 7-Eleven ก าหนด  

4. จดัหาบคุลากรเพื่อประจ าส านกังานใหญ่ ส านกังานพระโขนง และส านกังานระยอง 

 นอกจากนี ้BSA ยงัเข้าลงทนุในบริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (SSA) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่
ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 
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2.1.5 โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

รายได้รวมจากการขายและการให้บริการของบริษัทแบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ผลิตภัณฑ์/
บริการ 

ด าเนิน 
การ
โดย 

ร้อยละการ
ถือหุ้นของ 
บริษัท 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม(1)   

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ  
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงนิ 
เสมือนรวม  

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม(1) 

งบการเงนิรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ไฟฟ้า บริษัท  17,936 71.93% 19,370 73.05% 15,828 66.43% 19,370 73.05% 15,828 66.25% 
ไอน า้ บริษัท  5,596 22.44% 5,806 21.90% 6,644 27.89% 5,806 21.90% 6,644 27.81% 
น า้เพ่ือการ
อตุสาหกรรม 

บริษัท  276 1.11% 270 1.02% 280 1.18% 270 1.02% 280 1.17% 

น า้เย็น CHPP 100 - - - - - - 1 0.00% 173 0.72% 
สญัญาเช่า
การเงิน(2) 

บริษัท  817 3.28% 774 2.92% 730 3.06% 774 2.92% 730 3.06% 

ไนโตรเจน บริษัท  94 0.38% 107 0.40% 101 0.42% 107 0.40% 101 0.42% 
อ่ืนๆ(3) กลุม่

บริษัท 
 218 0.87% 191 0.72% 243 1.02% 189 0.71% 135 0.57% 

รวมรายได้    24,937 100.00% 26,517 100.00% 23,826 100.00% 26,517 100.00% 23,891 100.00% 

ที่มา:  บริษัท 
หมายเหต:ุ  (1) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัท าขึน้เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท โดยเสมือนว่าบริษัทได้เกิดการ

ควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั เน่ืองจากกลุม่บริษัทก่อนและหลงัการควบรวมกิจการอยูภ่ายใต้การควบคมุของ ปตท. ทัง้นี ้เสมือนว่าบริษัทได้รวม
งบการเงินของ PTTUT และ IPT ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 9 มกราคม 2556 และงบการเงินของ
บริษัทส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเป็นงบการเงินเสมือนส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556   

 (2) รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน เป็นรายได้ในส่วนของค่า APR1 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่า
ก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost) ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท IPP ของ
โรงไฟฟ้าศรีราชา จากเดิมซึง่บนัทกึอยูใ่นรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ เปลี่ยนเป็นรายได้จากสญัญาเชา่การเงิน ซึ่ง
เป็นไปตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 4 (TFRIC4) ที่ก าหนดให้ประเมินข้อตกลงซึ่งไม่ได้มีรูปแบบ
ของสญัญาเชา่ทางกฎหมายแตมี่การให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ตามระยะเวลาที่ก าหนดและมีการให้ผลตอบแทนในลกัษณะ
ของการจา่ยคืนครัง้เดียวหรือหลายครัง้ ซึ่งโรงไฟฟ้าศรีราชามีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ที่เข้าเงื่อนไขว่าเป็นข้อตกลงที่
ประกอบไปด้วยสญัญาเชา่การเงิน 

 (3) รายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ ได้แก่ ดอกเบีย้รับ รายได้ค่าเช่าโครงสร้างส าหรับวางท่อผลิตภัณฑ์ (Pipe Rack) รายได้จากการส่ง
พนกังานไปปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทในเครือ (Secondment) และคา่ใบรับรองคณุภาพน า้ 
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2.1.6 เงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

รายละเอียดเงินลงทนุของบริษัทในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ปีที่เร่ิม
ด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ 

รวมเงนิลงทุน
ทัง้หมด  

(ล้านบาท) 

เงนิลงทุนจนถึง 

31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน
คงเหลือที่จะใส่
เงนิเพิ่มทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนภาระผูกพัน
คงเหลือเมื่อเทยีบกับ

สินทรัพย์รวม  

ณ 31 ธ.ค. 2557 

(ร้อยละ) 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

IRPC-CP 51 2560 1,965 1,023 942 2.19 ในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) 
บริษัทมีภาระผูกพนัภายใต้สญัญา Sponsor Support ที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเติมใน
รูปของการเพ่ิมทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 347 ล้านบาท 

NL1PC 40 2560 481 116 365 0.85 ในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) 
บริษัทมีภาระผูกพนัภายใต้ Letter of Sponsor Support ที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเติม
ในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 3.12 ล้านเหรียญ
สหรัฐ 

NNEG 30 2559 500 324 176 0.40 - 

NSC  
(ลงทนุใน 
XPCL) 

25 2562 7,173 2,610 4,563 10.63 ในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) 
บริษัทมีภาระผูกพนัภายใต้สญัญา Sponsor Support ที่จะต้องให้การสนับสนนุ
ทางการเงินเพ่ิมเติมในรูปแบบสญัญากู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 2,463 ล้านบาท 

BIC2 25 2560 333 - 333 0.78 ในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ  (Cost Overrun) 
บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา Undertaking ที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเติมในรูป
ของการเพ่ิมทนุหรือการให้เงินกู้จากผู้ ถือหุ้นในวงเงินไมเ่กินประมาณ 25 ล้านบาท 

รวม   10,452 4,073 6,379 14.85  

ที่มา: บริษัท  



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2.2.2 หน้า 24 

2.2 ผลิตภณัฑ์และการผลิต 

2.2.1 ผลิตภณัฑ์ 

ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท คือ การผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลกูค้าอตุสาหกรรม รวมถึง
การผลิตและจ าหน่ายไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนจ าหน่ายไนโตรเจนให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ไฟฟ้า 

กลุม่บริษัทได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. และ กฟน. โดยเง่ือนไขและข้อก าหนด รวมทัง้เง่ือนไขด้าน
ราคาซือ้ขายไฟฟ้าในสญัญาของแตล่ะโรงไฟฟ้ามีความแตกต่างกนัตามขนาดและประเภทของโรงไฟฟ้า  ในกรณีจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม บริษัทที่ด าเนินกิจการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเข้าท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบัโรงไฟฟ้านัน้ๆ โดยตรง และจดัจ าหน่ายผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงส าหรับ
ลกูค้าแตล่ะราย 

(2) ไอน า้ 

ไอน า้เป็นผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ ซึง่จะขายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมใน
เขตนิคมอตุสาหกรรมที่ตัง้อยูใ่กล้กบัโรงไฟฟ้านัน้ๆ อนัเนื่องจากการจดัสง่ให้กบัลกูค้ามีข้อจ ากดัเร่ืองระยะทาง โดยไอน า้ที่
จ าหนา่ยมีทัง้ระดบัแรงดนัต ่า ปานกลาง และสงู เพื่อใช้ในกิจการอตุสาหกรรมด้านตา่งๆ 

(3) น า้เยน็ 

น า้เย็นหรือพลงังานความเย็นเป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าร่วมกบัน า้เย็น หรือที่เรียกว่าระบบ 
Absorption Chiller ปัจจุบนั CHPP เป็นโรงไฟฟ้าโรงเดียวในกลุม่บริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายน า้เย็นให้กบับริษัท ธนารักษ์
พฒันาทรัพย์สนิ จ ากดั เพื่อใช้ในระบบให้ความเย็นของศนูย์ราชการ   

(4) น า้เพื่อการอุตสาหกรรม 

ในการผลติไฟฟ้าจะต้องมีการผลติน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ได้แก่ น า้ (Clarified Water) น า้ป้อนหม้อไอน า้ (Boiler 
Feed Water) และน า้ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตไฟฟ้า น า้เพื่อการ
อตุสาหกรรมที่เหลอืจากการผลติส าหรับใช้ในโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ จะจ าหน่ายให้กบั
ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม และบริเวณใกล้เคียง  

(5) ไนโตรเจน 

ไนโตรเจนมิใช่ผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า แต่เป็นผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ของกลุ่ม 
ปตท. โดยบริษัทท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการซือ้ไนโตรเจนจากบริษัท บางกอกอินดสัเตรียลแก ส จ ากดั และจ าหน่ายต่อ
ให้กบับริษัทในกลุม่ ปตท.   
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2.2.2 โรงไฟฟ้า 

 ก าลงัการผลติติดตัง้/ก าลงัการผลติสงูสดุ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทในเครือมีก าลงัการผลติไฟฟ้าและสาธารณปูโภคอื่น แยกตามประเภทพลงังานท่ีใช้ในการผลติทัง้ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ดงันี ้

บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
บริษัท อ าเภอศรีราชา ชลบรีุ 700 700 - - - - 80 80 IPP - GT: Siemens 

- HRSG: Vogt-Nem 

- ST: Westinghouse 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2568 

กฟผ. 700MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2568 

ปี 2543 

บริษัท CUP-1 นิคมอตุสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 

226 226 890 890 - - 720 720 SPP 
(Non-firm) 

- GT: GE 

- HRSG: Deltak 

- AB: Cheng Chen 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 15 ปี 
สิน้สดุปี 2564 

 

กฟผ. 40MW 
สญัญา 5 ปี  

และต่ออายไุด้อีก 5 ปี  
สิน้สดุรอบแรกปี 2558 

ปี 2549 

อตุสาหกรรม 124 MW 
สญัญา 10-15 ปี สิน้สดุรอบ
แรกปี 2560-2569 และต่ออายุ

ได้อีก 5 ปี 

CUP-2 อยูใ่กล้บริเวณนิคม
อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล 

113 113 170 170 - - 510 510 SPP 
(Non-firm) 

- GT: GE 

- HRSG: NEM 

- ST: Shin Nippon 

- AB: Getabec 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 15 ปี 
สิน้สดุปี 2565 

กฟผ. 60MW  
สญัญา 5 ปี 

และต่ออายไุด้อีก 5 ปี สิน้สดุ
รอบแรกปี 2558 

 
 
 

ปี 2551 
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บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

อตุสาหกรรม 43 MW 
สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบแรกปี 

2569 และ 
ต่ออายไุด้อีก 5 ปี  

CUP-3 นิคมอตุสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 

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

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 15 ปี 
สิน้สดุปี 2566 

อตุสาหกรรม 56 MW 
สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบแรกปี 

2567-2570 
และต่ออายไุด้อีก 5 ปี  

ปี 2552 

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

- HRSG: MHI 

- STG: MHI 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2576 

กฟผ. 1,400MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2576 

ปี 2551 
 

 

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

- AC: Broad 

- EC: Trane 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 10 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

กฟน. 6.4MW 
สญัญา 5 ปี 

ต่ออตัโนมติัทกุ 5 ปี 
สิน้สดุรอบแรกปี 2558 

ปี 2552 

BIC นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
โครงการท่ี 1 

117 29 20 5 - - - - SPP 
(Firm) 

- GT: GE 

- HRSG: VOGT 

- ST: Shin Nippon 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2581 

กฟผ. 90MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2581 

ปี 2556 

อตุสาหกรรม  
สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2568-2572 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน
โครงการท่ี 2 

117 29 20 5 - - - - SPP 
(Firm) 

- GT: GE 

- HRSG และ ST:  
อยูร่ะหวา่งการ
คดัเลือก 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

กฟผ. 90MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

ก าลงัก่อสร้าง 
โดยเร่ิมก่อสร้าง 
ก.พ. 58 และ
คาดวา่จะแล้ว
เสร็จปี 2560 
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บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

NNEG เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม 
นวนคร 

125 38 30 9 - - - - SPP  
(Firm) 

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: Siemens 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2584 

กฟผ. 90MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2584 

ก าลงัก่อสร้าง 
คืบหน้าร้อยละ 

30(4) และคาดวา่
จะแล้วเสร็จปี 

2559 
 

อตุสาหกรรม  
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2584 

IRPC-CP ระยอง 240 122 300 153 - - - - SPP 
(Firm) 

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: MES 

ก าซธรรมชาติ 
สญัญา 27 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

กฟผ.180MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

ก าลงัก่อสร้าง
เฟส 1 คืบหน้า
ร้อยละ 92(4) 
และคาดวา่จะ
แล้วเสร็จปี 

2560 
 

อตุสาหกรรม 60 MW 
สญัญา 27 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

รวม 3,043 1,472 1,710 1,512 12,000 12,000 2,080 2,080      

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
SSE1 กาญจนบรีุ/สพุรรณบรีุ 80 32 - - - - - - VSPP - PV Panel: 

Hanhwa, JV 
Solar, Chint, Jinko 

- Inverter: SMA 

- Transformer: 
Tirathai 
 

แสงอาทิตย์ กฟภ. 80MW 
สญัญา 5 ปี 

ต่ออตัโนมติัทกุ 5 ปีสิน้สดุรอบ
แรกปี 2561-2562 

ปี 2556 - 2557 
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บริษัท/
โครงการ 

ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลิต 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัร เชือ้เพลิง สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 
(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 
(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลิต
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ก าลงัการผลิต
สงูสดุ 

ก าลงัการผลิต
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

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

EDL 60 MW 
สญัญา 29 ปี 
สิน้สดุปี 2592 

ก าลงัก่อสร้าง
คืบหน้าร้อยละ 

41(4) และคาดวา่
จะแล้วเสร็จปี 

2562 
 

NL1PC สปป.ลาว 65 26 - - - - - - - - Turbine : Andriz น า้ EDL 65MW 
สญัญา 27 ปี 
สิน้สดุปี 2586 

ก าลงัก่อสร้าง 
คืบหน้าร้อยละ 

15(4) และคาดวา่
จะแล้วเสร็จปี 

2560 
รวม 1,350 347 - - - - - -      

รวมทัง้หมด 4,473 1,851 1,710 1,512 12,000 12,000 2,080 2,080      

ที่มา:  บริษัท 
หมายเหต:ุ  (1) เป็นวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ซึง่วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าอาจจะไมต่รงกบัวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 
 (2) ส าหรับโรงไฟฟ้าที่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว    
 (3) ก าลงัการผลิตสงูสดุของไอน า้เป็นก าลงัการผลิตที่รวมก าลงัการผลิตส ารองที่เตรียมไว้รองรับกรณีที่ลกูค้ามีความต้องการใช้ไอน า้ในปริมาณสงูสดุแตกตา่งจากปริมาณการใช้ปกติ 
 (4)   อตัราความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2557 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้า 29 

ก าลงัการผลติฐาน 
ก าลงัการผลติฐาน เป็นก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าที่ไม่รวมก าลงัการผลิตส ารอง ใช้ส าหรับการค านวณอตัราการ

ใช้ก าลงัการผลิต (Capacity Factor) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าและสาธารณปูโภคอื่น
ตามก าลงัการผลติฐาน ดงันี ้

โรงไฟฟ้า 
ก าลงัการผลิตฐาน 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์) ไอน า้(2)(ตนั/ชม.) น า้เพื่ออตุสาหกรรม(3) (ลบ.ม./ชม.) 
โรงไฟฟ้าศรีราชา 700 - 80 

CUP-1 226 420 540 
CUP-2 101(1) 140 459 
CUP-3 - 84 450 

ที่มา:  บริษัท 
หมายเหต:ุ (1) ก าลงัการผลิตฐานของไฟฟ้าของ CUP-2 ในสว่นของ STG ที่ติดตัง้จ านวน 38 เมกะวตัต์ เป็นการติดตัง้เพื่อรองรับ GTG/HRSG 

3 ชดุ ปัจจบุนั มีการติดตัง้ GTG/HRSG เพียง 2 ชดุ ดงันัน้ ก าลงัการผลิตของ STG จ านวน 38 เมกะวตัต์นี ้จึงเป็นการติดตัง้
ส ารองส าหรับการขยายการผลิตในอนาคต ก าลงัการผลิตฐานของ STG จงึคิดเพียง 2 ใน 3 ของก าลงัผลิตติดตัง้ 

  (2) ก าลังการผลิตฐานของไอน า้ คือ ก าลงัการผลิตที่ไม่รวมก าลงัการผลิตส ารอง ส าหรับกรณีที่หยดุซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและใช้
ก าลงัการผลิตส ารองนีท้ดแทน หรือในกรณีที่ลกูค้ามีความต้องการใช้ปริมาณไอน า้สงูสดุแตกตา่งจากปริมาณการใช้ปกติ ก าลงั
การผลิตส ารองสว่นนีจ้ะได้รับคา่ชดเชยการส ารองก าลงัการผลิตตามสญัญาที่ตกลงกนั  

  (3) ก าลงัการผลิตฐานของน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ไมร่วมชว่งเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงคณุภาพน า้ตามกระบวนการผลติ  

 การใช้ก าลงัการผลติ 
 บริษัทมีการใช้ก าลงัการผลิตไฟฟ้าและสาธารณปูโภคอื่น โดยวดัจากค่าดชันีก าลงัการผลิต (Capactiy Factor)  ซึ่ง
เป็นอตัราสว่นปริมาณการผลติจริงตอ่ปริมาณการผลติฐาน ดงันี  ้

โรงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
โรงไฟฟ้าศรีราชา ไฟฟ้า 78.8% 84.6% 53.1%(3) 

CUP-1 
ไฟฟ้า 81.8% 81.7% 84.1% 
ไอน า้(1) 108.2% 100.5% 118.3% 
น า้เพื่อการอตุสาหกรรม 92.7% 81.3% 108.5% 

CUP-2 
ไฟฟ้า 75.7% 75.2% 78.2% 
ไอน า้(2) 101.0% 102.1% 104.8% 
น า้เพื่อการอตุสาหกรรม 80.7% 73.9% 83.4% 

CUP-3 
ไอน า้ 68.6% 63.4% 58.1% 
น า้เพื่อการอตุสาหกรรม 76.4% 79.7% 90.5% 

ที่มา:  บริษัท 
หมายเหต:ุ  (1) CUP-1 มีดชันีก าลงัการผลติสงูกวา่ร้อยละ 100 เน่ืองจาก CUP-1 และ CUP-3 มีการเชื่อมระบบสง่ไอน า้เข้าด้วยกนั ท าให้

สามารถใช้ไอน า้ของ CUP-1 ไปจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าของ CUP-3 ได้ ประกอบกบัต้นทนุการผลิตไอน า้ของ CUP-1 ต ่ากวา่ 
CUP-3 (เน่ืองจากมีการผลิตไฟฟ้า/ไอน า้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน่) ดงันัน้ จึงด าเนินการผลิตไอน า้จาก CUP-1 ให้ถึงจดุที่คุ้มคา่
ที่สดุก่อนที่จะผลิตที่ CUP-3 โดยใช้ก าลงัการผลติส ารอง ท าให้การใช้ก าลงัการผลิตไอน า้ของ CUP-1 สงูกวา่ร้อยละ 100 และ 
CUP-3 มีดชันีก าลงัการผลติที่ต ่าลง 

  (2) CUP-2 มีดชันีก าลงัการผลิตสงูกวา่ร้อยละ100 เน่ืองจากมีความต้องการไอน า้สงู จึงมีการเดินเคร่ืองผลิตไอน า้ที่ก าลงัการผลิต
สงูกวา่ก าลงัการผลิตฐาน โดยใช้ก าลงัการผลิตส ารองสว่นหนึ่ง 

(3)       ดชันีก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าศรีราชาปี 2557 ลดลง โดยมีสาเหตหุลกัจากการที่ กฟผ. สัง่ให้จ่ายไฟฟ้าในปริมาณที่ต ่ากว่า
ปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้หยดุผลิตไฟฟ้าเป็นบางช่วง เช่น เดือนเมษายนและเดือนกันยายน นอกจากนี ้บริษัทมีการซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามก าหนดการที่แจ้งกับ กฟผ. ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพนัธ์ และซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรที่
เกิดความเสียหายในเดือนธันวาคม 

 

2.2.3 กระบวนการผลิต 
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(1) โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) 

ในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงมีหลกัการคือการแปลงพลงังานความร้อนจากก าซธรรมชาติไป
เป็นพลงังานกลเพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยมีอปุกรณ์หลกัที่ส าคญั คือ เคร่ืองอดัอากาศ (Compressor) เคร่ืองกงัหนัก าซ 
(GT) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator)  

ขัน้ตอนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าประเภทนีจ้ะเร่ิมจากการดูดอากาศจากภายนอกเข้าเคร่ืองอัดอากาศ
(Compressor) จนมีความดนัและอณุหภมูิสงูขึน้ โดยจะถกูสง่ต่อไปยงัห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ซึ่งมีหวัฉีด
เชือ้เพลิงก าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดการสนัดาป ท าให้เกิดก าซร้อนที่มีความดนัและอณุหภมูิสงู โดยก าซดงักลา่วจะขยายตวั
ผ่านกังหันก าซ (GT) ท าให้กังหันก าซหมุน เนื่องจากเคร่ืองกังหันก าซต่อบนเพลาเดียวกันกับเคร่ืองอัดอากาศ  
การหมนุของเคร่ืองกงัหนัก าซ (GT) สง่ผลให้เคร่ืองอดัอากาศท างาน และขณะเดียวกนัจะขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าหลงัจากผา่น
เคร่ืองกงัหนัก าซ (GT) ก าซร้อนหรือไอเสยีจะมีอณุหภมูิลดลงเหลอืประมาณ 500-600 องศาเซลเซียส ซึง่สามารถน าไปใช้ต้ม
น า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ ส าหรับจ าหน่ายให้ลกูค้าอุตสาหกรรม หรือน าไอน า้บางส่วนไปผลิตไฟฟ้าผ่านกังหนัไอน า้ (Steam 
Turbine) 

แผนผังอย่างง่าย แสดงตวัอย่างกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ ของโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 

 
โรงผลติสาธารณปูการระยองของบริษัทรับน า้ที่เป็นวตัถดุิบจากนิคมอตุสาหกรรมที่โรงงานนัน้ๆตัง้อยู่ ทัง้ในรูปแบบ

ของน า้สะอาด (Clarified Water) และน า้ดิบ (Raw Water) ซึง่น า้ดิบจะต้องผา่นกระบวนการปรับปรุงคณุภาพ โดยการกรอง
และลดสารแขวนลอยเสยีก่อนเพื่อให้เป็นน า้สะอาด โดยน า้สะอาดจะถกูผา่นกระบวนการเพื่อแปรสภาพให้เป็นน า้ปราศจาก
แร่ธาต ุ(Demineralized Water) โดยสามารถท าได้ด้วยทัง้กระบวนการ Reverse Osmosis ผ่านไส้กรองคณุภาพสงู หรือ
กระบวนการ Ion Exchange ผา่นถงับรรจเุรซิน จากนัน้น า้ที่ได้จะถกูสง่เข้าถงัแลกเปลี่ยนประจุชนิดประจุบวกและประจุลบ
ผสมกนั (Mixed Bed Polisher) เป็นการขจดัแร่ธาตโุลหะละลายน า้ที่มีประจุไฟฟ้าที่หลงเหลืออยู่ออกจากน า้  ทัง้นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกนัตะกรันในกระบวนการผลติไอน า้ น า้ปราศจากแร่ธาตสุว่นหนึง่สามารถจ าหน่ายให้กบัลกูค้าโดยตรง
เพื่อใช้ในกระบวนการผลติ หรือใช้เป็นสว่นผสมของผลิตภณัฑ์และน า้ปราศจากแร่ธาตสุว่นที่เหลือจะถกูน าไปเพิ่มอณุหภมูิ 
และแรงดนั ก าจดัออกซิเจน และเติมสารเคมีบางชนิด เพื่อใช้เป็นน า้ร้อนส าหรับผลติไอน า้ (Boiler Feed Water)  

COMBUSTION 
CHAMBER 

Boiler Feed Water 

Steam 
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 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) 2 แห่ง คือ โรงผลิต
สาธารณปูการ 1 และโรงผลิตสาธารณูปการ 2 และลงทุนในบริษัทที่มีโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power 
Plant) 3 แหง่ ได้แก่ IRPC-CP BIC และ NNEG 

(2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) 

 การผลิตไฟฟ้าแบบระบบพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) มีขัน้ตอนการผลิตคล้ายคลึงกับ
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โดยก าซธรรมชาติจะถูกน าไปเผาไหม้เพื่อขบัเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า และน าไอเสยีไปผลติเป็นไอน า้ แตแ่ทนที่จะจ าหนา่ยไอน า้ให้โรงงานอตุสาหกรรมอื่นๆ จะน าไอน า้ที่ได้ไปผ่านกงัหนัไอ
น า้ (Steam Turbine) เพื่อไปหมนุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าตอ่ไป 

 โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined CyclePower Plant) 1 แห่ง คือ 
โรงไฟฟ้าศรีราชา และลงทนุในบริษัทท่ีมีโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) 1 แหง่ คือ RPCL  

แผนผังอย่างง่าย แสดงตวัอย่างกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

 
 

(3) โรงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับความเยน็ (Combined Heat and Power with District Cooling Power 
Plant) 

 การผลิตไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling)  
มีกระบวนการท่ีคล้ายกบัระบบพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle) แต่จะเปลี่ยนจากการน าไอเสียไปแลกเปลี่ยนความ
ร้อนให้กบัน า้เพื่อผลติไอน า้เป็นการผลติน า้เย็นโดยตรงแทน โดยผา่นกระบวนการ Absorption Chiller 
  

COMBUSTION 
CHAMBER 
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แผนผังอย่างง่าย แสดงตวัอย่างกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าร่วมกับความเยน็ 

 
  การท างานของ Absorption Chiller เป็นหลกัการของคณุสมบตัิการกลายเป็นไอของน า้ที่อณุหภมูิต ่าลง ณ สภาพ
ความดนัอากาศที่ต ่าลง เมื่อมีการพ่นละอองน า้ในถงัควบคมุความดนั (Pressure Vessel) ที่ปรับความดนัให้ต ่ากว่าความ
ดนับรรยากาศ (Vacuum Pressure) จะท าให้น า้ระเหยกลายเป็นไอที่อณุหภมูิประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส จากนัน้จึงใช้ท่อ
น า้ไปรับความเย็นจากการระเหยของละอองน า้โดยกระบวนการทัง้หมดที่กลา่วถึงเกิดขึน้ในอปุกรณ์ที่เรียกว่า Absorption 
Chiller ซึง่น า้เย็นเมื่อไหลผา่น Absorption Chiller แล้วจะมีอณุหภมูิลดลงจากประมาณ 12 องศาเซลเซียส เหลือประมาณ 
7 องศาเซลเซียส หลงัจากนัน้บริษัทจะจ าหน่ายน า้เย็นที่ได้ให้กบัผู้ซือ้เพื่อใช้กบัอุปกรณ์ท าความเย็นของอาคารขนาดใหญ่
ต่อไป ในสว่นของไอน า้ที่ระเหยจะถกูดกัจบัด้วยสารละลายดดูความชืน้ (Lithium Bromide) ความเข้มข้นสงู หลงัจากดดู
ความชืน้จะท าให้ความเข้มข้นลดลงจากความชืน้ที่ถกูดดูเข้าไป และเมื่อสารละลายดดูความชืน้จะคืนสูส่ภาพเดิมที่ความ
เข้มข้นสงูโดยใช้ความร้อนจากไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า มาแยกออกโดยการระเหยกลายเป็นไอ และไอน า้ที่
ระเหยออกไปนัน้จะถกูลดอณุหภมูิและควบแนน่กลายเป็นน า้ และน ากลบัมาใช้ในกระบวนการผลติน า้เย็นตอ่ไป 

แผนผังอย่างง่าย แสดงตวัอย่างกระบวนการผลิตน า้เยน็โดยระบบ Absorption Chiller

 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทลงทนุในบริษัทท่ีผลติไฟฟ้าด้วยระบบผลติไฟฟ้าร่วมกบัความเย็น (Combined 

Heat and Power with District Cooling) 1 แหง่ คือ CHPP 

COMBUSTION 
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Absorption Chiller 
Process 
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(4) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) 

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้ 10 โครงการของ SSE1 เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทเซลล์
แสงอาทิตย์ (Photovoltaic) โดยแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ประเภท Polycrystalline ซึ่งท ามาจากสารกึ่งตวัน า ท าหน้าที่เปลี่ยน
พลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง การตัง้โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์จะน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อกนั
เป็นแถวหรือเป็นชุด (Solar Array) เพื่อให้ได้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามที่ต้องการ ต่อจากนัน้กระแสไฟฟ้าจะถกูสง่ผ่าน
สายไฟไปยงั String Combiner Box ที่ท าหน้าที่ในการรวมกระแสไฟฟ้าก่อนสง่ไปยงัเคร่ืองแปลงไฟฟ้า ( Inverter) ซึ่งแปลง
พลงังานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลบัเพื่อให้สามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป และต้องท าการเพิ่มแรงดนัไฟฟ้าโดยใช้
หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มระดบัแรงดนัเป็นที่ระดบั 22 กิโลโวลต์ เพื่อให้สามารถสง่จ่ายไฟฟ้าไปในระยะทางไกลและเช่ือมต่อกบั
ระบบสายจ าหนา่ยของ กฟภ. ได้  

แผนผังอย่างง่าย แสดงตวัอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

 
 

(5) โรงไฟฟ้าพลังน า้ (Hydro Power Plant) 

 โครงการ XPCL และ NL1PC เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน า้ลกัษณะแบบฝายน า้ล้น (Run-of-river) กลา่วคือ ไม่มีอ่างเก็บน า้
เป็นองค์ประกอบ แต่จะท างานโดยอาศยัปริมาณน า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติ โดยก่อสร้างฝายกัน้น า้ (Weir) เพื่อให้
ความสงูของระดบัน า้เหนือฝายและท้ายฝายต่างกนั จากนัน้จะผนัน า้เข้าสูก่ังหนัน า้ที่ต่ออยู่กบัแกนเพลาของเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า เมื่อน า้ไหลเข้าสู่กงัหนัน า้จะเกิดแรงดนัหมนุกงัหนัน า้และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท าให้เกิดเป็นพลงังานไฟฟ้าสง่ต่อไปยงั
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เพื่อเพิ่มแรงดนัก่อนท่ีจะสง่เข้าระบบสง่ไฟฟ้าตอ่ไป 
 

  

ลานไกไฟฟ้า (Switchyard) 

เคร่ืองแปลงไฟฟ้า (Inverter)  

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
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2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหรือเชือ้เพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของโรงไฟฟ้า โดยโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วมจะใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลกั และใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารองในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี ้ยงัมีวตัถดุิบ
อื่นๆ เช่น น า้ และสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน า้ ซึง่มีสว่นส าคญัในกระบวนการผลติด้วยเช่นกนัโดยมี
รายละเอียดดงันี ้

(1) ก๊าซธรรมชาต ิ

ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิหลกัของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่โดยบริษัทและบริษัทใน
กลุม่ได้ท าสญัญาซือ้ขายก าซธรรมชาติกบั ปตท. ซึ่งจะจดัหาก าซธรรมชาติตามปริมาณ คณุภาพ และราคาที่ก าหนดไว้ใน
สญัญา ทัง้นี ้เง่ือนไขด้านราคาซือ้ขายในสญัญาจะแตกต่างกนัตามขนาดของผู้ผลิตไฟฟ้า กลา่วคือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่จะมีราคาต ่าสดุ โดยทีผู่้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่และลกูค้าอตุสาหกรรม (Industrial) จะมีราคาสงูขึน้
ตามล าดบั โดยอตัราค่าก าซธรรมชาติที่จ าหน่ายให้กบัผู้ผลิตไฟฟ้าจะเป็นไปตามโครงสร้างราคาจ าหน่ายก าซธรรมชาติซึ่ง
ประกอบด้วย 2 สว่นหลกัได้แก่ราคาเนือ้ก าซธรรมชาตแิละอตัราคา่ผา่นทอ่ โดยอตัราคา่ก าซธรรมชาติดงักลา่วอยูภ่ายใต้การ
ก ากบัดแูลของกพช. และสพช.ที่ผ่านมากลุม่บริษัทไม่เคยประสบปัญหาเก่ียวกบัการจดัสง่ก าซธรรมชาติของ ปตท.อย่างมี
นยัส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทมีค่าใช้จ่ายการจัดซือ้ก าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 97.56 และ 95.76 ของต้นทุนวตัถุดิบทัง้หมดของ
บริษัทส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

(2) น า้มันดีเซลและไอน า้ 

น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก าซ (GTG) ในการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าโรงไฟฟ้าตามสญัญา
โครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ของบริษัทจะถูกออกแบบมาให้สามารถใช้น า้มนัดีเซลได้แต่
น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลงิที่มีราคาสงูมากจึงถกูใช้ให้เป็นเชือ้เพลงิส ารอง โดยน า้มนัดีเซลจะถกูใช้เป็นเชือ้เพลิงในการทดสอบ
ความพร้อมของการใช้เชือ้เพลิงส ารองนีใ้นการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้า และใช้เป็นเชือ้เพลิงในกรณีที่ปริมาณเชือ้เพลิงหลกัไม่
เพียงพอ โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนก าซธรรมชาติอย่างรุนแรง จึงใช้น า้มนัดีเซลในการ
ทดสอบความพร้อมในการเดินเคร่ืองเทา่นัน้ 

ส าหรับไอน า้ ในบางกรณีที่เหมาะสมในการบริหารจดัการต้นทนุในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ บริษัทจะซือ้ไอน า้จาก
ลกูค้าอุตสาหกรรมบางรายที่มีไอน า้เหลือจากกระบวนการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมรายอื่นที่มีความ
ต้องการไอน า้  

ทัง้นี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายการจดัซือ้น า้มนัดีเซลและไอน า้ คิดเป็นร้อยละ 0.61 และ 1.95 ของต้นทนุวตัถดุิบทัง้หมดของ
บริษัทส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 
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(3) น า้ดิบและสาธารณูปโภคอื่นๆ 

การจัดหาน า้ดิบและสาธารณูปโภคจะเป็นการเข้าท าสญัญาระหว่างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งกับนิคมอุตสาหกรรมที่
โรงไฟฟ้านัน้ๆตัง้อยู่ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทในกลุม่ไม่เคยประสบปัญหาเก่ียวกับการจัดหาน า้ดิบและสาธารณปูโภค
ของนิคมอตุสาหกรรมแตล่ะแหง่อยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายการจดัซือ้น า้ดิบและสาธารณปูโภคคิดเป็นร้อยละ 0.82 และ 0.90 ของต้นทนุวตัถดุิบทัง้หมด
ของบริษัทส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

(4) สารเคมี 

โรงไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้สารเคมีในการปรับคุณภาพน า้ปรับสภาพน า้เสียควบคุมค่าความเป็นกรด–ด่าง ก าจัด
ออกซิเจนและกรองแร่ธาตอุอกจากน า้ เพื่อป้องกนัการกดักร่อนของอปุกรณ์และคงประสิทธิภาพการท างานของระบบผลิต
ไฟฟ้าและไอน า้ โดยสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCI) กรดซัลฟูลริก(H2SO4)  
โซเดียมไฮดร็อกไซด์ (NaOH) และโพลีอลมูิเนียมคลอไรด์ (PAC) เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัใช้แอมโมเนียมไฮดร็อกไซด์ 
(NH4OH) ในการก าจดัออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่อยู่ในไอเสียจากการเผาไหม้ก าซธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดมลสารที่
ปลายปลอ่งไอเสยี ซึง่สารเคมีดงักลา่วข้างต้นสามารถซือ้ได้จากผู้ผลติภายในประเทศ โดยที่ผา่นมากลุม่บริษัทไมเ่คยประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัหาสารเคมีอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายการจดัซือ้สารเคมีคิดเป็นร้อยละ 0.26 และ  0.29 ของต้นทนุวตัถดุิบทัง้หมดของบริษัทส าหรับ
ปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

(5) แสงอาทติย์ 

แหล่งพลังงานที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งไม่มีต้นทุน
ค่าใช้จ่าย แต่เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ได้มาตามธรรมชาติจึงมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้ เพราะแสงอาทิตย์มีเฉพาะเวลา
กลางวนั และความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัเวลา ฤดกูาล สภาพทางภมูิศาสตร์ และสภาพภมูิอากาศ ดงันัน้
การเลอืกท าเลที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าจึงสง่ผลให้ก าลงัการผลติแตกตา่งกนัไปตามความเข้มของแสงที่ตา่งกนั  

(6) น า้ 

ปัจจุบนัมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุและน า้ลิก 1 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยแหล่งพลงังานส าคญัในการ
ผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแมน่ า้ตามธรรมชาติแม้ว่าน า้ที่ใช้ส าหรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้
จะได้มาจากธรรมชาติและไมม่ีต้นทนุคา่ใช้จ่าย แตป่ริมาณน า้ในแตล่ะช่วงเวลามีความไมแ่นน่อนและไมส่ามารถคาดการณ์
ได้ โดยขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณ
น า้ก่อนการออกแบบก่อสร้างเขื่อนของโรงไฟฟ้าดงักลา่ว  
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ต้นทนุวตัถดุิบของกลุม่บริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ต้นทุนขายสินค้า 
และต้นทุนการให้บริการ 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ข้อมูลทางการเงิน 
เสมือนรวม 

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม(1) ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม(1) 

2555 2556 2557 2556 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทนุวตัถดิุบ 20,514 90.48% 21,837 90.11% 18,853 87.88% 21,838 90.11% 18,924 87.73% 

  ก าซธรรมชาติ 20,048 88.43% 21,305 87.91% 18,121 84.46% 21,305 87.90% 18,122 84.01% 

  น า้มนัดีเซลและไอน า้ 26 0.11% 133 0.55% 369 1.72% 133 0.55% 369 1.71% 

  น า้ 171 0.75% 179 0.74% 171 0.79% 179 0.74% 171 0.79% 

  สารเคมี 52 0.23% 56 0.23% 54 0.25% 56 0.23% 54 0.25% 

  อ่ืนๆ 218 0.96% 164 0.68% 139 0.65% 165 0.68% 209 0.97% 

ค่าบ ารุงรักษา 666 2.94% 770 3.18% 1,022 4.76% 770 3.18% 1,024 4.75% 

ค่าเสื่อมราคา 972 4.29% 1,034 4.27% 1,004 4.68% 1,035 4.27% 1,025 4.75% 

อ่ืนๆ(2) 520 2.29% 593 2.45% 576 2.68% 593 2.45% 597 2.77% 

รวม 
 

22,672 100.00% 24,234 100.00% 21,454 100.00% 24,236 100.00% 21,571 100.00% 

ที่มา:  บริษัท  
หมายเหต:ุ  (1) ข้อมลูทางการเงินเสมือนจดัท าขึน้เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท โดยเสมือนว่าบริษัทได้เกิดการควบ

รวมกิจการระหวา่ง PTTUT และ IPT ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 และเสมือนว่าเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน 
เน่ืองจากกลุม่บริษัทก่อนและหลงัการควบรวมกิจการอยู่ภายใต้การควบคมุของ ปตท. ทัง้นี ้เสมือนว่าบริษัทได้รวมงบการเงิน
ของ PTTUT และ IPT ส าหรับระยะเวลาตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 9 มกราคม 2556 และงบการเงินของบริษัทส าหรับ
ระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2556 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงเป็นงบการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2556  

  (2) อ่ืนๆ ได้แก่ เงินกองทนุพฒันาไฟฟ้า คา่ไฟฟ้ารับซือ้จาก กฟภ. และคา่ไฟฟ้าส ารอง 

2.3.2 การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า  

บริษัทได้มีการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความมัน่คง (Reliability) 
ของระบบโดยมีกลยทุธ์หลกัตา่งๆ ดงันี ้

(1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

บริษัทมีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค และประสบการณ์ในอตุสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า  โดยให้
ความส าคญัตัง้แตก่ารออกแบบและก่อสร้าง กระบวนการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อเตรียมการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้า รวมทัง้มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคในการให้ค าปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

การคดัเลอืกผู้ รับเหมาในการก่อสร้าง บริษัทจะท าผา่นกระบวนการจดัจ้างที่รัดกุม โดยมีข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
(Term of Reference: TOR) เป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจดัจ้างผู้ รับเหมาที่มีความนา่เช่ือถือมีประสบการณ์ 
มีความช านาญ มีผลงานในอดีตที่เป็นที่ยอมรับ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทัง้มีเง่ือนไขให้ผู้ รับเหมามีการวาง
หลกัประกนัการก่อสร้าง เพื่อให้มัน่ใจวา่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคท าการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหวา่งก่อสร้าง เพื่อให้มัน่ใจ
วา่ผู้ รับเหมาได้ก่อสร้าง สง่มอบงานและด าเนินการได้ตามเง่ือนไขสญัญาการก่อสร้าง 
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ส าหรับการจดัหาอปุกรณ์ในการผลติไฟฟ้า บริษัทจดัให้มีการเลือกใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตที่เป็นผู้น าใน
อุปกรณ์นัน้ๆ ทัง้ด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และอายุการใช้งาน นอกจากนี ้ยงัพิจารณาคุณสมบัติของผู้ จัดจ าหน่าย เช่น 
สถานะทางการเงิน การดแูลและรับประกนัคณุภาพสนิค้าอีกด้วย  

(2) การบริหารจัดการการด าเนินงานโรงไฟฟ้า 

บริษัทให้ความส าคญักบัความมัน่คง (Reliability) ของระบบการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ให้กบัลกูค้ารวมทัง้
มีแผนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาและจัดท าสญัญาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรหลกัจากผู้ผลิตโดยตรง สง่ผลให้บริษัทมีความ
พร้อมจ่าย (Availability) เพิ่มขึน้ และระยะเวลาการหยุดเพื่อซ่อมแซม (Down Time) ลดลงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ไฟฟ้าและไอน า้ของลกูค้าได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนี ้การเพิ่มประสทิธิภาพ (Efficiency) เป็นแนวทางหนึง่ที่ส าคญัในการบริหารด าเนินงานโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัท
มีการวางแผนการเดินเคร่ืองจกัรแต่ละชุดให้เหมาะสม และตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มี
การใช้เชือ้เพลงิในกระบวนการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ ลดต้นทนุการผลติ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(3) การริเร่ิมโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ 

ตามที่บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ น าในธุรกิจไฟฟ้าด้วยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทัง้ในและ
ตา่งประเทศนัน้ บริษัทได้จดัให้มีการศกึษาเพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าหรือเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่นอยา่งตอ่เนื่อง โดย
บริษัทมีการก าหนดมาตรการในการคดัเลือกโครงการลงทนุและผู้ ร่วมลงทนุอย่างรอบคอบ ทัง้การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที่
เก่ียวข้องไมว่า่จะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมของประเทศที่จะร่วมลงทนุ และน าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรม ต้นทนุทางการเงิน ต้นทนุเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุการก่อสร้าง รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนัน้ๆ นอกจากนี  ้ ยงัมีการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจสง่ผลกระทบกบัโครงการดงักลา่ว เพื่อเตรียมหาแนวทางป้องกนั
ความเสีย่งไว้ลว่งหน้า  

ในกรณีที่บริษัทจะมีการเข้าร่วมทุนในโครงการใหม่ๆ บริษัทให้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการคดัเลือกผู้ ร่วม
ลงทนุ โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้ผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาในอดีต เพื่อให้มัน่ใจวา่จะสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

2.3.3 ประกันภยั  

 โรงไฟฟ้าของบริษัทได้มีการท าประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประกันภยัความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks)  

 โรงไฟฟ้าของกลุม่บริษัททกุแหง่มีการท าประกนัภยัความเสี่ยงทกุประเภท (All Risks) โดยการประกนัภยัดงักลา่วให้
ความคุ้มครองความเสีย่งทกุประเภทส าหรับความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า ตลอดจนทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลและเก็บรักษาของบริษัทที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ได้แก่ เคร่ืองจักร โรงงาน อุปกรณ์ เคร่ือง
กงัหนั เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อต้มไอน า้ และทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนสง่ โดยการก าหนดวงเงินเอาประกนัภยัจะไม่ต ่า
กวา่มลูคา่ต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหกัคา่เสือ่มราคา (ไมร่วมคา่ที่ดิน) ทัง้นี ้การท าประกนัภยัความเสีย่งทกุ
ประเภทดงักล่าวมีข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผู้ เอาประกันภยัจะต้อง
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รับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภยัดงักล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป  เช่น มีการ
ก าหนดวงเงินชดเชยสงูสดุส าหรับความเสยีหายบางประเภท เช่น ความสญูเสยีจากการก่อการร้าย และน า้ทว่ม เป็นต้น  

(2) การประกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) 

 การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงักเป็นการท าประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี่ยงทกุประเภทโดยเป็นการ
ประกันภยัที่คุ้มครองความสญูเสียทางก าไร (รวมทัง้การสญูเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ) และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการด าเนินงาน (เป็นรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการป้องกนัหรือการลดการสญูเสียก าไร) ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภยัไว้ โดยวงเงินเอา
ประกนัภยัจะก าหนดจากประมาณการสญูเสยีรายได้สงูสดุของบริษัทในช่วงเวลาที่ต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหมจ่นแล้วเสร็จ ซึง่
ระยะเวลาสญูเสียรายได้ที่ใช้ก าหนดวงเงินเอาประกนัภยัจะขึน้กบัระยะเวลาก่อสร้างของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ทัง้นี ้ การท า
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่วมีข้อก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามระยะเวลาที่ธรุกิจหยดุชะงกั
ที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้ มครองตามแบบกรมธรรม์
มาตรฐานทัว่ไป เช่น มีการก าหนดวงเงินชดเชยสงูสดุส าหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสญูเสียจากการก่อการ
ร้าย และน า้ทว่ม เป็นต้น  

(3) การประกันภยับุคคลที่สาม (Third Party Liability)  

 บริษัทมีการท าประกนัภยับคุคลที่สามเป็นรายปี เพื่อเป็นการประกนัภยัความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกซึง่คุ้มครองการ
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทัง้นีก้ารท าประกันภัยบุคคลที่สาม
ดงักลา่วมีข้อก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสยีหายที่ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบเอง
และมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป  

ทัง้นี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเป็นการท าประกันภยัช่วงก่อสร้าง (Construction All Risks 
Insurance: CAR) โดยจะเป็นการคุ้มครองความเสีย่งจากการสญูเสียหรือเสียหายอนัเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินทกุอย่างของผู้ เอา
ประกนัภยัที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี ้ยงัได้จัดท าประกันภยัขนส่งทางทะเล (Marine Cargo) ส าหรับ
เคร่ืองจกัรหลกัเพื่อป้องกันอบุตัิเหตใุนการขนสง่เคร่ืองจักรทางทะเล  ตลอดจนการประกนัภยัจากสญูเสียรายได้จากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จลา่ช้า (Delay Start-up : DSU) อนัเนื่องจากอบุตัิเหตจุากการติดตัง้และทดสอบเดินเคร่ืองจกัรหลกัและการ
เกิดอบุตัิเหตจุากการขนสง่ ภายในระยะเวลาชดเชยรายได้ที่จะตกลงกนัตามระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีข้อก าหนดเก่ียวกบั
ความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมี
ข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป เช่น ความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเลอ่ของพนกังาน  
และการก่อการร้าย เป็นต้น  
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โรงไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีวงเงินเอาประกนัภยั ดงันี ้

จ านวนเงนิจ ากัดความรับผิด      
(ต่อครัง้) 

โรงไฟฟ้า  
ศรีราชา 

CUP-1 CUP-2 CUP-3 CHPP IRPC-CP1 

การประกนัภยัความเสี่ยงทกุประเภท 424 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

305 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

126 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

76 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

727.8 ล้าน
บาท 

562 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
(Business Interruption: BI) / การ
สญูเสียรายได้จากการก่อสร้างแล้ว
เสร็จลา่ช้า (Delay Start-up) 

83 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

3,869 ล้าน
บาท 

783 ล้าน
บาท 

927 ล้าน
บาท 

108.7 ล้าน
บาท 

68 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

การประกนัภยับคุคลทีส่าม 25 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

100 ล้าน
บาท 

10 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

ที่มา: บริษัท  
หมายเหตุ: 1. IRPC-CP อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ การท าประกันภัยจะเป็นการท าประกันภัยช่วงก่อสร้าง (Construction All Risks 
Insurance: CAR) 
 

ทัง้นี ้บริษัทมีความเห็นวา่การก าหนดวงเงินเอาประกนัภยัและเง่ือนไขของการท าประกนัภยัทกุประเภทข้างต้นมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตามแตล่ะประเภทของกรมธรรม์ประกนัภยั รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิทัว่ไปในการประกอบ
ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 
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2.3.4 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับสทิธิประโยชน์จากการลงทนุดงันี ้
 

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

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
Ph 1-2 - 

1031(2)/อ./
2556 

Ph 3 - 
1032(2)/อ./

2556 

Ph 4 - 
1034(2)/อ./

2556 

Ph 5 - 
1035(2)/อ./

2556 

Ph 6 - 
1037(2)/อ./

2556 

1033(2)/อ. 
/2556 

1036(2)/อ. 
/2556 

1038(2)/อ. 
/2556 

9001(2)/อ. 
/2556 

1918(2) 
/2550 

1492(2) 
/2557 

ผลิตภณัฑ์และ
ก าลงัผลติตาม 

BOI 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์/ชม.) 37.6 37.6 37.6 37.6 90.2 122.2 140 - 700 9.8 240 

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

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.) 

170 - 600 - 300 590 170 80 - - 75 

น า้เย็น (ตนัความเย็น) - - - - - - - 6,000 - 12,000 - 

1. อนญุาตให้น าคนตา่งด้าวซึง่เป็น
ผู้ช านาญการเข้ามาได้ตามจ านวนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

           

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับ
ก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 
100 เป็นระยะเวลา 8 ปี (ระยะเวลาสิน้สดุ
สิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 2557) 

 
(มิ.ย. 2558) 

 
(เม.ย. 2559) 

 
(ก.ค. 2560) 

 
(ก.ค. 2560) 

 
(เม.ย. 2559) 

 
(ก.ค. 2560) 

 
(ส.ค. 2560) 
(ยงัไมใ่ช้
สิทธิ) 

 
(ใช้สิทธิภาษี
ครบแล้ว) 

 
(ธ.ค. 2559) 


(2) 

(พ.ค. 2566) 
(โดยประมาณ) 

3. ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับ
ก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุในอตัราร้อย
ละ 50 ของอตัราปกติมีก าหนด 5 ปี นบั
จากการสิน้สดุการสง่เสริมเก่ียวกบัการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลในข้อ 2.   
(ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 2562) 

 
(มิ.ย. 2563) 

 
(เม.ย. 2564) 

 
(ก.ค. 2565) 

 
(ก.ค. 2565)  

 
(ก.ค.2565)    

 
(พ.ค. 2571) 
(โดยประมาณ) 
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โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 ศรีราชา ศรีราชา CHPP IRPC-CP(1) 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
Ph 1-2 - 

1031(2)/อ./
2556 

Ph 3 - 
1032(2)/อ./

2556 

Ph 4 - 
1034(2)/อ./

2556 

Ph 5 - 
1035(2)/อ./

2556 

Ph 6 - 
1037(2)/อ./

2556 

1033(2)/อ. 
/2556 

1036(2)/อ. 
/2556 

1038(2)/อ. 
/2556 

9001(2)/อ. 
/2556 

1918(2) 
/2550 

1492(2) 
/2557 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร
ตามที่คณะกรรมการอนมุตัิ            

5. ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้น
ภาษีตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการ
สง่เสริม 

           

6. ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และ
คา่ประปา 2 เทา่ของคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว
เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแตว่นัที่เร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการ (ระยะเวลา
สิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 2559) 

 
(มิ.ย. 2560) 

 
(เม.ย.2561) 

 
(ก.ค. 2562) 

 
(ก.ค. 2562)  

 
(ก.ค.2562)    

 
 

(พ.ค. 2568) 
(โดยประมาณ) 

7. ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการตดิตัง้
หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 
25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกั
คา่เสื่อมราคาตามปกติเป็นเวลา 10 ปี 
(ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 2559) 

 
(มิ.ย. 2560) 

 
(เม.ย.2561) 

 
(ก.ค. 2562) 

 
(ก.ค. 2562)  

 
(ก.ค.2562)    

 
(พ.ค. 2568) 
(โดยประมาณ) 

 หมายเหต:ุ    (1) IRPC-CP  อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์จงึประมาณการจากวนัที่คาดวา่จะเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการตามเง่ือนไขของ BOI 
(2) ไมเ่กินร้อยละ 100 ของมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติด้านสิ่งแวดล้อมโดยไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียน 
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2.3.5 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 

 ในสว่นของการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมของการประกอบธุรกิจ บริษัทอยูภ่ายใต้การดแูลของหน่วยงานราชการ
ที่ส าคญั คือ (1) คณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) 
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน (3) การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม และ (4) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ในสว่นของมาตรฐานคณุภาพอากาศ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ของบริษัทต้องปฏิบตัิ
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง ก าหนดคา่ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง่ หรือ
จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประเภทโรงไฟฟ้าใหม่ทกุขนาดที่ใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง และเกณฑ์ที่ก าหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact  Assessment: EIA) มีการตรวจวดัคณุภาพอากาศใน
สถานประกอบการเพิ่มเติมจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อเฝ้าระวงัการรับสมัผสักับสารเคมีตา่งๆ โดยเทียบ
กบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดล้อม 
(สารเคมี) 

 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรัว้โรงงานด้านทางเข้าโรงงาน โดยเทียบมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 ปี 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป และการตรวจวดัระดบั
เสียงบริเวณสถานประกอบการ ตามข้อก าหนดที่น าเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ปี  2546 เร่ือง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อมในการท างาน และมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง ปี 2549 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง 
และเสยีง 

 ในสว่นของคณุภาพน า้ทิง้ที่ปลอ่ยออกจากโรงงานต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัที่ 2 (ปี 2539) 
เร่ือง ก าหนดคณุลกัษณะของน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานโดยบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกที่ผ่านการขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ที่ปลอ่ยออกจากโรงงาน  

 ส าหรับการก าจดัของเสยีอื่นๆ บริษัทอยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง การก าจดัสิง่ปฏิกลู
หรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้ว ปี 2548 ซึง่บริษัทได้ด าเนินการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนด โดยว่าจ้างบริษัทรับก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือ
วสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาขนสง่ออกไปจากโรงงาน 

 ที่ผา่นมาบริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการตรวจสอบจดัการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านคณุภาพ
อากาศ การตรวจวดัระดบัเสยีง และกากของเสยี ผา่นคา่ควบคมุตาม EIA หรือมาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  และบริษัทยงัไม่เคย
ถูกฟ้องร้องในคดีที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี ้บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด และถือเป็นหนึง่ในภารกิจหลกัในการบริหารจดัการองค์กร โดยบริษัทได้ใช้
มาตรการเชิงรุกและป้องกันอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ ทัง้จากเคร่ืองจักรโรงงาน สถานีงาน หรือจากขัน้ตอนการท างานด้วย
มาตรการตา่งๆ ดงันี ้
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- ก าหนดนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดให้มีตวัชีว้ดั 
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิง่แวดล้อมตอ่คณะกรรมการฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

- จดัอบรมการจดัท าแผนงานโดยค านึงถึงคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม
เป็นประการแรก อีกทัง้มีระบบการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้แผนงานดังกล่าวตอบสนองต่อ
ประสทิธิภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งแท้จริง 

- การวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภยัการส ารวจจุดเสี่ยงต่อความมัน่คงและปลอดภยั และก าหนด
พืน้ที่อนัตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่ นละออง) และ
วิธีการท างานที่อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังานและผู้ เก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและ
ก าหนดมาตรการป้องกนัหรือแก้ปัญหาอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

- การพฒันาคูม่ือความปลอดภยัในการท างาน การสง่เสริมความรู้และความเข้าใจที่ถกูต้องเร่ืองคณุภาพ ความ
มัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนกังาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียกับ
องค์กร 

 ด้วยการด าเนินงานท่ีเข้มแข็งและตอ่เนื่องท าให้บริษัทไมม่ีสถิติการเกิดอบุตัิการณ์ด้าน Quality, Safety, Health and 
Environment (QSHE) ถึงขัน้สญูเสียวนัท างานหรือสญูเสียโอกาสในการผลิต และยงัรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบ
สากล ได้แก่ ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 OHSAS 18001-2007 และ TIS 18001-2011 ได้เป็นอย่างดีรวมถึงการ
ได้รับรางวลัและการรับรองจากหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการด าเนินการติดตามและตรวจวดัด้าน
สิง่แวดล้อมตามหลกั EIA การจดัการของเสยีในโรงงานโครงการธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม การน าของเสียจากระบบการผลิต
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการรักษาสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นต้น รวมทัง้มีการน าระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System: OEMS) มาใช้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าบริษัทมีการบริหารงานอย่าง
มืออาชีพและมีประสทิธิภาพ 

 

2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 การจัดจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 การจดัจ าหนา่ย 

 บริษัทจดัสง่กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่ท าการยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าตามลกัษณะการใช้งานของ
ลกูค้าด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมที่สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หลงัจาก
นัน้กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้า เพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลกูค้า
อตุสาหกรรมตอ่ไป   

 นอกจากนี ้บริษัทจะท าการจ าหน่ายไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตัง้อยู่
ใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ ผา่นระบบขนสง่ทางทอ่สง่ผลติภณัฑ์นัน้ๆ  
  



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้า 44 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าของบริษัทแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี ้

 (1) กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 

 ตามลกัษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. กฟภ. และ กฟน.จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในการ
จดัหาไฟฟ้าให้กับภาคอตุสาหกรรมและประชาชนทัว่ไป ท าให้มีความจ าเป็นที่หน่วยงานทัง้ 3 แห่งจะต้องจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอกับความต้องการ ดงันัน้หน่วยงานดงักล่าวจึงรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ผ่านการท าสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า 3 ประเภทหลกั คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
เลก็มาก (VSPP) ทัง้นี ้กลุม่บริษัทมีการจ าหนา่ยไฟฟ้าให้กบั กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผา่นการท าสญัญาทัง้ 3 ประเภท  

 โดยสดัสว่นรายได้ของการจ าหน่ายไฟฟ้า (รวมรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน) ให้กับหน่วยงานทัง้ 3 แห่ง รวมเป็น
สดัสว่นร้อยละ 55 และร้อยละ 46 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

 (2)   ลูกค้าอุตสาหกรรม 

 นอกจากการจ าหน่ายให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. บริษัทยังมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม  
โดยบริษัทมียอดจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลกูค้าอุตสาหกรรมของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 24 ของรายได้รวมของ
บริษัทส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

 ในฐานะผู้ผลิตสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ได้แก่ ไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่ออตุสาหกรรม บริษัทให้ความส าคญักบัความ
มัน่คงและตอ่เนื่องในการจดัจ าหนา่ย รวมถึงการก าหนดราคาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กบัผู้ผลติรายอื่นในตลาด โดยลกูค้า
อตุสาหกรรมของบริษัทสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมี โดยมียอดจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 23 และร้อยละ 30 ของรายได้
รวมของบริษัทส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจ าหน่ายไนโตรเจนให้กบับริษัทในกลุม่ ปตท. โดยมียอดจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 0.4 และ 
ร้อยละ 0.4 ของรายได้รวมของบริษัทส าหรับปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั 

 

2.4.2 การก าหนดราคา 

 การก าหนดราคาค่าไฟฟ้า 

 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติได้มีการก าหนดโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สะท้อนถึงต้นทนุ
คา่ไฟฟ้าที่แตกตา่งกนัตามช่วงเวลาในแตล่ะวนั โดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าซึ่งจ าแนกตาม
ประเภทของผู้ผลติไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดราคาของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)  

 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่โดยทัว่ไปจะมีการก าหนดโครงสร้างราคาหลกัเป็น 2 สว่น สว่น
แรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือนในการ
รักษาระดบัความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่ค านึงถึงจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซือ้ขายตามจริงจากโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้
คา่ AP ประกอบด้วย 
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- APR1 : คา่ตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับคา่ก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทนของ
บริษัท (Capacity Cost) 

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

 สว่นที่สอง คือ ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะก าหนดราคาโดยค านึงถึง
ต้นทนุการผลติผนัแปร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุม่บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จ านวน 2 สญัญา 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าศรีราชา และ RPCL โดยมีปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาเท่ากับ 700 และ 1,400 เมกะวัตต์ 
ตามล าดบั ซึง่สญัญาแตล่ะฉบบัมีอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

(2) การก าหนดราคาของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer: SPP) 

 การก าหนดราคาไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กขึน้อยู่กับประเภทของเชือ้เพลิง และประเภทของสญัญา  
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) การก าหนดราคาของสญัญา Firm 

 สญัญา Firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีการก าหนดปริมาณพลงัไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กฟผ. ตลอดอายสุญัญา 
ซึง่สญัญาจะมีระยะเวลาตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป โดยการก าหนดราคาของสญัญาประเภทนี ้ประกอบด้วย ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment: CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided 
Capacity Cost) จากการที่รับซือ้พลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ซึ่งก าหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยดัการใช้
เชือ้เพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะได้รับรายได้ส่วนนี ้เมื่อสามารถใช้เชือ้เพลิงได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ กฟผ. ก าหนด 
นอกจากนี ้กฟผ. จะรับซือ้ไฟฟ้าตามปริมาณที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กแบบสญัญา 
Firm จ านวน 4 สญัญา ได้แก่ BIC โครงการที่ 1 จ านวน 90 เมกะวตัต์ BIC โครงการที่ 2 จ านวน 90 เมกะวตัต์ NNEG 
จ านวน 90 เมกะวตัต์ และ IRPC-CP จ านวน 180 เมกะวตัต์ ซึง่สญัญาแตล่ะฉบบัมีอายสุญัญา 25 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เร่ิมจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

(2.2) การก าหนดราคาของสญัญา Non-firm 

 สญัญา Non-firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีการก าหนดพลงัไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายสุญัญาที่มี
ระยะเวลาสญัญาไม่เกิน 5 ปี โดยสญัญาประเภทนีจ้ะไม่ได้รับเงินค่าพลงัไฟฟ้า (CP) ได้รับเพียงแต่ค่าพลงังานไฟฟ้า (EP) 
ซึ่งก าหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า ค่าด าเนินการ และค่าบ ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถ
หลกีเลีย่งได้ในระยะสัน้ (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติรายเลก็ท าให้ราคาซือ้ขายไฟฟ้า
เฉลี่ยของสญัญา Non-firm ต ่ากว่าสญัญา Firm ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะมี
สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในอตัราพิเศษ (Feed in Tariff)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลุม่บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กแบบสญัญา 
Non-firm จ านวน 2 สญัญา ได้แก่ CUP-1 จ านวน 40 เมกะวตัต์ และ CUP-2 จ านวน 60 เมกะวตัต์ ซึ่งสญัญาแต่ละฉบบัมี
อายสุญัญา 5 ปีและตอ่อตัโนมตัิทกุ 5 ปี  

(3) การก าหนดราคาของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP)  

 ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก คือ ผู้ผลติไฟฟ้าที่มีการจ าหนา่ยให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ต่อสญัญา 
โดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเท่ากบัค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายสง่ ณ ระดบัแรงดนัที่  VSPP ท าการเช่ือมโยงกบัระบบ
ไฟฟ้ารวมกบัคา่ไฟฟ้าตามสตูรคา่เอฟทีขายสง่เฉลีย่ ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะมี
สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในอตัราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็นไปตามประกาศของ กฟภ. หรือ 
กฟน. 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก จ านวน 11 สญัญา 
ได้แก่ CHPP จ านวน 6.4 เมกะวตัต์ และ SSE1 มี 10 สญัญา จ านวนรวม 80 เมกะวตัต์ ซึง่สญัญาแตล่ะฉบบัมีอายสุญัญา 5 
ปีและตอ่อตัโนมตัิทกุ 5 ปี  

 อัตราการรับซือ้ไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม  

 ลกูค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรมในกลุม่ผู้ผลติผลติภณัฑ์ด้านปิโตรเคมี โดยบริษัทมีการตกลงซือ้
ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าแตล่ะรายทีอ้่างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟ้าของกฟภ. ซึง่จะมีการปรับเปลีย่นคา่เอฟทีตามต้นทนุเชือ้เพลงิ  

 การก าหนดราคาค่าไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 

ราคาขายไอน า้และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมก าหนดจากต้นทนุการผลติของบริษัท และมีการ
บวกก าไรสว่นเพิ่ม (Cost plus) และปรับราคาได้ตามต้นทนุการผลติที่เกิดขึน้จริงโดยใช้สตูรราคา ซึง่รวมถึงการลงทนุ ต้นทนุ
ผนัแปรและคา่ใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองและการซอ่มบ ารุง การลงทนุในระบบจ าหน่าย (Distribution System) ที่จดัเตรียมให้
ลกูค้าแตล่ะรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated) พลงังานสญูเสยีในระบบจ าหนา่ย (Energy Loss) และอื่นๆ  

2.4.3 การแข่งขัน  

 บริษัทไม่เผชิญกับการแข่งขันส าหรับการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานไฟฟ้าภาครัฐ (กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) 
เนื่องจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นสญัญาระยะยาวอายสุญัญา 5–25 ปี แตบ่ริษัทอาจประสบกบัภาวะการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู
ในการประมลูหรือยื่นขออนญุาตขายไฟฟ้าให้กบัหน่วยงานภาครัฐส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัท
เช่ือว่าด้วยผลการด าเนินงานโรงไฟฟ้าในอดีตของบริษัท ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจ จะส่งผลให้บริษัท
สามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการด้านกิจการพลงังานได้  

 นอกจากนี ้บริษัทเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัในการจ าหน่ายไฟฟ้าหรือไอน า้ค่อนข้างต ่าส าหรับลกูค้าในกลุม่ ปตท. 
และโครงการที่จะเกิดขึน้ในอนาคตจากการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. รวมทัง้ลกูค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่บริษัทมีโรงไฟฟ้าเปิดด าเนินการอยู่ เนื่องจากบริษัทมีความได้เปรียบจากการเป็น
บริษัทแกนน าธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ประกอบกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและ 
ไอน า้ดงักลา่วเป็นสญัญาระยะยาวและมีการรับประกนัความมัน่คงในการจา่ยกระแสไฟฟ้าและไอน า้ และบริษัทได้ลงทนุวาง
สายสง่ไฟฟ้าและท่อส่งไอน า้ไปยงัโรงงานของลกูค้าแต่ละรายโดยตรง ดงันัน้หากลกูค้าเปลี่ยนผู้จ าหน่ายไฟฟ้าหรือไอน า้
จะต้องมีต้นทนุท่ีสงูในการเปลีย่นแปลงและติดตัง้อปุกรณ์ใหม ่ 
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 จากการท่ีรัฐบาลได้วางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสง่ผลให้มีแนวโน้มที่จะมีการรับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ในอนาคต โดย
ในแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2553 – ปี 2573 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 (“แผน PDP 2010 ฉบบั
ปรับปรุงครัง้ที่ 3”) ได้มีการสนบัสนนุให้เพิ่มการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนสง่ผลให้บริษัทในอตุสาหกรรม
ผลติไฟฟ้ามีการกระจายการพฒันาโรงไฟฟ้าไปใช้พลงังานหมนุเวียนเพิ่มมากขึน้ ซึง่บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการปรับปรุง
แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศฉบบัใหม ่และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 10 ปี (ปี 2555 
– ปี 2564) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินการและลงทุนธุรกิจไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย จึงอาจส่งผลให้
บริษัทมีคูแ่ขง่ขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทได้ค านึงถึงปัจจยัส าคญัอื่นที่อาจส่งผลต่อการแข่งขนัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท เพื่อประเมิน
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทในอนาคต เช่น การปรับปรุงแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบบัใหม ่
(New PDP) การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลงังานของภาครัฐ แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (New 
AEDP) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน (New EEDP) รวมทัง้การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นต้น 

 นอกจากนี ้เนื่องจากธุรกิจผลติไฟฟ้าในประเทศมีการแขง่ขนัสงูขึน้ ประกอบกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าภายในประเทศ
มีข้อจ ากัดเพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทต้องแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการลงทนุในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีแผนร่วมมือกับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศที่มีทัง้ความพร้อมในด้านประสบการณ์ และฐานะทางการเงินที่ต้องการ
ขยายธุรกิจในลกัษณะนีเ้ช่นกนั 

2.4.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 
(1)   การเติบโตไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Growth along with PTT Group) 

 เนื่องจากความมีเสถียรภาพด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภคถือเป็นสิ่งส าคญัยิ่งต่อกระบวนการผลิตของบริษัทต่างๆ  
ในกลุ่ม ปตท. ดงันัน้ บริษัทซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านนีจ้ึงได้รับความไว้วางใจและมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มมากขึน้ตามแผนการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น  
การพฒันาโรงผลติสาธารณปูการ 4 (CUP-4) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

(2) การเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาโครงการระยะสัน้ หรือการเข้าซือ้กิจการ (Quick Win) 

 เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าได้ในระยะสัน้ บริษัทจึงมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น  
การลงทนุตอ่เนื่องใน BIC ส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการท่ี 2 และร่วม
ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม ก าซชีวภาพ และชีวมวล 
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างสัน้ นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าซือ้กิจการทัง้หมดหรือบางสว่น (Merger & 
Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้ที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แ ล้วหรืออยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง 

 บริษัทมีโครงการที่จะด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม และมีการเตรียมความพร้อมที่จะด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อรองรับกบัแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 ที่ให้ความส าคญัในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนตา่งๆ ทัง้นี ้ท่ีประชุม กพช. เมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2557 ได้พิจารณาขยายกรอบการรับซือ้ไฟฟ้า
จากโซลา่ร์ฟาร์มของภาคเอกชนเพิ่มเติมจากเดิม 576 เมกะวตัต์ เพื่อให้ครบ 2,000 เมกะวตัต์ เป็นรับเพิ่ม 800 เมกะวตัต์ ซึ่ง
จะท าให้มีโซลา่ฟาร์มมากกว่า 2,200 เมกะวตัต์ หากทางหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเปิดรับค าขอจ าหน่ายไฟฟ้าพลงังาน
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แสงอาทิตย์ใหม่ ทัง้ในรูปแบบของโซลา่ฟาร์มและโซลา่รูฟท็อป (Solar Rooftop) บริษัทหรือบริษัทในกลุม่จะด าเนินการยื่น
ค าขอและพร้อมที่จะด าเนินการ 

ปัจจบุนับริษัทได้ท าการศึกษาข้อมลูและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมลงทนุหรือก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 90 เมกะวัตต์คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี หลงัจาก 
ลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ.หรือ กฟภ. นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ร่วมกบัผู้ ร่วมทนุรายหนึ่งเพื่อส ารวจและประเมิน
ศกัยภาพโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนที่ดินของผู้ ร่วมทนุรายดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาโครงการโรงไฟฟ้า โดยใช้ทลายปาล์มเป็นเชือ้เพลิง มี
ขนาดก าลงัการผลติประมาณ 7 - 10 เมกะวตัต์ ที่จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยโครงการดงักลา่วมีระบบเช่ือมโยงสายสง่รองรับ
ได้ และอยูร่ะหว่างเตรียมยื่นขอท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2558 ในระบบ Feed in Tariff (FIT) รวมทัง้บริษัท
ได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพืน้ที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ โดย
เบือ้งต้นบริษัทได้ร่วมศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าโดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชือ้เพลิง ขนาดก าลงัการผลิตประมาณ 6-9 เมกะ
วตัต์  

(3) การเติบโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศและภมิูภาคใกล้เคียง (Big Win) 

เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าได้ในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนที่จะพฒันาและร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ ในประเทศและภมูิภาคใกล้เคียง เช่น เมียนมาร์ สปป.ลาว กมัพชูา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น โดย
บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุใน XPCL ผา่นการถือหุ้นใน NSC และเข้าซือ้หุ้น NL1PC 

ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าใช้
ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในตอนกลางของเมียนมาร์ขนาดประมาณ 500 เมกะวตัต์ โดยจะเป็นการร่วมทนุกบับริษัทอื่นซึ่ง
บริษัทมีแผนที่จะถือหุ้นประมาณร้อยละ 25 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนเจรจา
เง่ือนไขโครงการกบัรัฐบาลเมียนมาร์และสถาบนัการเงินที่สนบัสนุนโครงการ และโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินในทาง
ตอนใต้ของเมียนมาร์โดยมีขนาดในเบือ้งต้นประมาณ 1,800 เมกะวตัต์ ซึ่งมีแนวทางที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายให้แก่
Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE และ กฟผ. โดยจะเป็นการร่วมทนุกบับริษัทอื่นซึ่งบริษัทมีแผนที่จะถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 45 ปัจจุบนัได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กบักระทรวงไฟฟ้าของรัฐบาลเมียนมาร์เพื่อเข้าศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(4) การลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเน่ือง (Adjacent and Support Opportunities)   

นอกจากการลงทนุในธุรกิจผลติไฟฟ้า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ เช่น  

(4.1)  ธุรกิจระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า (Transmission and Distribution) 

บริษัทเล็งเห็นว่าการเข้าถึงไฟฟ้าเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศ โดยบริษัทมีความสนใจ  
ที่จะลงทนุพฒันาและให้เช่าโครงขา่ยสายสง่ไฟฟ้าที่จะมุง่เน้นตลาดในประเทศเพื่อนบ้านท่ียงัมีระบบโครงขา่ยสายสง่ที่ยงัไม่
เพียงพอและทัว่ถึง ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมาร์ และกมัพชูา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนและภาคอตุสาหกรรมสามารถเข้าถงึการ
ใช้ไฟฟ้าได้อยา่งครอบคลมุและเพียงพอ ซึง่โครงการดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุการลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทในประเทศ
นัน้ๆ และจะช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กบับริษัท รวมทัง้เป็นการช่วยพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ
นัน้ๆ ตอ่ไปทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการเจรจากบัรัฐบาลเมียนมาร์เร่ืองโครงการสายสง่ไฟฟ้าในบางพืน้ท่ีของประเทศ 
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(4.2) ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 

บริษัทมีแผนที่จะขยายไปยงัธุรกิจบริษัทจดัการพลงังาน ซึ่งให้บริการในด้านการอนรัุกษ์พลงังาน และ/หรือ
พลงังานทดแทนที่ให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึงการให้ค าปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหาร
โครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลงังาน ติดตัง้อุปกรณ์ และด า เนินงานส าหรับโครงการอนุรักษ์
พลงังาน และ/หรือพลงังานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับโครงการด้านพลงังาน ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการพลงังาน  

(4.3) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery)  

การขยายสูธุ่รกิจระบบกกัเก็บพลงังานไมเ่พียงแต่เพิ่มสายธุรกิจของบริษัท แต่ยงัช่วยสง่เสริมธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโอกาสในการขยายสูต่ลาดแบตเตอร่ีส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าตามการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทได้เข้าร่วมทนุกบั 24M 
ที่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ท าการวิจยัและพฒันาการผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-
Ion) เพื่อน ามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงใน
ระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง ด้วยเทคโนโลยีการผลติแบบใหม่ที่ลดการใช้วตัถดุิบและระยะเวลาในการผลิต สง่ผลให้
ต้นทุนการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ลดลงอย่างมีนยัส าคัญ โดยมีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภยัของการใช้แบตเตอร่ีสงูขึน้ คาดวา่จะเร่ิมท าการจ าหนา่ยแบตเตอร่ีในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีแผนที่จะให้บริการติดตัง้และบริหารจัดการสถานีจ่ายประจุไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้
รถยนต์ไฟฟ้าในบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสนิค้า อาคารส านกังาน และโรงแรม เป็นต้น 

(4.4) โครงการพัฒนาน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 

บริษัทได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กบับริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลิตีส์้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัท จดัการและพฒันาน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) เพื่อศึกษาโครงการพฒันาน า้ โดยน าน า้เสียมาบ าบดัให้มี
คณุภาพเป็นน า้เพื่อการอตุสาหกรรม เพื่อลดการใช้น า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติและสนบัสนนุให้การบริหารจดัการน า้ในชุมชน
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาน า้นีน้อกจากจะเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในด้าน
สาธารณูปโภคเพื่อการผลิตของบริษัทและลูกค้าแล้ว ยงัเป็นการน าทรัพยากรมาหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่อีกด้วย หาก
โครงการดงักลา่วสามารถเร่ิมด าเนินการได้ จะเป็นโครงการต้นแบบในการพฒันาในพืน้ที่อื่นๆ ต่อไป  โดยปัจจุบนับริษัทมี
แผนท่ีจะท าการศกึษาโครงการลกัษณะดงักลา่วที่พทัยา  

2.4.5 จุดเด่นในการด าเนินธุรกิจ 

(1) เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power 
Flagship) 

จากวิสยัทศัน์ของกลุม่ ปตท. ท่ีจะเป็นบริษัทพลงังานไทยข้ามชาติระดบัแนวหน้า กลุม่ปตท. จึงมีการด าเนินกลยทุธ์
ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัที่กลุ่ม ปตท. ให้ความส าคญันอกเหนือจากธุรกิจน า้มนั 
ธุรกิจก าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี ้บริษัทในฐานะผู้ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่มปตท. จึงมุ่งเน้นการ
พฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการขยายธุรกิจไปสูต่ลาดต่างประเทศเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการ
สนบัสนนุเจตนารมณ์อนัมุง่มัน่ดงักลา่วของกลุม่ ปตท.  



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 2.2.2 หน้า 50 

ด้วยเจตนารมณ์ดงักลา่ว บริษัทจึงได้ถกูก่อตัง้ขึน้มาเพื่อเป็นแกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. (PTT 
Group’s Power Flagship) ในการพฒันา ลงทนุและด าเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ ปัจจุบนับริษัทมีการ
ด าเนินการในการขยายธุรกิจไฟฟ้าที่หลากหลาย ทัง้การพฒันาโครงการใหม่ด้วยตนเอง และการขยายธุรกิจ รองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทัง้ในและต่างประเทศ อาทิ โครงการ CUP-4 และโครงการลงทนุต่างๆ  
ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

นอกจากนี ้บริษัทจะประสานความร่วมมือในการต่อยอดจากความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ ถือหุ้นใหญ่ และคู่ค้าใน
ประเทศต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. เพื่อสนับสนุนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือบริษัทอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจต่างๆ  
ที่เก่ียวเนื่องอีกด้วย  

(2) การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากท าเลที่ตัง้ กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชือ้เพลิงที่หลากหลายรวมถึง
ความสมดุลของสถานะการด าเนินการของโรงไฟฟ้าในเครือของบริษัท 

ปัจจุบนั โรงไฟฟ้าของบริษัทมีการกระจายตวัในมิติต่างๆ ทัง้ในด้านท าเลที่ตัง้ กลุม่ลกูค้า และชนิดของเชือ้เพลิงซึ่ง
เป็นกระจายความเสีย่งโดยธรรมชาติ ดงันี ้

- ในสว่นของท าเลที่ตัง้ทัง้โรงไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทในเครือ มีการกระจายตวัในหลายจงัหวดัของประเทศ
ไทย และบางสว่นตัง้อยูใ่นตา่งประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการเติบโตของความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ หรือในประเทศใดประเทศหนึง่ 

- ในสว่นของกลุม่ลกูค้า บริษัทและบริษัทในเครือได้จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กฟผ. กฟภ. 
กฟน. และลกูค้าอตุสาหกรรม และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม
ในบริเวณใกล้เคียง ซึง่จะไมเ่ป็นการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่เพียงรายเดียว 

- ในส่วนของชนิดของเชือ้เพลิง บริษัทมีโรงไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทในเครือซึ่งเป็นทัง้ โรงไฟฟ้าพลงังาน
เชือ้เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) โรงไฟฟ้าพลงัน า้ (Hydro Energy) และโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) ท าให้บริษัทมีรูปแบบทางธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึง่  

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการด าเนินการของโรงไฟฟ้าในเครือของบริษัท บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวนหนึง่ทีเ่ป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ทนัที และยงัมีโรงไฟฟ้าบางสว่นที่
อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซึง่จะเป็นสว่นท่ีเสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัทตอ่ไปในอนาคต  

(3) โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ 

นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าและสาธารณปูโภคซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทแล้วนัน้ บริษัทยงัมีนโยบาย
ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบกักเก็บ
พลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) และธุรกิจบริษัทจดัการพลงังาน (Energy Service 
Company) เป็นต้น 

โดยบริษัทได้เข้าลงทนุใน 24M ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจประเภทระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี ทัง้นี ้
ปัจจุบนั 24M อยู่ระหว่างการวิจยัและพฒันาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium – Ion) เพื่อน ามาพฒันา
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ประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอตุสาหรรม และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
เช่ือมโยงที่ใช้เทคโนโลยีใหม ่ซึง่จะช่วยให้แบตเตอร่ีมีต้นทนุการผลติที่ต ่าลง มีประสทิธิภาพ และความปลอดภยัมากขึน้ โดย
คาดวา่จะเร่ิมต้นการผลติและขายสนิค้าในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 

ส าหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลงังาน ถือเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลกัของบริษัท โดย
บริษัทมีแผนในการให้ค าปรึกษาการออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลงังาน ติดตัง้อปุกรณ์ การจดัหาแหลง่เงินทนุ
ส าหรับโครงการด้านพลงังาน และวางแผนจดัการการประหยดัพลงังานให้แก่ระบบตา่งๆ เช่น ระบบการบริหารจดัการอาคาร
เพื่อการประหยดัพลงังาน ตลอดจนการบริการติดตัง้และบริหารจัดการสถานีจ่ายประจุไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสนิค้า อาคารส านกังานและโรงแรม เป็นต้น  

2.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด จากการศึกษาของ 
International Energy Agency พบว่าความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าระหว่างปี 2533 – ปี 2554 ได้เพิ่มขึน้กว่า 5 เท่าเป็น
กวา่ 700 พนัล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ซึง่ประเทศที่ยงัไมพ่ฒันามีการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่หวัคอ่นข้างต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบั
ประเทศอื่นในภมูิภาคเอเชียที่มีความก้าวหน้าทางภาวะเศรษฐกิจมากกว่า โดยในปี 2554 สปป.ลาว และเมียนมาร์มีการใช้
ไฟฟ้าต่อหวัต ่ากว่า 2 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง ในขณะที่ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้มีความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหวัมากกว่า  
8 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง และไทยและมาเลเซียมีการใช้ไฟฟ้าต่อหวัอยู่ที่ 2.2 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง และ 4.5 ล้านกิโลวตัต์-
ชัว่โมง ตามล าดบั ทัง้นี ้ มีการคาดการณ์ว่าความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าในภมูิภาคจะเติบโตขึน้อีกจากความต้องการที่
เพิ่มขึน้ของภาคอตุสาหกรรมและการเติบโตของประชากร รวมทัง้การรวมกนัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 โดย Asian Development Bank คาดว่าความต้องการไฟฟ้าในภมูิภาคใกล้เคียงจะมีอตัราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 
ร้อยละประมาณ 5 ตอ่ปี ระหวา่งปี 2553 - ปี 2578  

ภาพแสดงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบกับผลิตภณัฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศในเอเชียในปี 2555 

 
 

จากการศึกษาของ International Energy Agency พบว่า ในปี 2555 ไทยเป็นประเทศที่มีอปุสงค์การใช้ไฟฟ้าเป็น
อนัดบัสองในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และมีการพึง่พิงการน าเข้าพลงังานไฟฟ้าคอ่นข้างสงูเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นใน
ภมูิภาคเดียวกนั นอกจากนี ้ ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแปรผนัตาม
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจไทย จากการศึกษาของสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า  เศรษฐกิจ

ที่มา:  International Energy Agency 
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ไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตวัเพิ่มขึน้จากปัจจยัหนนุจากการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจโลก การท่ีรัฐบาลมีแผนขยายการลงทนุ
ในด้านตา่งๆ ซึง่รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ โดยคาดวา่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยภายหลงัการเปิดประชาคม
อาเซียนจะเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 5 จนถึงปี 2563 ซึง่แรงขบัเคลือ่นหลกัจะมาจากพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรมใหมท่ี่จะเกิดขึน้  

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทย 

ความต้องการพลงังานไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรและการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นหลกั โดย กฟผ. จะต้องจดัให้มกี าลงัการผลติไฟฟ้ารวมสงูกวา่จ านวนความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ
เสมอ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุคือ ปริมาณไฟฟ้าที่ผู้บริโภคใช้รวมกันทัง้ระบบสงูสดุ ณ วนัใดวนัหนึ่งของแต่ละปี 
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศให้มีความมัน่คง ซึง่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุเป็นปัจจยัที่มีผลตอ่นโยบาย
การผลติและรับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มของประเทศ  

ทัง้นี ้จากสถิติย้อนหลงัพบวา่ ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุในประเทศไทยเพิ่มขึน้จาก 16,681 เมกะวตัต์ ในปี 2545 
เป็น 26,942 เมกะวตัต์ ในปี 2557 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.1 ต่อปี ขณะที่ก าลงัการผลิตติดตัง้เพิ่มขึน้
จาก 23,755 เมกะวตัต์ ในปี 2545 เป็น 35,668 เมกะวตัต์ ในปี 2557 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 3.4 ตอ่ปี 

 

ภาพแสดงสถติิความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวมทัง้ระบบ ปี 2541 – ปี 2557 

 
ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  
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ภาพแสดงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตัง้แต่เดือนมกราคม 2554 จนถงึเดอืนธันวาคม 2557 

 
ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย  
 

ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ท าการจัดหาพลงังานไฟฟ้าจากก าลังการผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ เดือน
มกราคม 2558 กฟผ. เป็นผู้ด าเนินการด้านการผลิตไฟฟ้าในสดัส่วนประมาณร้อยละ 45 ของก าลงัการผลิตรวมทัง้ระบบ 
สว่นก าลงัการผลติอีกประมาณร้อยละ 55 เป็นการผลติโดยภาคเอกชนและการน าเข้า  

ภาพแสดงสดัส่วนก าลังการผลิตไฟฟ้าแยกตามประเภทผู้ผลิต ณ เดอืน มกราคม 2558 

 
ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
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โครงสร้างของกิจการไฟฟ้าของไทย 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการไฟฟ้าของไทยประกอบด้วย กระทรวงพลงังานซึง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
พลงังานต่างๆ ของประเทศ ขณะที่ สนพ. เป็นผู้บริหารจดัการนโยบายและแผน รวมทัง้มาตรการด้านพลงังานของประเทศ 
และ กกพ. ท าหน้าที่ก ากบัดแูลการประกอบกิจการพลงังานในประเทศ  

 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของไทยแบง่ได้เป็น 3 ประเภทหลกั ดงันี ้

ภาพแสดงระบบการผลิต ระบบสายส่ง และระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของไทย 

 
 

กฟผ. ท าหน้าที่เป็นผู้ซือ้ไฟฟ้าหลกั ผู้ดแูลระบบไฟฟ้าหลกั และผู้ขายไฟฟ้าแบบขายสง่หลกัของประเทศ โดย กฟน. 
และ กฟภ. เป็นผู้จ าหนา่ยไฟฟ้าแตเ่พียงผู้ เดียวในเขตนครหลวงและภมูิภาค ตามล าดบั (ยกเว้นลกูค้าอตุสาหกรรมรายใหญ่
บางรายที่ซือ้ไฟฟ้าโดยตรงจาก กฟผ. ด้วยการเช่ือมโยงระบบสง่ไฟฟ้าของ กฟผ. และซือ้โดยตรงจากผู้ผลติเอกชน)  

(1) ระบบผลิตไฟฟ้า 

การจ าหน่ายไฟฟ้าในไทยเป็นระบบผู้ซือ้รายเดียว (Enhanced Single Buyer Model: ESB) โดยมี กฟผ. เป็นผู้ซือ้
ไฟฟ้ารายเดียว (Sole Purchaser) และรับผิดชอบในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าในประเทศ ซึง่โครงสร้างดงักลา่ว มีจดุเดน่ที่ 
กฟผ. เป็นหนว่ยงานภาครัฐที่มิได้แสวงหาผลก าไรและดแูลรักษาความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ 

ผู้ผลติไฟฟ้าในไทยประกอบด้วย 4 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  

กฟผ. เป็นผู้ผลติรายใหญ่ที่สดุในประเทศ โดยมีก าลงัการผลิตติดตัง้ ณ เดือนมกราคม 2558 รวม 15,482.13 เมกะ
วตัต์ คิดเป็นร้อยละ 44.63 ของก าลงัการผลิตรวมทัง้ระบบ และจะเพิ่มขึน้อีกประมาณ 4,457.9 เมกะวัตต์จากโครงการ
โรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างระหวา่งปี 2557 – 2562 ดงันี ้
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โครงการ 
ก าลังการผลิต 
(เมกะวัตต์) 

ก าหนดแล้วเสร็จ เชือ้เพลิง 

โรงไฟฟ้าวงัน้อย ชดุที่ 4 768.7 2557 ก าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าจะนะ ชดุที่ 2 782.2 2557 ก าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชดุที่ 2 848.3 2559 ก าซธรรมชาติ 
โรงไฟฟ้าทดแทนแมเ่มาะเคร่ืองที่ 4-7 540.0 2561 ลิกไนต์ 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน 800.0 2562 ถ่านหิน 
โรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก 718.7 2557-2562 ลม แสงอาทิตย์ น า้ 

ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่หรือ IPP (Independent Power Producer) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีก าลงัผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้า
ระบบไมต่ ่ากวา่ 90 เมกะวตัต์ ทัง้นี ้จากการสง่เสริมให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในธุรกิจไฟฟ้ามากขึน้ ภาครัฐจึงได้ริเร่ิมโครงการ
รับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) โดยมี กฟผ. เป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าของ IPP ทัง้หมด 
ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ทัง้นี ้ณ เดือนมกราคม 2558 มีโรงไฟฟ้า IPP จ านวน 11 โครงการ มีก าลงัการ
ผลติรวม 16,166.7 เมกะวตัต์ ดงันี ้

โรงไฟฟ้าที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
ก าลังการผลิต 
(เมกะวัตต์) 

สัดส่วนต่อก าลังการผลิต
รวมทัง้ระบบ (ร้อยละ) 

เชือ้เพลิง 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ ากดั 748.2 2.16 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 3,481.0 10.03 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

700.0 2.02 
ก าซธรรมชาติ 

บริษัท ไตรเอนเนอจี ้จ ากดั 700.0 2.02 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จ ากดั 713.0 2.06 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท อีสเทิร์นเพาเวอร์ แอนด์ อีเล็คทริค จ ากดั 350.0 1.01 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 1,346.5 3.88 ถ่านหิน 
บริษัท กลัฟ์เพาเวอร์เจนเนอเรชัน่ จ ากัด 1,468.0 4.23 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั (ชดุที่ 1) 1,400.0 4.04 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท เก็คโค-่วนั จ ากดั 660.0 1.90 ถ่านหิน 
บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นเอส จ ากดั  1,600.0 4.61 ก าซธรรมชาติ 

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 13,166.7 37.96  

ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
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อยา่งไรก็ตาม มีโครงการ IPP จ านวน 5 โครงการที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง มีก าลงัการผลติรวม 8,070 เมกะวตัต์ 
ดงันี ้

โครงการ 
ก าลังการผลิต 
(เมกะวัตต์) 

ก าหนดแล้วเสร็จ เชือ้เพลิง 

บริษัท กลัฟ์ เจพี ยทูี จ ากดั 1,600 2558 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 930 2559 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั 540 2560 ถ่านหิน 
บริษัท กลัฟ์ เอสอาร์ซี จ ากดั 2,500 2565 ก าซธรรมชาติ 
บริษัท กลัฟ์ พีดี จ ากดั 2,500 2567 ก าซธรรมชาติ 
ก าลังการผลิตรวม 8,070   

ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

3. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือ SPP (Small Power Producer)  

จากการสง่เสริมให้ภาคเอกชนมีการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ ภาครัฐจึงได้ริเร่ิมโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP
เข้าระบบของ กฟผ. ณ จดุเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า ตัง้แต่ 10 เมกะวตัต์แต่ไม่เกิน 90 เมกะวตัต์ต่อสญัญา โดยมีเง่ือนไขว่าต้อง
ใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) หรือใช้พลงังานหมนุเวียนเช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงัลม พลงัน า้ขนาดเล็ก 
พลงังานจากกากหรือเศษวสัดจุากการเกษตร เป็นต้น โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ท ากบั กฟผ. จะมี 2 ลกัษณะ คือ สญัญาซือ้
ขายประเภท Firm มีอายสุญัญา 5 ปีขึน้ไป โดย กฟผ. จ่ายค่า CP และ EP  ในขณะที่สญัญาซือ้ขายประเภท Non-firm มี
อายสุญัญาไมเ่กิน 5 ปี โดยผู้ผลติจะได้รับเฉพาะคา่ EP 

ทัง้นี ้กฟผ. จะรับซือ้พลงังานไฟฟ้าในปริมาณไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 80 ของความพร้อมของ SPP ในรอบหนึง่ปี หากรับซือ้
ไมค่รบในปีดงักลา่ว กฟผ. จะรับซือ้ให้ครบในปีถดัไป โดยตามแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 ได้ก าหนดวา่ในระหวา่ง
ปี 2557 – ปี 2562 จะมีการรับซือ้ไฟฟ้าจาก SPP รวมทัง้สิน้ 5,258.1 เมกะวตัต์ โดยแบง่เป็นปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าแบบสญัญา 
Firm ระบบโคเจนเนอเรชัน่จ านวน 3,600 เมกะวตัต์ และปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนจ านวน 1,658.1 เมกะ
วตัต์ 

4. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากหรือ VSPP (Very Small Power Producer)  

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือกและการผลิตไฟฟ้าด้วย
ระบบโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration) โดยมีการใช้มาตรการจงูใจด้านราคาผา่นการรับซือ้ไฟฟ้าจาก VSPP โดยก าหนดสว่น
เพิ่มอตัราการรับซือ้ไฟฟ้า (Adder) จากราคารับซือ้ไฟฟ้าตามระเบียบ VSPP ตามประเภทเชือ้เพลิงและเทคโนโลยี โดย 
VSPP จะจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟน. หรือ กฟภ. ไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ต่อสญัญา ณ จุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า โดยมี
เง่ือนไขวา่ต้องใช้ระบบโคเจนเนอเรชัน่หรือใช้พลงังานหมนุเวียน 

นอกเหนือจากผู้ผลติไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุม่ข้างต้น ทาง กฟผ. มีการน าเข้าพลงังานไฟฟ้าจากตา่งประเทศ ดงันี  ้

1. สปป.ลาว 

โรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว สว่นใหญ่ใช้พลงัน า้ในการผลติไฟฟ้า ซึง่พลงังานไฟฟ้าที่ผลติได้ร้อยละ 80 จะถกูสง่ออกไปยงั
ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทยเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของ สปป.ลาว ถูกจ ากัดด้วยจ านวนประชากรใน
ประเทศ  
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ปัจจุบนั กฟผ. มีการรับซือ้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จ านวน 4 โครงการ มีก าลงัผลิตตามสญัญารวม 2,105 เมกะวตัต์ 
และระหวา่งปี 2557 - ปี 2562 กฟผ. จะมีการรับซือ้ไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพิ่มขึน้อีก 3,316 เมกะวตัต์ ดงันี ้ 

โครงการ เชือ้เพลิง 
ก าลังการผลิต 
(เมกะวัตต์) 

ก าหนดแล้วเสร็จ 

โรงไฟฟ้าพลงัน า้เทิน-หินบนุ น า้ 434 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
โรงไฟฟ้าพลงัน า้ห้วยเฮาะ น า้ 126 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
โรงไฟฟ้าพลงัน า้น า้เทิน 2  น า้ 948 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
โรงไฟฟ้าพลงัน า้น า้งมึ 2  น า้ 597 ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
โครงการหงสาลิกไนต์ ถ่านหิน 1,473 2559 
โครงการเซเปียน-เซน า้น้อย น า้ 354 2562 
โครงการน า้เงีย้บ 1 น า้ 269 2562 
โครงการไซยะบรีุ น า้ 1,220 2562 

ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

2. มาเลเซีย 

ปัจจุบนั กฟผ. มีการซือ้ขายพลงังานไฟฟ้ากบัการไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad หรือ TNB) ผ่านจุด
เช่ือมโยงโดยระบบสายสง่กระแสตรงความดนัสงู 2 จดุคือ สถานีไฟฟ้าบกิูตเกตรี จ านวน 30 เมกะวตัต์ ซึง่ทัง้สองฝ่าย
จะท าสญัญาตกลงราคาขายไฟฟ้าลว่งหน้าเดือนต่อเดือน และสถานีไฟฟ้ากูรุน ปริมาณไม่เกิน 300 เมกะวตัต์ โดย
เป็นการซือ้ขายไฟฟ้าแบบ SPP ในลกัษณะ Non-firm โดยคิดราคาเป็นขัน้บนัไดตามปริมาณซือ้ขาย 

3. อื่นๆ 

ไทยได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจที่จะรับซือ้ไฟฟ้าจากจีนจ านวน 3,000 เมกะวตัต์ภายในปี 2560 และลงนามใน
บนัทกึความเข้าใจในการซือ้ไฟฟ้าจากกมัพชูาซึง่ยงัไมไ่ด้ระบถุึงปริมาณที่จะซือ้ขายไฟฟ้าระหวา่งกนั นอกจากนี ้ยงัมี
การลงนามในบนัทกึความเข้าใจที่จะรับซือ้ไฟฟ้าจากเมียนมาร์อีกด้วย 

(2) ระบบสายส่ง 

ระบบสง่ไฟฟ้าประกอบด้วยสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู (Transmission Lines) และสถานีไฟฟ้า (Substations) เป็นสว่น
ส าคญัในการส่งพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตมาสู่ผู้ ใช้ไฟ สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นทางล าเลียงพลงังานไฟฟ้าจาก
แหลง่ผลติไปยงัอีกจดุหนึง่ที่อยูไ่กลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้าเป็นจดุที่เช่ือมโยงระหวา่งสายสง่ไฟฟ้าจากจดุตา่งๆ ซึง่เป็นจดุที่
แปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากแรงดนัสงูที่สง่ไปในสายสง่ลงเป็นแรงดนัต ่า เพื่อสง่จ่ายไปยงัผู้ ใช้ไฟฟ้า ระบบสง่ไฟฟ้ามีความ
ซบัซ้อนมากเพราะว่ามีสายส่งไฟฟ้าหลายเส้น มีสถานีไฟฟ้าหลายแห่งเช่ือมโยงรับ -สง่พลงังานไฟฟ้าทัว่ถึงกนัเป็นร่างแห
เรียกวา่ Network หรือ Grid ระบบสง่ไฟฟ้าหลกัที่เช่ือมโยงการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าต่างๆ รวมทัง้สายสง่
เช่ือมโยงระหวา่งระบบไฟฟ้าในประเทศนี ้เรียกวา่ Main Grid หรือ National Transmission Grid 

กฟผ ด าเนินการจัดส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รับซือ้จากผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้า
ของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลมุทั่วประเทศ ที่ระดบัแรงดนั 500 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ และ 69  
กิโลโวลต์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผู้ ใช้ไฟฟ้าที่รับซือ้โดยตรง นอกจากนี ้กฟผ. ยงัจ าหน่ายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ด้วยระบบสง่ไฟฟ้าแรงดนั 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์ และมาเลเซีย
ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง (HVDC) 300 กิโลโวลต์ 
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(3) ระบบจ าหน่าย 

กฟน. และ กฟภ. ท าหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับผิดชอบการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ และสมทุรปราการ ขณะที่ กฟภ. จะท าการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่
ผู้ ใช้ไฟฟ้ารายย่อยและลกูค้าอตุสาหกรรมในจงัหวดัอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตให้บริการของ กฟน. และไฟฟ้าบางสว่น กฟผ. ท าการ
จ าหนา่ยตรงให้กบัผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางราย นอกจากนีผู้้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบางรายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองที่สง่ไฟฟ้า
ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมโดยตรง 

ภาพแสดงสดัส่วนการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทลกูค้า ณ สิน้เดอืนธันวาคม 2557 

 
ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

สนพ. ได้จดัท าแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 ตามประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึน้จาก 
26,942 เมกะวตัต์ ในปี 2557 เป็น 52,256 เมกะวตัต์ ในปี 2573 หรือคิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.2 ต่อปี 
ตามที่คณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติได้ประมาณการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรืออตัราการเติบโต
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไว้ที่อตัราเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี ระหว่างปี 2557 – ปี 2573 ในขณะที่ประมาณ
การก าลงัการผลิตติดตัง้จะเพิ่มขึน้จาก 35,668 เมกะวตัต์ ในปี 2557 เป็น 70,686 เมกะวตัต์ ในปี 2573 หรือคิดเป็นอตัรา
เติบโตเฉลีย่ 4.4 ตอ่ปี 

การไฟฟ้านครหลวง
  .  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  .  

ลูกค้าตรง
 .  การไฟฟ้าลาว

 .  
การไฟฟ้ากัมพูชา

 .  

อื่นๆ
 .  
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ภาพแสดงการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและก าลังการผลิตตดิตัง้ปี 2557 – ปี 2573 

 
 

 

ที่มา: แผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 

นอกจากนี ้สนพ. ยงัค านงึถึงการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม โดยในแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 มีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2555 – ปี 2564 (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP) และแผนอนรัุกษ์พลงังาน 20 ปี ระหวา่งปี 2554 – ปี 2573 (Energy Efficiency Development 
Plan: EEDP) โดย ณ เดือนกันยายน 2557 ประเทศไทยใช้ก าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงผลิตไฟฟ้าสดัส่วนสงูถึง 67 ของ
เชือ้เพลิงทัง้หมดที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ ซึ่งการกระจายสดัส่วนพลงังานอย่างสมดุลมีความส าคญัต่อการรักษาความ
มัน่คงในระบบไฟฟ้าของประเทศ และรักษาระดบัราคาคา่ไฟฟ้าที่เหมาะสม ดงันัน้ สดัสว่นการใช้เชือ้เพลิงหลกัและพลงังาน
หมนุเวียนที่เหมาะสมล้วนอยูใ่นแผน PDP 2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 ซึ่งผลกัดนัให้มีสดัสว่นการใช้พลงังานหมนุเวียนเพิ่ม
มากขึน้ 

โดยที่ผ่านมากระทรวงพลงังานได้มีการออกนโยบายสนบัสนนุการกระจายการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลงังานทางเลือก
เพื่อทดแทนการใช้เชือ้เพลงิฟอสซิล และลดการน าเข้าน า้มนัอย่างยัง่ยืนในอนาคต ซึ่งจะสง่ผลให้สดัสว่นของการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้เชือ้เพลิงฟอสซิล ได้แก่ ก าซธรรมชาติ และถ่านหินลิกไนต์ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในระบบ ภายใน 10 ปี ซึ่งจะท าให้ก าลงัผลิตไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนรวมสทุธิ ณ สิน้แผน  PDP 
2010 ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 3 ในปี 2573 เท่ากบั 20,546 เมกะวตัต์หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของก าลงัผลิตไฟฟ้าทัง้ระบบ โดย
แบง่เป็นพลงังานหมนุเวียนในประเทศ 13,688 เมกะวตัต์ และพลงังานหมนุเวียนจากตา่งประเทศ 6,858 เมกะวตัต์  
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ภาพแสดงสดัส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงแต่ละประเภทของประเทศ ณ สิน้เดอืนตุลาคม 2557 

 
ที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้กพช. ได้มีมตเิมื่อวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ให้มีการปรับเป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืกจากเดิม 
9,201 เมกะวัตต์ เป็น 13,927 เมกะวัตต์ในปี 2564 เพื่อทดแทนการน าเข้าน า้มันเชือ้เพลิงและพลังงานชนิดอื่นจาก
ตา่งประเทศ ดงันี ้

พลังงานทางเลือก 
ก าลังการผลิตเป้าหมายปี 2564 

(เมกะวัตต์) 
ก าลังการผลิตติดตัง้ 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

เดิม ใหม่ 
(1) พลงังานชีวมวล 3,630 4,800 2,230 
(2) ก าซชีวภาพ 600 3,600 263 
(3) พลงังานแสงอาทิตย์ 2,000 3,000 635 
(4) พลงังานลม 1,200 1,800 223 
(5) พลงังานจากขยะ 160 400 47 
(6) พลงังานน า้ 1,608 324 105 
(7) พลงังานรูปแบบใหม ่ 3 3 0 
รวม 9,201 13,927 3,503 

ที่มา:  คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ
หมายเหต:ุ 
(1) พลงังานชีวมวล มีผู้ประกอบการเสนอขอรับการสนับสนนุจากภาครัฐในการตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลชมุชน ขนาด 1 เมกะวตัต์ เป็น

จ านวนมาก ซึง่ใช้เชือ้เพลิงจากเศษไม้ยางพารา โดยเฉพาะโรงงานน า้ตาลที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ได้ประมาณ 1,000 เมกะวตัต์ 

(2) ก๊าซชีวภาพ มีเชือ้เพลิงหลักจากของเสียอตุสาหกรรมและมลูสตัว์ และพืชพลังงาน ซึ่งในปี 2556 กระทรวงพลงังานได้ด าเนิน
โครงการศึกษาวิจยัต้นแบบวิสาหกิจชมุชนพลงังานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก าซชีวภาพจากพืชพลงังาน) ซึ่งมีเป้าหมายจัดตัง้
ต้นแบบโรงงานผลิตไฟฟ้าจากก าซชีวภาพ ขนาด 1 เมกะวตัต์ จ านวน 12 โรง กระจายตามภมิูภาคต่างๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการ
ขยายผลตามเป้าหมาย 3,000 เมกะวตัต์ 

(3) พลงังานแสงอาทิตย์ กระทรวงพลงังานมีแผนงานสง่เสริมให้มีการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลงัคาอาคาร 
(Solar PV Rooftop) โดยมีเป้าหมาย 800 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ชมุชน โดยมีเป้าหมาย 800 เมกะ
วตัต์ 

(4) พลงังานลม ผลการศึกษาพบว่าในจังหวัดเพชรบูรณ์ กาญจนบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา และยะลา มีศักยภาพ
สามารถติดตัง้กงัหนัลมผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1,000 เมกะวตัต์ และมีข้อมลูจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) พบว่ามี
ผู้สนใจขอรับการสง่เสริมการลงทนุพฒันาพลงังานลมเพ่ิมเติมอีกมากกวา่ 900 เมกะวตัต์ 

ก๊าซธรรมชาติ 
  .   

ลิกไนต์ 
  .   พลังน า้ 

  .4  

น า้มันเตา 
 .   

น า้มันดีเซล 
 .   

พลังงานทดแทน 
 .   

ซือ้ต่างประเทศ 
 .   
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(5) พลงังานจากขยะ กระทรวงพลงังานมีนโยบายสง่เสริมสนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาด โดยสง่เสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
(อบท.) น าขยะมาผลิตพลงังาน 

(6) พลงังานน ้า เป้าหมายเดิม 1,608 เมกะวตัต์ (โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้แบบสบูกลบั 1,284 เมกะวตัต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลงั
น า้ขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 324 เมกะวตัต์) เป้าหมายใหมล่ดลงเหลือ 324 เมกะวตัต์ เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้แบบ
สบูกลบั (Pump storage) ไมก่่อให้เกิดการผลิตพลงังานที่เป็นพลงังานทดแทนสทุธิ  

(7) พลงังานรูปแบบใหม่ ได้แก่ พลงังานความร้อนใต้พิภพ พลงังานคลื่นหรือกระแสน า้ และไฮโดรเจน 

 

นอกจากนี ้กพช. ได้มีมติเมื่อวนัที่ 22 ตลุาคม 2557 เห็นชอบกรอบแนวการจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ของไทย ปี 2558 – ปี 2579 (“Power Development Plan 2015: PDP 2015”) รวมทัง้ให้มีการปรับปรุงแผนการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์พลงังาน 
(Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาสิน้สดุของแผนเช่นเดียวกบัแผน PDP 2015 การ
จดัท าแผน PDP 2015 เพื่อให้การวางแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศสอดคล้องกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคตและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยหลกัการในการจัดท าแผน PDP 2015 จะค านึงถึง 
ความมัน่คงของระบบไฟฟ้าของประเทศ สดัสว่นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยความยัง่ยืนทางพลงังาน ต้นทนุ
การผลติไฟฟ้า การกระจายเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชือ้เพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับกรอบของแผน PDP 2015 มีการลดสดัสว่นพลงังานจากก าซธรรมชาติ และเพิ่มการใช้พลงังานประเภทอื่นทดแทน 
โดยพลงังานท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าเมื่อสิน้สดุแผน PDP 2015 แบ่งได้ดงันี ้ก าซธรรมชาติ ร้อยละ 30 ถ่านหินสะอาด ร้อยละ 
30 พลงังานหมนุเวียน ร้อยละ 20 นิวเคลียร์ ร้อยละ 5 และน าเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ ร้อยละ 15 ส าหรับประโยชน์ของ
แผน PDP 2015 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานไฟฟ้า เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัด้านราคา และเพิ่มสดัสว่นการใช้
พลงังานทดแทน และช่วยลดการน าเข้าเชือ้เพลงิจากตา่งประเทศในอนาคต 

 

2.6 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ไมม่ี 
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรประเมินและควรศึกษาข้อมูลในเอกสารฉบบันีอ้ย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตดัสินใจลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านปัจจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏ
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงดงัที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีข้ึน้ ความเสี่ยงดงักลา่วอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอ่การด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัทซึ่งเป็นผลให้ราคาซือ้ขายของหุ้นสามัญของบริษัทลดลงและผู้ ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทัง้หมดหรือ
บางสว่นได้ 

เว้นแตจ่ะได้มีการระบไุว้ในสว่นของปัจจยัความเสีย่งในหนงัสอืชีช้วนฉบบันี ้บริษัทไมไ่ด้อยูใ่นฐานะท่ีจะประเมินผล
กระทบทางการเงิน หรือผลกระทบอื่นใดจากปัจจัยความเสี่ยงที่ระบไุว้ในส่วนนี ้นอกจากนี ้อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจ
ไมไ่ด้ระบโุดยละเอียดซึง่อาจเกิดขึน้และเกิดความไม่แน่นอนอื่นใดที่บริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี ้หรือเป็นความเสี่ยงที่
บริษัทพิจารณาในขณะนีว้่าไม่เป็นสาระส าคญั ที่อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความส าคญัในอนาคต โดยความเสี่ยง
ดงักลา่วอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผล
ประกอบการ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล หรือราคาซือ้ขายของหุ้นสามญัของบริษัทได้ 

นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement)  
ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี ้เช่น การใช้ถ้อยค าวา่ “เช่ือวา่” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” 
เป็นต้น หรือการประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยาย
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัทนโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเป็นการ
คาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อนัเป็นความเห็นของบริษัทในปัจจุบนันัน้ มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือ
เหตกุารณ์ในอนาคตและผลที่เกิดขึน้จริงอาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนได้ ส าหรับ
ข้อมลูในสว่นนีท้ี่อ้างถึงหรือเก่ียวข้องกบัรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมลูที่มีการเปิดเผยหรือ
คดัย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิได้ท าการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของ
ข้อมลูดงักลา่วแตป่ระการใด 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจพลงังานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยการลงทุนทางตรงหรือเข้าลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทมีการก าหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจโดยการพฒันาหรือเข้าลงทนุในโครงการใหม่ๆ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรักษาระดบัและเพิ่มผลประกอบการของบริษัท และ
ผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้ นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจจะมี
ผลกระทบตอ่การลงทนุของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั และแนวทางในการป้องกนัความเสีย่ง สรุปได้ดงันี  ้
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3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า 

3.1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายเชือ้เพลิงหลักรายเดียว 

โรงไฟฟ้าสว่นใหญ่ของบริษัทใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ ซึง่มีก าลงัการผลติประมาณ 1,472
เมกะวตัต์ หรือประมาณร้อยละ 80 ของก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมตามสดัสว่นการถือหุ้นเมื่อโครงการทัง้หมดเร่ิมด าเนินการ
เชิงพาณิชย์บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพิงผู้จดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ
ด้วยโครงสร้างการจดัหาก๊าซธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งมีผู้จดัจ าหน่ายเพียงรายเดียว คือ ปตท. ดงันัน้หากการสง่ก๊าซ
ธรรมชาติจาก ปตท. มีความไม่ต่อเนื่องหรือมีเหตใุห้ต้องหยดุชะงกั อาจจะท าให้โรงไฟฟ้าของบริษัทที่เปิดด าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้วต้องหยุดด าเนินการผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั และในส่วนของ
โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิทีอ่ยูใ่นระหวา่งการพฒันาโครงการ บริษัทอาจมีความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบั
ความพร้อมในการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ หากเกิดความลา่ช้าในการจดัหาและเช่ือมต่อระบบสง่ก๊าซธรรมชาติมายงั
ที่ตัง้ของโครงการ   

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท. ซึง่สญัญาดงักลา่วมีระยะเวลาประมาณ 
15 - 25 ปี โดยการสง่ก๊าซผา่นทอ่ที่ตอ่มายงัโรงไฟฟ้าของบริษัทเพื่อท าการผลิตไฟฟ้าซึ่งสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติจะมี
การก าหนดปริมาณขัน้ต ่า คา่ความร้อนของการเผาไหม้ (Gross Calorific Value) และความดนัของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ข้อผูกพันที่ ปตท. จะต้องจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทตามที่ก าหนดตลอดอายุสญัญา แม้ว่าสญัญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติดังกล่าวมีเง่ือนไขบางประการที่ให้สิทธิแก่ ปตท. ท าการบอกเลิกสญัญาก่อนวนัสิน้สดุสญัญาได้ เช่น ผู้ รับ
สมัปทานหรือผู้ผลิตไม่มีก๊าซเพียงพอที่จะส่งให้กับ ปตท. หรือเกิดการเสียหายแก่ระบบท่อย่อยหรือระบบท่อของ ปตท. 
หรือโรงแยกก๊าซ หรือโรงไฟฟ้า หรือระบบทอ่ของโรงไฟฟ้านัน้ๆ ท าให้ไมส่ามารถสง่มอบหรือรับก๊าซได้โดยสิน้เชิงติดต่อกนั
เกินกวา่ 12 เดือน เป็นต้น อยา่งไรก็ดี ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการยกเลกิสญัญาดงักลา่วเป็นเง่ือนไขตามปกติของสญัญา
ทางการค้าโดยทัว่ไป นอกจากนี ้ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีเหตกุารณ์ที่โรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการแล้ว ต้องหยุดด าเนินการ
ชัว่คราว โดยมีสาเหตจุากการจดัสง่ก๊าซธรรมชาติที่ไมต่อ่เนื่อง หรือจากการเปลีย่นแปลงคณุสมบตัิของก๊าซธรรมชาติ 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการพึง่พิงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ บริษัทจึงมีแผนท่ี
จะเข้าร่วมทนุหรือพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานประเภทอื่น เพื่อที่จะท าให้สดัสว่นของก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่นการถือ
หุ้นของบริษัทท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิในอนาคตลดลง ซึง่จะท าให้ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้ขายเชือ้เพลิงหลกัราย
เดียวลดลงตามไปด้วย 

3.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าที่บริษัทด าเนินการอยู่สว่นใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัในการด าเนินงาน
ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 88 และ 84 ของต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 
ตามล าดบั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงราคาก๊าซธรรมชาติจึงมีผลกระทบตอ่การท าก าไรของบริษัท ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถ
สง่ผา่นต้นทนุของราคาก๊าซธรรมชาติให้แก่ลกูค้าผู้ซือ้ไฟฟ้าและไอน า้ของบริษัทได้เพียงใด ขึน้อยู่กบัข้อตกลงในสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าและไอน า้แต่ละฉบบั ดงันัน้ บริษัทจึงอาจจะมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ เนื่องจาก
บริษัทสามารถผลกัภาระต้นทนุก๊าซธรรมชาติให้กบัลกูค้าได้เพียงบางสว่น ซึง่จะสง่ผลโดยตรงตอ่การลดลงของการท าก าไร
ของบริษัท และอาจมีผลกระทบในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท อยา่งไร
ก็ดี ที่ผา่นมาราคาก๊าซธรรมชาติไมไ่ด้มีการเปลีย่นแปลงผนัผวนอยา่งมีนยัส าคญัที่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่บริษัท 
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3.1.3  ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภมิูอากาศ  

ความผนัผวนของสภาพภมูิอากาศ อาจจะสง่ผลกระทบตอ่พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ รายได้ และผลการด าเนินธุรกิจ
ของโรงไฟฟ้าของบริษัท ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบจากสภาพภมูิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่
ละปี อาจท าให้ความเข้มของแสงอาทิตย์ไมส่ม ่าเสมอเทา่กนัทกุปี หรือระยะเวลาที่สามารถผลติไฟฟ้าในแต่ละวนัสัน้กว่าที่
ประมาณการไว้ ซึง่ท าให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลติได้น้อยกวา่ปริมาณที่คาดการณ์ไว้ และจะสง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าของโครงการนอกจากนี ้ในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน า้ การขาดแคลนน า้เพื่อใช้ในการผลติไฟฟ้าทีเ่ป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพของภมูิอากาศท าให้ในบางปีอาจมีปริมาณน า้ฝนน้อยกวา่ปกติหรือฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล และสง่ผล
ให้การผลติไฟฟ้าไมเ่ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงดงักล่าวส าหรับการเข้าลงทุนหรือพฒันา
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน เช่น เร่ืองการประกนัปริมาณพลงังานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผลิตได้ในแต่ละปี (Output Performance 
Guarantee) ให้กบัโครงการโดยผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) และมีประกนัอายกุารใช้งานของอปุกรณ์ที่
ส าคญัตา่งๆ ตามอายกุารใช้งานที่เหมาะสมส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ นอกจากนี ้บริษัทได้มีการศึกษาข้อมลู
และสถิติตา่งๆ เช่น ข้อมลูปริมาณน า้ไหลผา่นในอดีต ก่อนทีเ่ข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ อีกทัง้บริษัทมีแผนที่จะ
กระจายการลงทนุในพลงังานหมนุเวียนประเภทอื่น หรือกระจายที่ตัง้ของโครงการ ซึ่งจะท าให้ความเสี่ยงจากผลกระทบ
ด้านสภาพภมูิอากาศลดลงได้ 

นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าที่จ าเป็นต้องใช้น า้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ หากเกิดภาวะขาดแคลนน า้ อาจท าให้
บริษัทต้องลดระดบัการผลิตหรือหยดุด าเนินการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามเฝ้าระวงัภาวะขาดแคลนน า้
อยา่งใกล้ชิด โดยมีตวัแทนของบริษัทอยูใ่นคณะกรรมการจดัการน า้ของกลุม่ ปตท. และมีนโยบายในการจดัท าการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาได้
ทนัทว่งที 

3.1.4 ความเสี่ยงจากราคาจ าหน่ายไฟฟ้า 

การก าหนดราคาจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมของบริษัทจะอ้างอิงจากราคาของ กฟภ. ที่ก ากบัดแูลโดย
กกพ. โดย กกพ. จะก าหนดอตัราคา่ไฟฟ้าโดยพิจารณาจากต้นทนุการผลติและจดัสง่ไฟฟ้าของ กฟภ. และการไฟฟ้าหน่วย
อื่นๆ ทัง้ กฟน. และ กฟผ. และออกประกาศเป็นอตัราคา่ไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิหรือคา่เอฟที (Ft) แตเ่นื่องจากโครงสร้างต้นทนุ
ของบริษัทมีลกัษณะที่แตกต่างออกไปจากโครงสร้างต้นทุนของ กฟภ. กล่าวคือ อัตราค่าไฟฟ้าที่ กฟภ. ก าหนดขึน้  
จะสะท้อนถึงความผนัผวนของราคาเชือ้เพลงิ อตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ผ่านสตูรการปรับ
อตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมตัิหรือค่าเอฟที (Ft) ขายสง่เฉลี่ย ในขณะที่ต้นทุนในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทจะ
ประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นส าคญั ดงันัน้ อตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทใช้อ้างอิงในการจ าหน่าย
ไฟฟ้า จึงอาจไมส่ะท้อนถึงต้นทนุท่ีแท้จริงในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าของบริษัท นอกจากนีค้่าเอฟที (Ft) ขายสง่เฉลี่ยก็
อาจไม่ได้ถกูปรับเปลี่ยนให้สะท้อนต้นทนุที่แท้จริง ณ เวลานัน้เนื่องจากปัจจุบนัมีการพิจารณาปรับค่าเอฟที (Ft) ขายส่ง
เฉลีย่ทกุ 4 เดือน แต่ไม่ได้ปรับเท่ากบัอตัราการขึน้ลงของต้นทนุเชือ้เพลิงเสมอไป ดงันัน้ในช่วงเวลาที่ต้นทนุเชือ้เพลิงเพิ่ม
สูงขึน้อาจไม่มีการปรับค่าเอฟที (Ft) หรือปรับเพียงบางส่วนเท่านัน้ จึงอาจท าให้ราคาจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทไม่
สอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลงิที่เพิ่มสงูขึน้ได้ ซึง่อาจจะสง่ผลให้บริษัทมีสดัสว่นอตัราก าไรท่ีลดลง ด้วยเหตนุีก้ารก าหนดราคา
จ าหนา่ยไฟฟ้าโดยอ้างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟ้าของ กฟภ. จึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทได้ 
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3.1.5  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

ลกูค้ารายใหญ่และส าคญัที่สดุของบริษัท คือ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สดุ ผู้ซือ้ไฟฟ้าหลกั ผู้ ดแูลระบบ
ไฟฟ้าหลกั และผู้ขายไฟฟ้าแบบขายสง่หลกัของประเทศ รวมทัง้เป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าที่บริษัทผลิตได้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ระยะยาวที่มีความส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ.
รวมประมาณ 3,870 เมกะวตัต์ (แบ่งเป็นสญัญา IPP จ านวน 2,100 เมกะวตัต์ สญัญา SPP แบบ Firm ประมาณ 450 
เมกะวตัต์ สญัญา SPP แบบ Non-firm ประมาณ 100 เมกะวตัต์ และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใน สปป.ลาว 
ประมาณ 1,220 เมกะวตัต์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.5 ของก าลงัการผลิตติดตัง้หากโรงไฟฟ้าเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ทัง้หมดโดยรายได้ที่ได้รับจาก กฟผ. มีมลูคา่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 55 และ 46 ของรายได้รวมของบริษัท
ในปี 2556 และปี 2557 ตามล าดบั ดงันัน้ หาก กฟผ. ไมท่ าการตอ่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า IPP หรือ SPP แบบ Firm ภายหลงั
จากที่อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสิน้สดุลง อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั   

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่จะเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายการ
ลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าทัง้ในและตา่งประเทศ ผา่นกลยทุธ์การเติบโตทางธุรกิจ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หวัข้อ “ส่วนที่ 2.2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ข้อ 2.4.4 กลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ”) ดงันัน้ จากการเพิ่มก าลงัการ
ผลติดงักลา่ว จะท าให้บริษัทมีก าลงัผลติมาทดแทนก าลงัการผลติที่ครบอายสุญัญา 

3.1.6 ความเสี่ยงจากการที่ กฟผ. แจ้งไม่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชา 

จากการที่โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีก าลงั
การผลิตไฟฟ้ารวม 700 เมกะวตัต์ โดยตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้ให้สทิธิแก่ กฟผ. ในการเปลีย่นแปลงปริมาณไฟฟ้าที่จะรับซือ้จากบริษัทได้ โดย กฟผ. จะต้องแจ้ง
บริษัทลว่งหน้า ทัง้นีใ้นเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 ทาง กฟผ. ได้มีหนงัสือแจ้งมายงับริษัทว่าจะไม่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรี
ราชา ในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดี แม้ว่า กฟผ. จะมีหนงัสือแจ้งไม่รับซือ้ไฟฟ้าใน
ช่วงเวลาดงักลา่วแล้ว แตท่ี่ผา่นมา กฟผ. ยงัคงมีค าสัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาท าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตัง้แต่เดือนธันวาคม 
2557 จนถึงปัจจุบนัดงันัน้ บริษัทยงัคงต้องเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เมื่อ 
กฟผ. มีค าสัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาท าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพื่อยงัคงได้รับค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) 
จาก กฟผ. ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว 

ดงันัน้ ถึงแม้วา่ กฟผ. จะไม่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตามระยะเวลาที่ได้รับแจ้ง แต่เง่ือนไขของสญัญาซือ้
ขายไฟดงักล่าวก าหนดให้ กฟผ. จะยังคงต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) เป็นรายเดือนให้กับ
โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งค่าความพร้อมจ่ายดงักลา่วครอบคลมุถึงค่าใช้จ่ายคงที่ในการผลิตและบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ค่าบ ารุงรักษาหลกัค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆ และผลตอบแทนของบริษัทโดยไม่ค านึงถึงจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ 
กฟผ. ซือ้ขายตามจริงจากโรงไฟฟ้าศรีราชา ในขณะที่หาก กฟผ. ไม่รับซือ้ไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ซึ่ง
ครอบคลมุถึงต้นทุนการผลิตผนัแปรที่บริษัทได้รับจะลดลง แต่ต้นทนุก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตก็จะลดลงเช่นกัน ดงั
แสดงในตารางด้านลา่ง  
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รายการ 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 10,695 11,593 7,825 
ต้นทนุก๊าซธรรมชาต ิ 10,355 11,232 7,651 

 ดงันัน้ การท่ี กฟผ. ไมรั่บซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว จะไมส่ง่ผลกระทบในทางลบตอ่
ผลการด าเนินงานของบริษัท 

3.1.7 ความเสี่ยงจากรายได้ของบริษัทขึน้อยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจ านวนน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. 

รายได้ของบริษัทขึน้อยูก่บัลกูค้าอตุสาหกรรมจ านวนน้อยรายซึ่งสว่นใหญ่เป็นบริษัทในกลุม่ ปตท. โดยรายได้จาก
การจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ที่บริษัทได้รับจากลกูค้าอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 44 และ 53 ของรายได้รวมของบริษัทปี 
2556 และปี 2557 ตามล าดบั โดยลกูค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ของบริษัทตัง้อยูใ่นเขตพืน้ที่หรือนิคมอตุสาหกรรมเดียวกนั 
ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิการในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอบุตัิเหต ุ
ภยัธรรมชาติ หรือความล้มเหลวหรือการหยุดชะงกัของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ลกูค้า
อตุสาหกรรมสว่นใหญ่ของบริษัทประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมหีรืออตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องกบัปิโตรเคมี ซึง่เป็นอตุสาหกรรม
ที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) ซึ่งลูกค้าดังกล่าวจะท าการวางแผนการผลิตและซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกัน ท าให้บริษัทอาจได้รับความเสี่ยงโดยอ้อมจากแผนการผลิตและซ่อมบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรของลกูค้าดงักลา่ว  

นอกจากนี ้แม้วา่บริษัทจะท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าหรือไอน า้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในระยะยาว หากสญัญาที่ท าไว้
กับลกูค้าดงักล่าวสิน้สดุลง บริษัทอาจไม่สามารถรักษาลูกค้าเหล่านีไ้ด้ทัง้หมด หรือไม่อาจแสวงหาลกูค้ารายใหม่มา
ทดแทนลกูค้าเหลา่นีใ้นเง่ือนไขทางการค้าที่เหมาะสมได้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและ
ผลประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัท นอกจากนี ้บริษัทคาดว่าลกูค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่จะท าการต่อสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าหรือไอ
น า้กบับริษัทเมื่อสญัญาสิน้สดุลง เนื่องจากหากลกูค้าเปลีย่นผู้จ าหนา่ยไฟฟ้าหรือไอน า้จะมีต้นทนุในการเปลี่ยนแปลงและ
ติดตัง้อปุกรณ์ใหมค่อ่นข้างสงู  

3.1.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความม่ันคงของโรงไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีผลต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตได้ เช่น มีค่าอตัราการใช้ความร้อน (Heat 
Rate) สงูกวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า อาจสง่ผลให้ต้นทนุในการผลติเพิ่มสงูขึน้ หรือการท่ีโรงไฟฟ้าต้องหยดุการ
ผลติอยา่งกะทนัหนัเนื่องจากขาดความมัน่คง (Reliability) ของระบบ ไมว่า่จะมีสาเหตจุากปัจจยัภายในของบริษัทเองหรือ
จากปัญหาของระบบสายสง่ภายนอกที่เช่ือมต่ออยู่ก็ตาม บริษัทมีความจ าเป็นต้องหยดุซ่อมบ ารุงนอกเหนือจากแผนการ
บ ารุงรักษา (Unscheduled Shutdown) ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัท อตัราการท าก าไรและมีผลกระทบในทาง
ลบตอ่ความนา่เช่ือถือ และผลประกอบการของบริษัท 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายและจัดการให้โรงไฟฟ้าแต่ละแห่งมีการบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอตามแผนการ
บ ารุงรักษา เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมทัง้มีการน าระบบ
บริหารคณุภาพ เช่น ระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 รวมถึงระบบการบ ารุงรักษา
ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) มาใช้ในพืน้ที่ปฏิบตัิการ เป็นต้น ตลอดจนมีระบบ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภยั รวมถึงการควบคุมเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความมั่นคงอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, 
Security, Health and Environment Standard: SSHE Standard) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้บริษัทสามารถรักษา
ประสิทธิภาพและความมัน่คงของการผลิตไว้ได้ในระดบัที่ต้องการ นอกจากนี ้ยงัมีการจดัตัง้ Reliability Improvement 
Team เพื่อปรับปรุงความมัน่คงของระบบผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีแผนที่จะยกระดบัความ
มัน่คงของระบบเครือข่ายสายสง่ไฟฟ้าที่บริษัทเช่ือมต่ออยู่ให้สงูขึน้โดยร่วมมือกับ กฟผ. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

3.1.9 ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของการผลิต และมาตรการจัดการที่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังาน หรือชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการที่บริษัทอาจถูกด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
ดงันัน้ บริษัทจึงให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั สงัคมและสิ่งแวดล้อมมาโดย
ตลอด และได้ใช้มาตรการเชิงรุกและการป้องกนัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้ทัง้จากเคร่ืองจกัร สถานีงาน หรือจากขัน้ตอนการ
ท างานด้วยมาตรการตา่งๆ ดงันี ้

- ก าหนดให้มีตวัชีว้ดัประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลตอ่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เนื่อง 

- จดัอบรมการจดัท าแผนงานโดยค านงึถึงคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม
เป็นประการแรก อีกทัง้มีระบบการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้แผนงานดังกล่าวตอบสนองต่อ
ประสทิธิภาพและสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งแท้จริง 

- วิเคราะห์พฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภยั การส ารวจจุดเสี่ยงต่อความมัน่คงและปลอดภยั การก าหนด
พืน้ที่อนัตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน และวิธีการท างานที่อาจสง่ผลกระทบต่อ
สขุภาพของพนักงานและผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและก าหนดมาตรการป้องกันหรือ
แก้ปัญหาอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

- พัฒนากระบวนการท างานที่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่า งต่อเนื่อง ตลอดจนออกแบบ
กระบวนการผลติและการคดัเลอืกอปุกรณ์โดยค านงึถึงหลกัการ QSHE 

- พัฒนาคู่มือความปลอดภัยในการท างาน การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเร่ืองคุณภาพ  
ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมให้แก่พนกังาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ มีสว่นได้เสีย
กบัองค์กร 
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จากการปฏิบตัิงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ท าให้บริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบตัิการณ์ด้าน QSHE ถึงขัน้สญูเสียวนั
ท างานหรือสญูเสียโอกาสในการผลิต และยงัคงรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบสากล ได้แก่ ISO 9001 – 2008  
ISO 14001 – 2004 QHSAS 18001 – 2007 และ TIS 18001 – 2011 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับรางวลัและการรับรอง
จากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในด้านการด าเนินการติดตามและตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมตามหลัก EIA  
การจดัการของเสียในโรงงาน โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การน าของเสียจากระบบการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และการรักษาอบุตัิเหตใุห้เป็นศนูย์ เป็นต้น 

3.1.10 ความเสี่ยงจากการคุ้มครองของการประกันภยัที่ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึน้  

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทอาจมีความเสีย่งจากการปฏิบตัิงาน และอาจก่อให้เกิดอบุตัิเหต ุหรือความเสียหาย
อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้จดัให้มีการประกนัภยัโรงไฟฟ้าที่ครอบคลมุในเร่ืองการประกนัความเสี่ยงทกุ
ประเภท (All Risks) ซึ่งให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า การประกันภัยธุรกิจ
หยดุชะงกั (Business Interruption) ซึง่คุ้มครองความสญูเสยีในทางก าไร และประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลที่สาม 
(Third Party Liability) ที่รับผิดตอ่บคุคลภายนอกจากความเสยีหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหาย
ตอ่ทรัพย์สนิ โดยกรมธรรม์จะมีเง่ือนไขการให้ความคุ้มครอง และมีข้อก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) 
ตามวงเงินเสียหายที่ผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบเอง โดยกรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตาม
แบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป สง่ผลท าให้บริษัทอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกนัภยั หรือความสญูเสียมีมลูค่า
สูงเกินกว่าวงเงินเอาประกันภัย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษัทได้ 

อยา่งไรก็ดี บริษัทได้จดัให้มีมาตรการเฝ้าและติดตามสถานการณ์ ตลอดจนการเน้นย า้กบัผู้ปฏิบตัิงานถึงความไม่
ประมาท และท าการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตา่งๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด การก าหนดแผนการรักษาความปลอดภยั และการ
ฝึกซ้อมเป็นประจ า ท าให้แนวโน้มของความเสีย่งในเร่ืองนีไ้มม่ีนยัส าคญันกั  

3.2 ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทบางโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการ
ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ ทัง้ที่เกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของ
ผู้ รับเหมาโครงการก่อสร้าง เงินทนุในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ(Cost Overrun) ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม
ปัญหาจากความขดัแย้งกบัชมุชน หรือปัญหาจากภยัธรรมชาติ นอกจากนีใ้นการบริหารงานโครงการก่อสร้างบางแห่งใน
ตา่งประเทศอาจมีเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัตา่งๆ ซึง่จะมีผลกระทบท าให้บริษัทไมส่ามารถรับรู้รายได้ตามแผนการ และไมไ่ด้รับ
ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ไว้ ทัง้นี ้ปัจจุบนับริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้สิน้ 5 โครงการ ได้แก่ (1) 
โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตสง่เสริม
อตุสาหกรรมนวนคร ภายใต้การบริหารของ NNEG (2) โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant)  
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ภายใต้การบริหารของ IRPC-CP      
(3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี ภายใต้การบริหารของ XPCL (4) โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้น า้ลิก 1 ภายใต้การ
บริหารของ NL1PC  และ (5) โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการที่ 2 ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ภายใต้การบริหารของ BIC 
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการคดัเลอืกบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีช่ือเสยีงและความช านาญ การท า
สญัญารับเหมาก่อสร้างเบ็ดเสร็จ (Turn Key Contract) อย่างรัดกุม การจดัให้มีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงาน
โครงการในการควบคมุ ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าของโครงการอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เนื่อง ตลอดจนมุง่เน้นการ
สือ่สารและท าความเข้าใจกบัชมุชนตา่งๆ โดยรอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้
เงินลงทนุโครงการที่ก าหนด และมีคณุภาพตามที่คาดหวงั 

3.3 ความเสี่ยงจากการพัฒนา หรือลงทุนในโครงการใหม่ หรือการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนและ 
ผู้ร่วมทุน 

บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคดัเลือก
โครงการลงทุนและผู้ ร่วมลงทนุ รวมถึงการพฒันาโครงการใหม่ๆ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวงัและไม่
บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการก าหนดมาตรการในการคดัเลอืกโครงการลงทนุและผู้ ร่วมลงทนุ
อยา่งรอบคอบ ทัง้การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมของประเทศที่
จะร่วมลงทนุ และน าสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อตุสาหกรรม ต้นทนุทางการเงิน ต้นทนุเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุการ
ก่อสร้าง รวมถึงมาตรการข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการลงทุนนัน้ๆ นอกจากนี ้ยงัมีการวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจ
สง่ผลกระทบกบัโครงการดงักลา่ว เพื่อเตรียมหาแนวทางป้องกนัความเสีย่งไว้ลว่งหน้า ในกรณีที่บริษัทจะมีการเข้าร่วมทนุ
ในโครงการใหม่ๆ บริษัทให้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการคดัเลือกผู้ ร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู้ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้มัน่ใจ
วา่จะสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าลงทนุใน 24M ซึง่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัในการวิจยัและพฒันาการผลิตแบตเตอร่ี
ประเภทลเิทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพื่อเป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรมซึง่ใช้วตัถดุิบและเวลาใน
การผลิตลดลง ท าให้ต้นทุนในการผลิตต ่ากว่าแบตเตอร่ีลิเทียม -ไอออนทัว่ไป และโอกาสที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจร
ลดลงท าให้มีความปลอดภยัมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม การพฒันาแบตเตอร่ีดงักลา่วยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการทดสอบการผลิต
ในปริมาณมากเพื่อการค้า (High Volume Manufacturing) ซึ่งมีความเสี่ยงที่การทดสอบอาจไม่ประสบความส าเร็จและ
ท าให้ไม่สามารถผลิตแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออนเพื่อการค้าได้ หรือผลการผลิตอาจไม่เป็นที่พอใจ หรืออาจเกิดความ
ผิดพลาดในระหวา่งการผลติ ท าให้ต้องใช้เงินลงทนุเพิ่มขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สถานะทางการเงิน และผลประกอบการ
ของบริษัทในที่สดุ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั 24M ได้ท าการทดสอบผลิตภณัฑ์ในระดบัห้องปฏิบตัิการ (Lab Scale) และ
การทดสอบการผลิตในระดบั Pilot Plant ให้ผลเป็นที่น่าพอใจซึ่งท าให้มีความมัน่ใจได้ว่า 24M จะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการผลติแบตเตอร่ีลเิทียม-ไอออนเพื่อการค้า (Commercial Scale) คอ่นข้างมาก 

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงการก ากับดูแล และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ที่ผ่านมาแนวทางการก ากบัดแูลผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั อีกทัง้มีการชะลอ 
ยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงกฎระเบียบ ข้อเสนอต่างๆ เก่ียวกบัโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าตาม
พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการพลงังาน รวมถึงการเปลีย่นแปลงอื่นๆ ที่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อตุสาหกรรมไฟฟ้าใน
ประเทศ ซึง่มีแนวโน้มจะเกิดขึน้ได้อีกในอนาคต การเปลีย่นแปลงดงักลา่วนีล้้วนสามารถสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
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การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้นอกจากนี ้ในปัจจุบนักฎระเบียบ ข้อบงัคบั และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานธุรกิจไฟฟ้ามีความเข้มงวดมากขึน้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมาย
เหลา่นีอ้าจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและช่ือเสยีงของบริษัทได้      

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักและพยายามลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงให้
ความส าคญักบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสขุภาพของพนกังาน เพื่อให้มัน่ใจวา่โรงไฟฟ้าทกุแหง่มีการตรวจติดตาม
คณุภาพสิง่แวดล้อมทัง้ด้านอากาศ น า้ มลภาวะทางเสยีง และความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

3.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

3.5.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถควบคุมสิทธิออกเสียง 

ปัจจบุนับริษัทได้ร่วมลงทนุในบริษัทที่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 
“ส่วนที่ 2.2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”) และในอนาคตบริษัทอาจมีการร่วมลงทุนกบับริษัทอื่นๆ อีก ซึ่ง
บริษัทอาจมิได้ส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริษัท หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในระดับที่มีนัยส าคัญ ดงันัน้หากมีวาระใดที่ต้องรับ
อนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก บริษัทอาจไมส่ามารถควบคมุสทิธิ
ออกเสยีงในท่ีประชมุกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทได้ 

อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการอนมุตัิรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ๆ บริษัทเช่ือมัน่ว่า 
จะได้รับคะแนนเสียงสนบัสนนุจากกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่นๆ ในการอนุมตัิวาระดงักลา่วในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในบริษัทนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
และบริษัทที่เก่ียวข้อง เช่น การติดตามผลการด าเนินงาน พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคญั
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินที่มีความ
ถกูต้องและครบถ้วน 

3.5.2 ความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มและเงนิปันผลจากบริษัทในกลุ่มไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการทีบ่ริษัทเข้าลงทนุมีลกัษณะเป็นการร่วมทนุซึง่อาจมีสดัสว่นการถือหุ้นที่ไม่
มีนยัส าคญั และบริษัทอาจมิได้มีบทบาทอยา่งเตม็ที่ในการด าเนินการในโครงการที่บริษัทเข้าลงทนุให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่บริษัทคาดไว้ดงันัน้บริษัทจึงจดัให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยา่งใกล้ชิด ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายด้าน
ความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพการผลิตของเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ การใช้เชือ้เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนด
แผนการบ ารุงรักษาและการจดัการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ก าหนดให้มีการดูแลความ
เสีย่งด้านการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการผลติเชิงพาณิชย์ เพื่อช่วยให้ผลการด าเนินงานของโครงการที่
บริษัทเข้าลงทนุสามารถบรรลตุามเป้าหมายได้  

3.5.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร 

บริษัทประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานหลายรูปแบบ ซึ่งโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทจะต้องพึ่งพิงบุคลากรที่มี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของโรงไฟฟ้าเฉพาะด้านนัน้ๆ ซึ่งบริษัทได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรให้มี
คณุภาพ ทกัษะและความสามารถ รวมทัง้จัดให้มีการวางระบบ การจัดท าคู่มือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน 
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เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัทและสร้างความสามารถในการ
แขง่ขนัในระยะยาว  

โดยบริษัทมีกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน และพฒันาบุคลากร
ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญตลอดจนสง่เสริมการสร้างความผูกพนัต่อองค์กร การท างานในลกัษณะทีม และจดัให้มี
ระบบการบริหารจดัการและกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การให้ความส าคญักบัการ
จ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม เป็นธรรม และอยู่ในมาตรฐานอตัราการจ้างงานของอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันาระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและวางโครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง
โดยก าลงัพฒันา “ระบบบริหารจดัการท่ีเป็นเลศิ” หรือ Operational Excellence Management System (OEMS) ร่วมกบั
กลุม่ ปตท. เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยัง่ยืนด้วยมาตรฐานระดบัสากล  (Global Best Practice in 
Power Business) อีกด้วย 

3.5.4 ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร 

ความคาดหวงัจากสาธารณชนที่ต้องการเห็นการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ท าให้การก่อสร้าง
และด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้าจ าเป็นต้องท าด้วยความรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียงให้มากที่สดุ หากการก่อสร้าง กระบวนการผลติ หรือการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน ก็อาจจะน ามาซึ่งการต่อต้านจากชุมชนต่อการด าเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัท หรือท าให้
ความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกบัชุมชนตกต ่าลง ซึ่งปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อภาพลกัษณ์
และความนา่เช่ือถือของบริษัท และการยอมรับจากผู้ ร่วมทนุ ผู้ ถือหุ้น และสงัคมทกุภาคสว่น 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ใสใ่จสิ่งแวดล้อม อีกทัง้พยายามสร้าง
การยอมรับจากสาธารณชนโดยมีการสือ่สารการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงการสร้าง
เสริมความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน เพื่อรักษาช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ขององค์กร และสร้างความเช่ือถือและการยอมรับของ
ผู้ ร่วมทนุ ผู้ ถือหุ้น และสงัคม (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “ส่วนที ่2.3.12 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม”) 

3.6 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

3.6.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมาก เงินทนุท่ีผู้ประกอบการน ามาใช้สว่นใหญ่จะ
เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยมีระยะเวลาการให้สินเช่ือที่ยาวและอตัราดอกเบีย้เป็นประเภทลอยตวั (Floating 
Interest Rate) ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นใน
อตุสาหกรรม 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน
ประมาณ 12,791 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นเงินกู้ยืมที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ของสถาบนั
การเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญัก็จะสง่ผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน และก าไรสทุธิของบริษัทได้  ทัง้นี ้
บริษัทมีเงินกู้บางสว่นที่ใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เป็นอตัราอ้างอิง THBFIX ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ที่มีความผนัผวนพอสมควร
และมีเงินกู้บางสว่นท่ีใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เป็นอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากระยะเวลา 6 เดือนของสถาบนัการเงินผู้ ให้
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กู้  ซึ่งมีความผนัผวนไม่มากนกั ทัง้นีห้ากอตัราดอกเบีย้มีความผนัผวนมากขึน้ในอนาคต บริษัทสามารถลดความเสี่ยง
ดงักลา่วได้โดยการเข้าท าสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้จากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงที่ (Interest Rate Swap) 

3.6.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

ปัจจบุนับริษัทมีรายได้จากการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้าในประเทศในรูปของเงินสกลุบาททัง้หมด ซึง่ที่ผ่านมาบริษัท
มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหลายโครงการ โดยเงินทุนที่จะน ามาใช้พัฒนาโครงการการจัดซือ้
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนถึงต้นทนุในการด าเนินงานบางสว่นอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศ
ประกอบกับบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศมากขึน้ ในขณะที่ยังไม่มีรายได้ในรูปเงินสกุล
ต่างประเทศรองรับ หากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผนัผวนสงู อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อการ
ประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทได้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยติดตามวิเคราะห์ความ
เคลือ่นไหวและปัจจยัที่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา เพื่อใช้พิจารณาทางเลอืกในการจดัหาเงินทนุ
ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทตา่งๆ (Hedging Instruments) เพื่อลดความเสีย่งของความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราอีกด้วย นอกจากนี ้ในอนาคตบริษัทจะมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าในตา่งประเทศในรูปเงิน
สกลุเงินตา่งประเทศ ซึง่จะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการอตัราแลกเปลีย่นเงินตราได้สว่นหนึง่  

3.6.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี ้

การขยายกิจการของบริษัทในอนาคตต้องใช้เงินลงทนุจ านวนมาก โดยแหลง่เงินทนุสว่นใหญ่จะมาจากเงินกู้ยืม
เป็นหลกั บริษัทจึงมีภาระที่ต้องช าระดอกเบีย้และคืนเงินกู้ ยืมให้แก่สถาบนัการเงินตามก าหนด และปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ทางการเงินตามที่ได้ระบใุนสญัญากู้ยืมเงิน หากบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการ
เงินดงักลา่วได้ บริษัทอาจมีความเสีย่งที่จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ตามที่ก าหนด หรืออาจถกูเรียกให้ช าระหนีค้ืนทัง้จ านวน
ทนัที  

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาบริษัทมีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจว่าบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถช าระ
ดอกเบีย้และเงินกู้ยืม รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินตามสญัญากู้ยืมเงินได้ตามที่ก าหนด   

3.6.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงนิทุนตามภาระผูกพันการลงทุน 

 เนื่องจากโรงไฟฟ้าบางสว่นของบริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง และบริษัทมีภาระผกูพนัที่จะต้องใสเ่งินทนุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 อีกประมาณ 6,379 ล้านบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ “ส่วนที ่2.2.2 ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ ข้อ 2.1.6 เงินลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง”) นอกจากนี ้หากเงินลงทุนที่เตรียมไว้ไม่
เพียงพอเนื่องมาจากความลา่ช้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของผู้ รับเหมาโครงการก่อสร้าง ปัญหาเชิง
เทคนิควิศวกรรม หรือข้อจ ากดัใดๆ อาจสง่ผลให้บริษัทมีภาระผกูพนัที่ต้องจดัหาเงินลงทนุเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้(Cost 
Overrun)เพื่อน ามาพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ บริษัทจึงมีภาระที่จะต้องจดัหาเงินทนุตามภาระผกูพนัดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีเงินสดคงเหลอืและวงเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนประมาณ 8,000 ล้านบาท 
รวมทัง้บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีท้ าให้บริษัทมีเงินเพียงพอส าหรับภาระผกูพนัดงักลา่ว 
เพื่อที่จะท าให้การด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
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3.7 ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเน่ืองมาจากการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานในราคาต ่ากว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 

 ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครัง้นี ้บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
จ านวนไม่เกิน 9,310,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของทนุเรียกช าระแล้วภายหลงัการเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยมีราคาเสนอ
ขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในราคา 18.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน 
ดงันัน้ ผู้ลงทนุทัว่ไปท่ีจองซือ้หุ้นจึงอาจมีความเสีย่งจากการลดลงของราคาหุ้นภายหลงัหุ้นเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้ ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นที่ได้จดัสรรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานดงักลา่วภายในระยะเวลา 
24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้คราวละไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีได้รับการจดัสรรเมื่อครบก าหนด 12 เดือน 18 เดือนและ 24 เดือน นบัแตว่นัท่ีหุ้นของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ดังนัน้ ผู้ ลงทุนทั่วไปที่จองซือ้หุ้ นที่เสนอขายในครัง้นีย้ังคงมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น หาก
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทขายหุ้นภายหลงัระยะเวลาห้ามขายหุ้นดงักลา่ว 

 นอกจากนีเ้พื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ บริษัทจะต้องบันทึกค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่มีการจ่ายช าระเงินค่าหุ้นที่ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัท เทา่กบัสว่นตา่งระหวา่งราคาหุ้นที่ขายให้แกก่รรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท กบัราคาที่เสนอ
ขายตอ่ประชาชนทัว่ไป คณูด้วยจ านวนหุ้นท่ีขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ดงันัน้ผู้ลงทนุจะมีความ
เสีย่งจากการท่ีก าไรตอ่หุ้นของบริษัทจะลดลง เมื่อบริษัทมีการบนัทกึคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

3.8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนครัง้นี ้ก่อนที่จะได้ทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ยื่นค าขออนุญาตน าหลกัทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โดย
บริษัทหลกัทรัพย์ฟินนัซ่า จ ากดั บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั และบริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน ได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัทในเบือ้งต้นแล้วเห็นวา่บริษัทมีคณุสมบตัคิรบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคณุสมบตัิการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ านวนไมต่ ่ากวา่ 1,000 ราย บริษัทจึงยงัมี
ความไมแ่นน่อนที่จะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนดงันัน้ผู้ลงทนุจึงอาจมีความเสี่ยง
เก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตาม
ราคาที่คาดการณ์ไว้ หากหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนได้อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่า
ภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนแล้วเสร็จ บริษัทจะมีคุณสมบตัิเก่ียวกับการกระจายการถือหุ้นตามเกณฑ์ที่
ก าหนดดงักลา่วข้างต้น 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจหลกั รวมถึงการวิจัยและพฒันาใน
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท อันจะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของ
บริษัท โดยในปัจจบุนับริษัทได้เข้าร่วมลงทนุใน 24M ซึง่เป็นบริษัทท่ีท าการวิจยัและพฒันาการผลติและจ าหน่ายแบตเตอร่ี
ลเิทียม-ไอออนด้วยเทคโนโลยีการผลติแบบใหม ่ท่ีใช้วตัถดุิบและระยะเวลาในการผลติลดลง  แตม่ีประสทิธิภาพและความ
ปลอดภยัของการใช้แบตเตอร่ีสงูขึน้เมื่อเทียบกบัแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออนทัว่ไป โดยแบตเตอร่ีที่ผลิตได้จะน ามาพฒันา
ประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ระบบเช่ือมโยง เช่น การเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของ
กระบวนการผลติในกรณีที่การจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดหยดุชะงกั หรือใช้กกัเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อใช้
จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ไมม่แีสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึง่การทดสอบผลติภณัฑ์ในระดบัห้องปฏิบตัิการ (Lab Scale) และการทดสอบ
การผลติในระดบั Pilot Plant ให้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ และคาดว่าจะสามารถก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี
ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2561 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงั
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่อง ทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยเหตนุี ้สินทรัพย์ถาวรที่แสดงในตารางด้านลา่งจึงประกอบด้วยสินทรัพย์
ถาวรของบริษัท และสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย อนัได้แก่ CHPP NSC และ IRPC-CP ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  
ร้อยละ 100 และร้อยละ 51 ตามล าดบั โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและส ารองการด้อยค่าต่างๆ 
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 
18,177.72 ล้านบาท และ 20,047.74 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ล าดับ รายการ 
มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

1 ที่ดิน 1,117.74 1,117.74 เป็นเจ้าของ น าที่ดินบางสว่นไปค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอ่ยกบัสถาบนัการเงิน 

2 อาคารและสว่นปรับปรุง
อาคาร 

700.28 694.22 เป็นเจ้าของ น าอาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร
บางสว่นไปค า้ประกนัเงินกู้ ระยะ
ยาวของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย

กบัสถาบนัการเงิน 
3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 
14,824.74 14,163.92 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้ประกนั

เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอ่ยกบัสถาบนัการเงิน 

4 เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ 
เคร่ืองใช้ส านกังานอื่นๆ 

28.90 40.93 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ 0.38 0.29 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

6 สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 1,505.68 4,030.64 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่อยู่
ระหวา่งก่อสร้างบางสว่นของ
บริษัทยอ่ยไปค า้ประกนัเงินกู้ 
ระยะยาวของบริษัทยอ่ยกบั

สถาบนัการเงิน 
รวม 18,177.72 20,047.74  

ทัง้นี ้รายการสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามที่แสดงข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภท
ของสนิทรัพย์และจ าแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 สว่นที่ 2.2.5 หน้า 2 

5.1.1 ที่ดิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มลูคา่ตามบญัชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของบริษัท 
และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือ 
บริษัท 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2557 

บริษัท ต.มาบตาพุด 
แ ล ะ  ต . ห้ ว ย
โ ป่ ง  อ . เ มื อ ง  
จ.ระยอง 

88-0-87 250.20 250.20 บริษัทเป็น
เจ้าของ 

ค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ
บริษัทกบั

สถาบนัการเงิน 

เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้โรง
ผลิตสาธารณปูการ 
(CUP 1-CUP 3)  
ของบริษัทที่  
จ.ระยอง 

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

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

ค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ 
IRPC-CP กบั
สถาบนัการเงิน 

เป็นที่ตัง้โรงไฟฟ้า 
ของ IRPC-CP 

49-0-5.5 IRPC-CP เป็น
เจ้าของ 

ต้องโอนให้ 
กฟผ. หลงั
ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

เป็นที่ตัง้สถานีไฟฟ้า
ยอ่ยของ IRPC-CP 

รวม 1,117.74 1,117.74  

* ราคาทนุดงักลา่ว ค านวณจากราคาซือ้ท่ีดนิ ทัง้ที่เป็นเงินสดและจ านวนเทียบเทา่เงินสด รวมถึงคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการท าให้สนิทรัพย์นัน้ มาอยู่ในสถานท่ี
และสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตามประสงค ์

5.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มลูค่าตามบญัชีของอาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

บริษัท ต.มาบตาพุด และ 
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง 
จ.ระยอง 

532.49 533.75 บริษัทเป็นเจ้าของอาคารเพ่ือ
ใช้เป็นโรงผลิตสาธารณปูการ

ของบริษัทที่ จ.ระยอง 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของบริษัทกบัสถาบนั

การเงิน 

บริษัท อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ 5.84 

 

5.23 บริษัทสร้างอาคารบนทีด่ินที่
เชา่ชว่ง เพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้า
ของบริษัทที่ จ.ชลบรีุ โดยเม่ือ
หมดอายสุญัญาเชา่ชว่งที่ดิน 
อาคารและสิ่งปลกูสร้างจะตก
เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ให้เชา่ชว่ง 

 

ไมมี่ภาระผกูพนั 
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ช่ือบริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

CHPP อ า ค า ร พ ลั ง ง า น 
ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ถนนแจ้ง
วฒันะ จ. กรุงเทพฯ 

161.95 

 

155.24 CHPP สร้างอาคารบนทีด่ินที่
เชา่ชว่ง เพื่อใช้เป็นโรงไฟฟ้า 
โดยเม่ือหมดอายสุญัญาเชา่
ชว่งที่ดิน อาคารและสิ่งปลกู
สร้างจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ

ผู้ ให้เชา่ชว่ง 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 700.28 694.22  

 

5.1.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์โรงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มลูคา่ตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

บริษัท ต .มาบตาพุด  แล ะ  
ต.ห้วยโ ป่ง  อ . เ มือง  
จ.ระยอง 

14,539.17 13,904.91 บริษัทเป็นเจ้าของเพ่ือใช้
ในโรงผลิตสาธารณปูการ
ของบริษัทที่ จ.ระยอง 

น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทกบั

สถาบนัการเงิน 
บริษัท อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ 126.91* 114.13* บริษัทเป็นเจ้าของเพ่ือใช้

ในโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ 
จ.ชลบรีุ 

น าเคร่ืองจกัรหลกัไปค า้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทกบั

สถาบนัการเงิน 
CHPP อาคารพลังงาน ศูนย์

ร า ชก า ร เ ฉ ลิ มพ ร ะ
เกียรติ ถนนแจ้งวฒันะ 
จ. กรุงเทพฯ 

158.66 144.89 CHPP เป็นเจ้าของเพ่ือใช้
ในโรงไฟฟ้า 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 14,824.74  14,163.93  

* เม่ือมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึง่เดิมบนัทกึเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์จะ
ถกูบนัทึกเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน มลูค่าตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ที่แสดงในตารางด้านบน เป็นเพียงมลูค่า
ตามบญัชีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพ่ือพฒันาระบบการผลิตไฟฟ้าเทา่นัน้ 
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5.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้ส านักงานอื่นๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ 
เคร่ืองใช้ส านกังานอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

บริษัท ต .มาบตาพุด  แล ะ  
ต.ห้วยโ ป่ง  อ . เ มือง  
จ.ระยอง 

26.86 38.78 บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

บริษัท อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ 1.42 1.56 บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

 

CHPP อาคารพลังงาน ศูนย์
ร า ชก า ร เ ฉ ลิ มพ ร ะ
เกียรติ ถนนแจ้งวฒันะ 
จ. กรุงเทพฯ 

0.62 0.57 CHPP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

IRPC-CP ต.เชิงเนิน อ.เมือง  

จ.ระยอง 

- 0.02 IRPC-CP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 28.90 40.93  

5.1.5 ยานพาหนะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2557 มลูค่าตามบญัชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือ ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

บริษัท  อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ 0.38 0.29 บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 0.38 0.29  
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5.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตามงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

บริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

บริษัท ต .มาบตาพุด  แล ะ  
ต.ห้วยโ ป่ง  อ . เ มือง  
จ.ระยอง 

697.00 1,067.16 บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

บริษัท  อ. ศรีราชา จ. ชลบรีุ - 8.06 บริษัทเป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

CHPP อาคารพลังงาน ศูนย์
ร า ชก า ร เ ฉ ลิ มพ ร ะ
เกียรติ ถนนแจ้งวฒันะ 
จ. กรุงเทพฯ 

- 3.66  CHPP เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

IRPC-CP ต.เชิงเนิน อ.เมือง  

จ.ระยอง 

808.68 2,951.76 IRPC-CP เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่อยู่
ระหวา่งก่อสร้างไปค า้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของ IRPC-CP 

กบัสถาบนัการเงิน 

รวม 1,505.68 4,030.64  

5.2 เงนิลงทุน  

นอกจากการประกอบธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทยงัมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ โดยมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย กิจการที่
ควบคมุร่วมกนั กิจการที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทร่วมทางอ้อม และบริษัทอื่นที่บนัทึกเงินลงทนุในรูปแบบ
เงินลงทนุระยะยาว รวม 12 บริษัท  

โดยรายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ จ านวน 10 บริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี ้ 

มูลค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว 
ณ  

31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

ประเภท
ของเงนิ
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

1 CHPP(1) 210.00 210.00 100 316.22 บริษัทยอ่ย โรงไฟฟ้าพลงังานร่วมกบั
ความเย็น (Combined 
Heat and Power  with 
District Cooling Power 
Plant) 
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ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว 
ณ  

31 ธ.ค. 57 
(ล้านบาท) 

ประเภท
ของเงนิ
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

2 NSC(1) 517.49 2,677.61 100 2,442.38 บริษัทยอ่ย บริษัทลงทนุใน XPCL 
 

3 IRPC-CP 709.00 1,022.94 51 1,515.58 บริษัทยอ่ย โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  

4 TSR 1,377.00 1,697.00 40 583.33 กิจการที่
ควบคมุ
ร่วมกนั 

บริษัทลงทนุใน SSE1 

5 NNEG - 324.00 30 1,002.00 กิจการที่
ควบคมุ
ร่วมกนั 

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
 Plant)  

6 NL1PC - 116.95 40 8.85  
(ล้านเหรียญฯ) 

กิจการที่
ควบคมุ
ร่วมกนั 

โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

7 BIC 590.00 590.00 25 1,370.00 บริษัทร่วม โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  

8 RPCL(2) - 2,207.00 15 7,325.00 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
(Combined Cycle Power 
Plant) 

9 BSA 0.50 0.50 25 2.00 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

บริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลในลกัษณะงานที่เป็น
การ Outsourcing ของกลุม่ 
ปตท. 

10 24M(3) - 479.38 17 50.12  
(ล้านเหรียญฯ) 

เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

วิจยัและพฒันาแบตเตอร่ี
เพ่ือเป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
ส ารองส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรม 

หมายเหต ุ:  (1) ราคาทนุเป็นมลูคา่สทุธิจากเงินกู้ ระหวา่งกนัก่อนการซือ้กิจการ 
 (2)  มลูค่าเงินลงทนุตามสญัญาซือ้ขายเท่ากับ 2,417 ล้านบาท ปรับด้วยเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือน

สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จ านวน 210 ล้านบาท ซึ่งประกาศ
จา่ย ณ วนัที่ 15 สิงหาคม 2557 (ในขณะที่บริษัทเข้าลงทนุใน RPCL ณ วนัที่ 25 มิถนุายน 2557) 

 (3)  เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมด าเนินการตัง้แตปี่ 2553  
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ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อมและบริษัทที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อม ซึ่งลงทนุโดยบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วมของบริษัท มีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว ณ  
31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

ประเภทของเงนิลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1 XPCL 25 9,324.50 บริษัทร่วมทางอ้อม โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 
2 SSE1 40 1,800.00 กิจการที่ควบคมุร่วมกนั

ทางอ้อม 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

3 SSA 25 5.00 เงินลงทนุ บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ 
ปตท. 

5.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ตามงบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 
บริษัท ค่าลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ

ส าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ จ.ระยอง 
24.19 68.98 

บริษัท ค่าลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ
ส าหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทที่ จ.ชลบรีุ 

2.14 1.98 

CHPP คา่ลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ 0.44 2.34 
IRPC-CP สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนจากสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ - - 

รวม 26.77 73.30 

 

5.4 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

CHPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีข้อพิพาทกบับริษัทผู้ รับเหมาเก่ียวกบัการใช้งานของเคร่ืองจกัรตามสญัญา
ก่อสร้าง จึงยงัไมไ่ด้รับมอบเคร่ืองจกัร ซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator) จ านวน 2 
ชุด เคร่ืองเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ (Fuel Gas Compressor) จ านวน 2 ชุด และเคร่ืองท าความเย็นแบบดูดซึม 
(Absorption Chiller) จ านวน 2 ชุด จึงบนัทึกเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ที่ไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงานตามงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท ที่ตัง้ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

CHPP อาคารพลังงาน ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ  ถนนแจ้ง
วฒันะ จ. กรุงเทพฯ 

137.85 137.85 ยงัไมไ่ด้รับมอบจากบริษัทผู้ รับเหมา โดยเป็น
สินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพาทกบับริษัท
ผู้ รับเหมาแหง่หนึ่ง 

รวม 137.85 137.85  
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5.5 สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.5.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสญัญาที่ส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทโดยมี
รายละเอียดส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ เช่าช่วง สัญญา 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่า/ค่าบริการ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

บริษัท  
 

TOP สญัญาเชา่ชว่งที่ดิน 
เพ่ือใช้เป็นที่ตัง้
โรงไฟฟ้า IPP ของ
บริษัทที่ จ.ชลบรีุ 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง
น าสิทธิการเชา่ชว่ง
ไปค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของบริษัท
กบัสถาบนัการเงิน 

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

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

25  ปี 10 
เดือน 

11 ธ.ค. 
2539 

10 ก.ย. 
2565 

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

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

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

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

31 ปี 4 
เดือน 

1 มี.ค. 
2550 

30 มิ.ย. 
2581 

5.6 นโยบายการลงทุน 

นอกจากประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ แล้วนัน้ บริษัทมี
เป้าหมายที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจไฟฟ้าในภมูิภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ ควบคู่กบัการดแูลชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่
ยัง่ยืน รวมทัง้มีนโยบายการลงทนุท่ีมีประสทิธิภาพดงันี ้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

  บริษัทมุง่เน้นการลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต สอดคล้องกบัเป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ และบริษัทอาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทใน
ปัจจุบนั ทัง้นีก้ารลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ของบริษัท 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thaioilgroup.com%2F&ei=ZuFUU63lJ8f5rAen6IDIBA&usg=AFQjCNGkaXkNi1ptge3ki94fvAFlcpaoGQ&bvm=bv.65058239,d.bmk
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  ในการตดัสนิใจลงทนุใดๆ บริษัทจะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศกัยภาพ รวมทัง้
ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทนุ และน าเสนอแผนการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงให้ค าแนะน าการลด
ความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึน้ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การลงทนุด้วยหลกัการของ Strategic Investment 
Management (“SIM”) ที่ประกอบด้วย ตวัแทนจากหลายหน่วยงานของบริษัท เช่น ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายแผนงานองค์กร 
ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี และฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร เป็นต้น เพื่อให้การพิจารณากลัน่กรองการลงทนุมีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนกลยทุธ์ของบริษัท รวมถึงการสง่บคุลากรเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการและก ากับ
ดแูลสอดคล้องกบัความคาดหวงัในด้านประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทนุ
ตามความคาดหวงั และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการลงทนุสอดคล้องกบัแผนการจดัสรรเงิน เมื่อผ่านการกลัน่กรองนี ้
แล้ว จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามล าดบัขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นีก้ารขออนมุตัิการลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และเร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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6. โครงการในอนาคต 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะก้าวขึน้เป็นหนึ่งในผู้น าด้านธุรกิจไฟฟ้าด้วยการขยายการลงทุนและพฒันาโครงการทัง้ในและ
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มก าลงัการผลิตจากการพฒันาโครงการด้วยตนเอง หรือเข้าร่วมลงทนุกับผู้ประกอบการ
รายอื่น รวมทัง้การขยายการลงทนุด้านพลงังานหมนุเวียน และธุรกิจเก่ียวเนื่องอื่นๆ  

ทัง้นี ้ปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งศกึษาเพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตา่งๆ ดงันี ้ 

1. โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง 

บริษัทได้ท าการศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ของโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร เพื่อผลิตไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลงิขยะร่วมกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัระยอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อร่วมกนัพฒันาระบบการจดัการขยะมลูฝอยที่
มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งจะมีก าลังผลิตไฟฟ้าประมาณ  
6 – 9 เมกะวตัต์ และจะจ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟภ. คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 และจะได้รับ
การสนบัสนุนค่าไฟฟ้าที่สงูกว่าค่าไฟฟ้าปกติในปัจจุบนั โครงการดงักลา่วมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,285 ล้านบาท 
ประกอบไปด้วยสว่นของโรงก าจดัขยะประมาณ 325 ล้านบาท และสว่นของโรงไฟฟ้าประมาณ 960 ล้านบาท ทัง้นี ้หาก
โครงการดงักลา่วสามารถด าเนินการได้ จะเป็นต้นแบบในการขยายการลงทนุของบริษัทในโครงการบริหารจดัการขยะใน
พืน้ท่ีอื่นต่อไป  ปัจจุบนั บริษัทอยู่ระหว่างการจดัท าสญัญารับจ้างก าจดัขยะและสญัญาเช่าที่ดินและอาคารเพื่อเป็นที่ตัง้
ของโครงการ 

2. โรงผลิตสาธารณูปการ 4 (Central Utility Plant 4: CUP-4) 

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการโรงผลิตสาธารณูปการ 4 ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง 
โดยเป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง มีก าลงัผลิตไฟฟ้า
ประมาณ 40 เมกะวตัต์ และก าลงัผลติไอน า้ประมาณ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง โดยมีแผนท่ีจะจ าหนา่ยไฟฟ้าและไอน า้ให้กบัลกูค้า
อตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมเอเซยีและบริเวณใกล้เคียง โครงการดงักลา่วมีมลูคา่การลงทนุประมาณ 3,670 ล้านบาท 
ประกอบด้วยสว่นผลิตไฟฟ้าและไอน า้ประมาณ 2,500 ล้านบาท และสว่นกลาง (Common Facilities) เพื่อรองรับการ
ขยายก าลงัการผลิตในอนาคต ประมาณ 1,170 ล้านบาท ปัจจุบนั บริษัทได้ท าการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการโรงผลิตสาธารณูปการ 4 ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) โดยคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโครงการระยะที่ 1 ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ใน 
ปี 2560 

3. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศญี่ปุ่น 

บริษัทได้เข้าลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ในประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านการเข้าถือหุ้นในบริษัท Ichinoseki 
Solar Power – 1 GK ในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99 ซึ่งจะมีก าลงัผลิตไฟฟ้าประมาณ 18 เมกะวตัต์ ตามที่ได้รับการ
อนมุตัิจาก Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ของประเทศญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะยื่นขอ
อนญุาตขยายก าลงัการผลติเพิ่มขึน้เป็น 20 เมกะวตัต์  โครงการดงักลา่วมีมลูคา่การลงทนุรวมประมาณ 85.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ แบ่งเป็นส่วนของเงินทุน 17.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปัจจุบนัช าระส่วนของเงินทุนดงักล่าวแล้วประมาณ 8.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) และสว่นของเงินกู้ ยืม 68.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาวงเงินกู้ยืม) ทัง้นี ้โครงการ
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ได้รับใบอนญุาตในการพฒันาโครงการและใบอนญุาตเช่ือมโยงเข้ากบัระบบจ าหนา่ยแล้ว  ปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระหวา่งการ
จดัเตรียมสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง และสญัญาระยะยาวส าหรับการปฏิบตัิการเดินเคร่ืองและการบ ารุงรักษา ซึ่งภายหลงั
จากที่บริษัทลงนามสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว บริษัทจะท าการลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ Tohoku Electric 
Power Company ตอ่ไป โดยคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2560 
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7.  ขอพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจกอใหเกิดมูลคาความเสียหาย

ตอบริษัทและบริษัทยอยสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และไมมีขอ

พิพาททางกฎหมายท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

ท้ังน้ี บริษัทและ CHPP ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เปนคูความหรือคูกรณีในคดีความหรือขอพิพาทท่ียังไม

ส้ินสุด ดังน้ี 

1. คดีความของบริษัทจากการถูกประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลของกรมสรรพากร 

บริษัทมีคดีความจากการถูกประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการบันทึกรายไดสําหรับป 2542 และ 

2543 ท่ีมีผลตอการใชประโยชนของผลขาดทุนสะสมยกมาทางภาษีในปถัดมา (ศาลภาษีอากรกลางไดมีคําพิพากษาให

บริษัทชนะคดีแลว) ตอมากรมสรรพากรไดสงหนังสือมายังบริษัทเพ่ือแจงประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2546 และ 

2548 พรอมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม รวมเปนจํานวน 121 ลานบาท และแจงเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสะสมสําหรับป 2547 ซึ่ง

บริษัทไดดําเนินการยื่นอุทธรณพรอมท้ังวางหลักประกันเต็มจํานวนแลว ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 คดีความดังกลาว

ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

2.  คดีความของ CHPP จากการถูกฟองรองโดยบริษัทผูรับเหมาแหงหน่ึง 

CHPP ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 มีขอพิพาทกับผูรับเหมาแหงหน่ึงเกี่ยวกับการ

ทดสอบการใชงานของเคร่ืองจักรตามสัญญากอสราง ทําใหในป 2555 CHPP ถูกยื่นฟองและเรียกใหชําระคางานงวด

สุดทายของการติดตั้งเคร่ืองจักรโครงการผลิตไฟฟาและพลังงานรวมสําหรับศูนยราชการกรุงเทพมหานคร ตอมาเมื่อวันท่ี 

11 พฤศจิกายน 2556 ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษัทยอยชําระคางานงวดสุดทายตามสัญญาจํานวน 69 ลานบาท รวมท้ัง

คาประกันผลงานพรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.5 ตอปของเงินตนดังกลาวนับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ

ใหบริษัทผูรับเหมาโครงการ ปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางการยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวเปนจํานวน 77 

ลานบาท ประมาณการหน้ีสินดังกลาวแสดงอยูภายใตหน้ีสินไมหมุนเวียน สําหรับสินทรัพยท่ีเกี่ยวของกับคดีความดังกลาว 

บริษัทไดแสดงไวเปนสินทรัพยท่ีไมไดใชงานซึ่งมีมูลคาตามบัญชี 138 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
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8.  ข้อมูลอื่น 

8.1 ข้อมูลทั่วไป 

ก. บริษัท 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าไอน า้และ
สาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในลกัษณะการ
เข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และ
สาธารณปูโภคตา่งๆ รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่องทัง้ในและตา่งประเทศ 

เลขทะเบียนธุรกิจ : 0107557000411 

หมวดธุรกิจ : พลงังานและสาธารณปูโภค 

กลุม่อตุสาหกรรม : ทรัพยากร 

ทนุจดทะเบียน : 14,983,008,000 บาท ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 

ทนุท่ีเรียกช าระแล้ว : 11,237,256,000 บาท ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 

มลูคา่ที่ตราไว้ : 10.00 บาท 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์ : 0-2140-4600 

โทรสาร : 0-2140-4601 

เว็บไซต์ : www.gpscgroup.com 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน

(ล้านบาท)(1) 

ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท)(1) 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 
(บาท)(1) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ทางตรง
และทางอ้อม) 

(%)(1) 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจ ากัด 
(CHPP) 
ส านกังาน 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและน า้
เย็นจากโรงไฟฟ้าพลงังานร่วมกบั
ความเย็น (Combined Heat 
and Power with District 
Cooling Power Plant)  

500.00 316.22 10 100% 

บริษัท นท ีซินเนอร์ยี่  จ ากัด (NSC)  
ส านกังาน 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
อาคารบี ชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการที่
เก่ียวข้องกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 
โดย NSC ถือหุ้นใน XPCL ใน
สดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุที่ออก
และช าระแล้ว 

4,200.00 2,442.38 100 100% 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) 
ส านกังาน 215 ถนนล้านช้าง บ้านเซียงยืน 
เมืองจนัทบรีุ นครหลวงเวียงจนัทร์ สปป.ลาว 
บริษัทร่วมทางออ้ม 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

26,861.00 9,324.50 10 25% 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด 
(IRPC-CP) 
ส านกังาน 299 หมูท่ี่ 5 ต าบลเชิงเนิน อ าเภอ
เมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และ 
ไอน า้ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant)  

3,362.30 1,515.58 10 51% 

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด 
(TSR) 
ส านกังาน อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 ถนน
พระรามที่ 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการที่
เก่ียวข้องกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 
โดย TSR ถือหุ้นใน SSE1 ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุที่
ออกและช าระแล้ว 

583.33 583.33 10 40% 

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากัด 
(SSE1) 
ส านกังาน 3199 อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 
ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
กิจการทีค่วบคมุร่วมกนัทางออ้ม 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

1,800.00 1,800.00 100 40% 

บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากัด (NL1PC) 
402B of 4th Floor, VicngVang Tower, 
Boulichan Road, Unit 15, Dongpalan 
Thong Village, Sisttanak, Vientiane 
Capital, Lao PDR 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

37.2 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ 

8.85 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ 

10 เหรียญ
สหรัฐ 

40% 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน

(ล้านบาท)(1) 

ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท)(1) 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น 
(บาท)(1) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ทางตรง
และทางอ้อม) 

(%)(1) 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 
ส านกังาน 999 หมูท่ี่ 13 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี 12120 
 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และ 
ไอน า้จากโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant) 

1,002.00 1,002.00 10 30% 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรช่ัน 
จ ากัด (BIC) 
ส านกังาน 587 ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และ 
ไอน า้จากโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant)  

1,370.00 1,370.00 10 25% 

เงนิลงทุน 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ากัด (BSA) 
ส านกังาน 555 อาคารส านกังาน ปตท. คลงั
น า้มนัพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใน
ลกัษณะงานที่เป็นการ  
Outsourcing ของกลุม่ ปตท. 

2.00 2.00 10 25% 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จ ากัด (SSA) 
ส านกังาน 199/7 หมูท่ี่ 1 ต าบลเชิงเนิน 
อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
เงินลงทนุทางออ้ม 

บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ 
ปตท. 

5.00 5.00 10 25% 

24M Technologies, Inc. (24M) 
ส านกังาน Cambridge, Massachusetts, 
The United States of  America 

วิจยัและพฒันาการผลิต
แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน 
(Lithium-Ion) เพ่ือพฒันา
ประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟ้าส ารองส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรม และการ
เสริมสร้างความมัน่คงในระบบ
จา่ยไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง 

50.12 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ 

50.12 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ 

0.001 
เหรียญ
สหรัฐ  

17% 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) 
ส านกังาน 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
(Combine Cycle Power Plant) 

7,325.00 7,325.00 100 15% 

หมายเหต:ุ  (1) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
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ข. บุคคลอื่นๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  62 ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก  แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย  เ ข ต ค ล อ ง เ ต ย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 02-229-2800 
โทรสาร : 02-359-1259 

2. ผู้สอบบัญชี 
บริษัท : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยาน

นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ : 02-677-2000 
โทรสาร : 02-677-2222 

3. ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท : บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : 02-264-8000 
โทรสาร : 02-657-2222 

4. ที่ปรึกษาด้านการเงนิ 
บริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : ชัน้ 16 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์  
  287 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ : 02-695-5000 
โทรสาร : 02-631-1702 

 
บริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ : 02-697-3800 
โทรสาร : 02-638-0301 
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บริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ : 02-633-6505 
โทรสาร : 02-633-6500 

 

8.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

8.2.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

เนื่องจากบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ใน NSC ซึ่งประกอบธุรกิจลงทนุ โดยลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึ่งพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุขนาดประมาณ 1,285 เมกะวตัต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและบริษัทมีภาระผกูพนัใน
การใส่เงินลงทุนเป็นจ านวนที่มีนัยส าคญัต่อฐานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจึงเปิดเผยสาระส าคัญของสญัญาที่
เก่ียวข้องกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุ โดยสรุปได้ดงันี ้

1. สัญญาสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้ไซยะบุรี 

1.1 วันที่ลงนาม 

29 ตลุาคม 2553 

1.2 คู่สัญญา 

รัฐบาลของ สปป.ลาว 

1.3 ระยะเวลาสัมปทาน 

29 ปี นบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

1.4 วตัถุประสงค์ของสัมปทาน 

เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ ไซยะบุรี ขนาดก าลงัการผลิต 1,285 เมกะวตัต์ เพื่อผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าที่ผลติได้ให้แก่ กฟผ. และ EDL โดยจะโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทัง้หมดของโครงการให้แก่รัฐบาล
ของ สปป.ลาว เมื่อระยะเวลาสมัปทานสิน้สดุลง เว้นแต่จะมีการขยายอายสุมัปทานออกไปอีกตามข้อก าหนด
และเง่ือนไขที่ตกลงกนัระหวา่งคูส่ญัญา 

1.5 ภาระผูกพันของ XPCL 

XPCL มีภาระผูกพนัในการพฒันาชุมชนเพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจบริเวณ
ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีตัง้ของโครงการ ตลอดจนภาระผกูพนัในการจ่ายคา่สทิธิ (Royalties) และช าระภาษีเงินได้นิติ
บคุคลให้กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว ตามระยะเวลาและอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญาสมัปทาน นอกจากนัน้ XPCL 
ยงัได้เข้าท าสญัญาเช่าที่ดินของรัฐกับองค์การคุ้มครองที่ดินแห่งชาติของรัฐบาลของ สปป.ลาว เพื่อเช่าที่ดิน
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ส าหรับการก่อสร้างโครงการ ตามอตัราค่าเช่าที่ก าหนดในสญัญา โดยมีระยะเวลาการเช่าเร่ิมตัง้แต่ 29 ตลุาคม 
2553 จนถึงวนัท่ีสญัญาสมัปทานสิน้สดุ 

1.6 ผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว  

รัฐบาลของ สปป.ลาวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการดงักลา่วของ XPCL คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลอดระยะสมัปทาน 29 ปี โดยได้รับจากคา่สทิธิ (Royalties) และคา่ภาษีอากร  

 

2. สัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC Contract) โครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี 

2.1 คู่สัญญา  

บริษัท ช.การชา่ง (ลาว) จ ากดั (“ผู้ รับเหมาก่อสร้าง”) 

2.2 วันที่ลงนาม 

14 ตลุาคม 2554 

2.3 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 8 ปี และคาดวา่จะเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2562 

2.4 ขอบเขตงานที่ส าคัญ 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้า รวมทัง้ติดตัง้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 7 
เคร่ือง ส าหรับผลติไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับผลติไฟฟ้าให้แก่ EDL 

2.5 ค่าตอบแทนตามสัญญา 

เป็นการจ่ายค่าจ้างในอตัราราคาแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ และตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญา (Lump Sum 
Fixed Price Turnkey Basis) 

2.6 ค่าตอบแทนพิเศษ 

หากการก่อสร้างเสร็จเร็วกวา่ก าหนดในสญัญา XPCL จะต้องจ่ายคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ รับเหมาก่อสร้างตาม
อตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญา  

 

3. สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (กฟผ.) 

3.1 คู่สัญญา   

 กฟผ. 

3.2 วันที่ลงนาม  

 29 ตลุาคม 2554 
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3.3 วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้ที่อตัราก าลงัการผลติ 1,220 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. 

3.4 ระยะเวลาสัญญา  

29 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

3.5 พลังงานไฟฟ้าเป้าหมายที่ กฟผ. รับซือ้ต่อปี 
(1) พลงังานไฟฟ้าหลกั (Primary Energy: PE) เทา่กบั 4,299 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (GWh) 
(2) พลงังานไฟฟ้ารอง (Secondary Energy: SE) เทา่กบั 1,410 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (GWh) 
(3) พลงังานไฟฟ้าสว่นเกิน (Excess Energy: EE) เทา่กบั 1,220 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (GWh) 

3.6 ราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 

  เป็นไปตามอตัราคา่ไฟฟ้าที่ระบไุว้ในสญัญา 

3.7 สิทธิเพียงผู้เดียวของ กฟผ. 

  ตลอดระยะเวลาของสญัญานี ้XPCL จะไมจ่ าหนา่ยพลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจ านวน 7 เคร่ือง ตาม
สญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก กฟผ.  

3.8 การยกเลิกสัญญา 

(1) การยกเลิกสัญญาโดย XPCL 

- กฟผ. ไม่ช าระเงินในส่วนที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ และไม่มีการแก้ไขหลงัจากครบก าหนด 30 วนั นบัจาก
วนัท่ี XPCL ได้มีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงั กฟผ. ให้ช าระเงินดงักลา่ว 

- กฟผ. มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การแปรสภาพ การแปรรูป หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ท าให้มี
บุคคลอื่นเข้าเป็นคู่สญัญานีแ้ทน กฟผ. ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมของรัฐบาลไทย 
หรือไม่มีสถานะทางกฎหมาย และไม่มีศกัยภาพทางเทคนิคและทางการเงินที่จะปฏิบัติตามพนัธะ
หน้าที่ของ กฟผ. หรือเป็นบคุคลซึง่ไมเ่ป็นท่ียอมรับของ XPCL 

- กฟผ. โอนสทิธิเรียกร้องในประโยชน์ของตนในสว่นใดๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าของ XPCL หรือประโยชน์
ใดๆ ตามสญัญานี ้

- กฟผ. ตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้น หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีการตัง้เจ้าพนักงาน
พิทกัษ์ทรัพย์ 

 (2) การยกเลิกสัญญาโดย กฟผ. 
- XPCL ไม่ช าระเงินในสว่นที่ไม่มีข้อพิพาทใดๆ และไม่มีการแก้ไขหลงัจากครบก าหนด 30 วนั นบัจาก

วนัท่ี กฟผ.ได้มีหนงัสอืบอกกลา่วไปยงั XPCL ให้ช าระเงินดงักลา่ว 
- XPCL โอนสิทธิเรียกร้องในประโยชน์ในส่วนใดๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าของตนเอง หรือประโยชน์ใดๆ 

ตามสญัญานี ้
- XPCL ตกเป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้น หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีการตัง้เจ้าพนกังาน

พิทกัษ์ทรัพย์ 
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- มีการเปลีย่นสดัสว่นการถือหุ้นซึง่ที่ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
- XPCLจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าตามสญัญานีใ้ห้แก่บคุคลอื่น (นอกจากกรณีที่ได้รับ

ความยินยอมตามที่ก าหนดในสญัญานี)้ 

- XPCLกระท าผิดสญัญาสมัปทาน หรือผิดสญัญาเช่าซึ่งท ากับรัฐบาลของ สปป.ลาวโดยไม่สามารถ
แก้ไขความเสยีหายที่เกิดขึน้ภายในก าหนดระยะเวลา 

 

4. สัญญาซือ้ขายไฟฟ้า (EDL) 

4.1 คู่สัญญา   

EDL 

4.2 วันที่ลงนาม  

22 ธนัวาคม 2554 

4.3 วัตถุประสงค์ของสัญญา 

 เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลติได้ที่อตัราก าลงัการผลติ 60 เมกะวตัต์ให้กบั EDL 

4.4 ระยะเวลาสัญญา  

29 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

4.5 ราคาจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ EDL 

  เป็นไปตามอตัราคา่ไฟฟ้าที่ระบไุว้ในสญัญา 
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5. สัญญาเงนิกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม 2554 XPCL ได้ท าสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 4 แห่งรวมเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ส าหรับการออกแบบ พฒันา ก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการและการ
บ ารุงรักษาโรงงานไฟฟ้าพลงัน า้ (Hydro Power) (“โครงการ”) ซึง่สาระส าคญัในสญัญามีดงันี ้

รายการ 
ประเภทเงนิกู้ 

วงเงนิเอ วงเงนิบ ี วงเงนิซ ี วงเงนิด ี

วงเงนิกู้ วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 56,409 ล้าน
บาท 

 

วงเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 711 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

 

วงเงินการออกหนงัสอืค า้ประกนั จ านวน 
49 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

วงเงินกู้ยืมส ารองสกลุเงินบาท จ านวน 
5,879 ล้านบาท 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อการจ่ายช าระต้นทนุโครงการ เพื่อการจ่ายช าระต้นทนุโครงการ เพื่อใช้ค า้ประกนักบั กฟผ. ตามที่ก าหนด
ไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. 

เพื่อการจ่ายช าระต้นทนุโครงการ ในกรณี
ที่รายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วง
ระยะเวลาติดตัง้ ทดสอบ และเดนิเคร่ือง 
(Unit Operation Period) ที่เกิดขึน้จริงไม่
เพียงพอกบัท่ีประมาณการไว้ และ XPCL 
ได้เบิกใช้เงินทนุและวงเงินสนิเช่ือสว่นเอ 
และสว่นบี ครบถ้วนแล้ว 

อัตราดอกเบีย้ 
 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวัที่อ้างอิงกบั MLR อตัราดอกเบีย้ลอยตวัที่อ้างองิกบั 
LIBOR 

คา่ธรรมเนียมในการออกหนงัสอืค า้
ประกนัตามอตัราที่ผู้ให้กู้ก าหนด 

อตัราดอกเบีย้ลอยตวัที่อ้างอิงกบั MLR 

ค่าธรรมเนียม XPCL มีภาระการจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการจดัหาเงินกู้และคา่ธรรมเนียมรักษาวงเงินกู้ให้กบัผู้ให้กู้  ซึง่คดิเป็นอตัราร้อยละของวงเงินกู้ทัง้หมดและวงเงินกู้ที่ยงัไมไ่ด้เบกิใช้ ตาม
อตัราที่ระบไุว้ในสญัญากู้ยมืเงิน 
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รายการ 
ประเภทเงนิกู้ 

วงเงนิเอ วงเงนิบ ี วงเงนิซ ี วงเงนิด ี

การช าระคืนเงนิต้น ทกุ 6 เดือน รวม 22 งวด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยมืเงิน โดยจะเร่ิมช าระคืน
งวดแรกในวนัท าการสดุท้ายของเดือนที่ 15 นบัจากวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดก่อน 

 

ไมม่ี ครัง้เดยีวในวนัท่ีครบรอบ 20 ปี 6 เดือน 
นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญากู้ยมืเงิน 
หรือวนัท าการสดุท้ายของเดือนที ่132 
นบัจากวนัท่ีเร่ิมช าระคืนงวดแรกของ
วงเงินสนิเช่ือสว่นเอ และสว่นบี แล้วแต่
เหตกุารณ์ใดจะเกิดก่อน 

เงื่อนไขระหว่าง
การกู้ยมื 

XPCL ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่สญัญาก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
- การเพิม่ทนุจดทะเบียนตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 
- การด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
- การจ านองอสงัหาริมทรัพย์และการจ าน าสงัหาริมทรัพย์ที่อยูใ่น สปป. ลาวให้แก่ผู้ให้กู้  
- การจ าน าใบหุ้นของ XPCL ซึง่เป็นของผู้ ถือหุ้นบางรายให้แก่ผู้ให้กู้  
- การจ าน าและการโอนสทิธิเรียกร้องเงินในบญัชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ให้กู้  
- การโอนสทิธิการรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัของโครงการให้แก่ผู้ให้กู้  
- การโอนสทิธิและภาระผกูพนัภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้องกบัโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบรีุให้แก่ผู้ให้กู้  

หมายเหตุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 XPCL มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับสนิเช่ือสว่นเอ และสว่นบี ตามสญัญากู้ยมืเงินระยะยาวทีย่งัมิได้เบกิใช้เป็นจ านวน 36,269 ล้านบาท และ 483 
ล้านเหรียญสหรัฐ ตามล าดบั 
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6. สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้นระหว่าง NSC กับผู้ถอืหุ้นรายอื่น 

คูส่ญัญา : 1. NSC 
2. CK 
3. EGCO 
4. BECL 
5. EDL 
6. PT และ 
7. XPCL 

คณะกรรมการบริษัท :  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไมเ่กิน 12 คน 

 ผู้ ถือหุ้นที่มีสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของ XPCL สามารถเสนอช่ือกรรมการได้ 1 คน ยกเว้นจะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่นภายใต้สญัญานี ้ผู้ ถือหุ้นที่มีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ XPCL สามารถรวมสดัสว่นการถือหุ้นกบัผู้ ถือ
หุ้นรายอื่นเพื่อให้สดัสว่นการถือหุ้นครบตามเง่ือนไขการเสนอช่ือกรรมการได้ 

 อย่างไรก็ตาม PT สามารถเสนอช่ือกรรมการได้ 1 คน หากสดัสว่นการถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของ XPCL และ EDL สามารถเสนอช่ือ
กรรมการได้ 2 คน หากสดัส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของ XPCL ในกรณีที่ EDL มีสดัส่วนการถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 12.50 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมดของ XPCL โดย EDL จะสามารถเสนอช่ือกรรมการได้เพียง 1 คน 
โดยไมถื่อเป็นการขดัแย้งกบัเง่ือนไขข้างต้น 

 โดยไมต้่องค านงึถึงการแตง่ตัง้กรรมการข้างต้น PT และ EDL ตกลงที่จะไม่รวมสดัสว่น
การถือหุ้นของตนเองเข้ากบัอีกฝ่ายเพื่อให้ได้สิทธิในการเสนอช่ือกรรมการตามเง่ือนไข
ข้างต้น 

 ก่อนวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่าง XPCL และ กฟผ. 
(“วนั COD”) CK เป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลภายนอกที่จะด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลงัวนั 
COD ประธานคณะกรรมการบริษัทจะต้องถกูแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท 

 ก่อนวนั COD กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ XPCL จะประกอบด้วยกรรมการ 2 คน
ลงนามพร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท โดยกรรมการ 1 ใน 2 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถกู
เสนอช่ือโดย CK  อย่างไรก็ตาม ภายหลงัวนั COD กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ 
XPCL จะถกูก าหนดโดยผู้ ถือหุ้นของ XPCL 
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การประชมุผู้ถือหุ้น : การลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ในวาระท่ีไมไ่ด้เป็นมติพิเศษ จะต้องได้รับคะแนน
เสยีงเห็นชอบในสดัสว่นอยา่งน้อยร้อยละ 51 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ทัง้นีก้่อนวนั 
COD การลงคะแนนเสยีงในวาระที่ไม่ได้เป็นมติพิเศษ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CK 
ด้วย (ยกเว้นในกรณีที่ CK มีสว่นได้เสยีและไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระดงักลา่ว) 

การพิจารณามติพิเศษจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไมน่บัรวมผู้มีสว่นได้เสีย อาทิ การเข้าลงทนุหรือการก่อหนี ้
ซึง่มีมลูคา่เกินกวา่ที่คณะกรรมการจะอนมุตัิได้ ซึง่รวมถึงการเข้าท าสญัญารับเหมาก่อสร้าง 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. และสญัญาสนิเช่ือทางการเงินอื่นกบัผู้ให้กู้  

การประชมุคณะกรรมการ
บริษัท 

:  ในการประชมุคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยคร่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้ก่อนวนั COD กรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 
คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถกูเสนอช่ือโดย CK และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกอย่าง
น้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการท่ีถกูเสนอช่ือโดย NSC หรือ EDL อยา่งไรก็ตาม ในการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ภายหลงัวนั COD จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุอยา่ง
น้อยคร่ึงหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 การลงคะแนนเสยีงในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ในวาระที่เป็นมติพิเศษ จะต้อง
ได้คะแนนเสยีงสนบัสนนุอยา่งน้อย 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและ
มีสทิธิลงคะแนนเสยีง ทัง้นีก้่อนวนั COD การลงคะแนนเสียงในมติพิเศษจะต้องได้รับ
คะแนนเสียงสนบัสนนุจากกรรมการที่ถกูเสนอช่ือโดย CK และ NSC หรือ EDL ด้วย 
อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัวนั COD การได้รับคะแนนเสยีงสนบัสนนุจะมาจากกรรมการที่
ถกูเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้นรายใดก็ได้ 

คณะกรรมการบริหาร :  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไม่เกิน 4 คน โดย CK มีสิทธิ
ในการเสนอช่ือกรรมการ 2 คน  PT มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการ 1 คน และ NSC มีสิทธิ
เสนอช่ือกรรมการ 1 คนทัง้นี ้ก่อนวัน COD ประธานคณะกรรมการบริหารจะเป็น
กรรมการที่ถูก เสนอช่ือโดย CK อย่างไร ก็ตาม ภายหลังวัน  COD ประธาน
คณะกรรมการบริหาร จะต้องถกูแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 คน 
โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถกูเสนอช่ือโดย 
CK และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการที่ถกูเสนอ
ช่ือโดย NSC หรือ PT  

การโอนหุ้น   ผู้ ถือหุ้นไม่อาจโอน ขาย ให้ จ าน า หรือจ าหน่ายไปซึ่งหุ้นของตนเองให้แก่บคุคลอื่นใด
เว้นแตเ่ป็นการโอนให้บริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นอยูเ่กินกวา่ร้อยละ 50 ของหุ้นของบริษัท
นัน้ แต่ผู้ รับโอนหุ้นดงักลา่วจะต้องเข้าลงนามใน Accession Agreement ต่อไป หรือ
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เว้นแตก่ารโอนหุ้นดงักลา่วได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ถือหุ้นรายอื่น
แล้ว  

การแตง่ตัง้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

:  ก่อนวนั COD CK มีสิทธิในการเสนอช่ือกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ครัง้ละ 3 ปี 

 ก่อนวัน COD NSC มีสิทธิในการเสนอช่ือรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ครัง้ละ 3 ปี 

 ภายหลังวัน COD กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ จะถูก
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ครัง้ละ 3 ปี 

การจา่ยเงินปันผล   ข้อบงัคบัซึง่แนบสญัญาก าหนดวา่การจ่ายเงินปันผลจะกระท าไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนมุตัิ
จากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัสญัญาทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้เมื่อเห็นวา่บริษัทมีก าไร 

สทิธิในการซือ้หุ้น (Call 
Option)  

: หากมีผู้ ถือหุ้นรายใดผิดสัญญา ผู้ ถือหุ้นรายอื่นมีสิทธิได้มาซึ่งหุ้นทัง้หมด  (มิใช่เพียง
บางสว่น) ของหุ้นท่ีถือโดยผู้ ผิดสญัญา ซึง่ราคาในการซือ้ขายหุ้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาซือ้ขายหุ้น และมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของราคายตุิธรรมซึง่ก าหนดโดยผู้
ประเมินอิสระ เช่น ส านกังานบญัชีระหว่างประเทศ โดยผู้ รับซือ้หุ้นเป็นผู้ รับผิดชอบเร่ือง
คา่ใช้จ่ายในการประเมินราคาดงักลา่ว  

การสิน้สดุของสญัญา : สญัญาจะสิน้สดุลงในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อมกีารควบรวมกิจการจนกระทัง่ XPCL สิน้สดุสถานะความเป็นบริษัท 

(ข) เมื่อคูส่ญัญาตกลงยกเลกิสญัญา 

(ค) เมื่อคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสญัญาในส่วนสาระส าคญั หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
ตามหน้าที่ที่ระบุภายใต้สญัญานีไ้ด้ และคู่สญัญาฝ่ายที่ผิดสญัญามิได้ด าเนินการ
แก้ไขเหตุแห่งการผิดสญัญาดงักลา่วภายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
จากคู่สญัญาฝ่ายที่มิได้ผิดสญัญาและคู่สญัญาฝ่ายที่มิได้ผิดสญัญาตกลงร่วมกนัที่
จะใช้สทิธิบอกเลกิสญัญา 

(ง) เมื่อ XPCL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศลาว หรือตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

(จ) เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 5 ปีนบัจากวนั COD 

กฎหมายที่บงัคบัใช้ : กฎหมาย สปป. ลาว 
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

9.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

ก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์แก่ประชาชนโดยทัว่ไปในครัง้นี ้บริษัทมีทนุจดทะเบียน 11,237,256,000 บาท เรียก
ช าระแล้วจ านวน 11,237,256,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,123,725,600 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ตอ่มาที่ประชุมใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียน
จ านวนไม่เกิน 3,745,752,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 374,575,200 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) รวมทัง้เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ไม่เกิน 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวนไมเ่กิน 1,498,300,800 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนรวมทัง้เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน
ของบริษัท จ านวน 374,575,200 หุ้นในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะมีทนุช าระแล้วทัง้สิน้ 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 1,498,300,800 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

9.2 ผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทก่อนและภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน รวมทัง้เสนอ
ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท สรุปได้ดงันี ้

รายช่ือผู้ ถือหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลงั 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

จ านวนหุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวนหุ้น 

สดัสว่นการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

PTTGC 340,565,223 30.31 340,565,223 22.73 
PTT 338,266,861 30.10 338,266,861 22.58 
TP 311,425,457 27.71 311,425,457 20.79 
TOP 133,468,059 11.88 133,468,059 8.91 

ประชาชน - - 
ประมาณ 

365,265,200 
ประมาณ  

24.38 
กรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัท 

- - 
ไมเ่กิน  

9,310,000 
ไมเ่กิน  
0.62 

รวม 1,123,725,600 100.00 1,498,300,800 100.00 
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9.3 สัญญำระหว่ำงผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทได้แก่ ปตท. PTTGC TOP และ TP ได้เข้าท าสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น (Shareholders 
Agreement) ฉบบัลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 เพื่อก าหนดสทิธิและหน้าที่ระหวา่งผู้ ถือหุ้นของบริษัท และการบริหารจดัการ
กิจการของบริษัท ทัง้นีใ้นกรณีที่คูส่ญัญาตามสญัญาฉบบันีโ้อนหุ้นให้แก่บคุคลอื่นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้ รับโอนหุ้นจะต้อง
ท าหนงัสอืแสดงความยินยอมในการรักษาและปฏิบตัิตามความรับผิดชอบและภาระผกูพนัทัง้หมดตามสญัญาของผู้ โอน
ด้วย  

อนึ่ง สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะสิน้สดุลงทนัทีในวนัที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นสามญัของบริษัทเข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Listing Date) 

9.4 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัท  
ไม่มีข้อจ ากดัการโอนหุ้นของบริษัท เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัท 

เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

9.5 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

9.5.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
หลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และภาระผูกพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อ
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท 
ปี 2555 10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2556 2557 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 1.4377 1. 32 1.2335 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.0167 - 0.10 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไร
สทุธิ (ร้อยละ) 

1.16 - 8.11 
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9.5.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ IRPC-CP 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ IRPC-CP จะเท่ากับร้อยละ 100 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัส ารองตามที่

กฎหมายก าหนด ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้  และเงินลงทุนตามแผนการลงทุนที่ผ่านการอนุมัติโดย
คณะกรรมการ ทัง้นี ้IRPC-CP จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตามสญัญาสินเช่ือ ดงัต่อไปนี ้
ครบถ้วนแล้ว 

(1) สามารถด ารงอตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไมต่ ่ากวา่อตัรา 1.15:1  
(2) ไม่มีกรณีผิดสญัญาเกิดขึน้ และการจ่ายเงินปันผลจะไม่เป็นผลให้เกิดกรณีผิดสัญญา และไม่มีเหตสุดุวิสยั 

(Force Majeure) เกิดขึน้ในขณะที่มีการจ่ายปันผล 
(3) ได้ส ารองเงินไว้ในบญัชีส ารองเพื่อการช าระหนี ้(Debt Service Reserve Account) ครบถ้วนแล้ว 
(4) การจ่ายเงินปันผลจะต้อง (1) ไม่มีการจ่ายมากกว่าปีละ 2 ครัง้ หรือ (2) หากมีการจ่ายมากกว่าปีละ 2 ครัง้ 

ต้องได้รับการเห็นชอบจากตวัแทนสนิเช่ือ ทัง้นี ้เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องมีการช าระเงินกู้กอ่นก าหนดใน
อตัราร้อยละ 50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายในแตล่ะคราว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CHPP 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CHPP จะเท่ากบัร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัส ารองตามที่กฎหมาย

ก าหนด  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NSC 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ NSC จะเป็นไปตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ NSC และคณะกรรมการอาจจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการวา่ NSC มีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้
ได้ ซึง่หาก NSC ขาดทนุห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกวา่จะได้แก้ไขให้หายขาดทนุแล้ว 

ทัง้นีค้ณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ NSC อีกด้วยก็ได้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ XPCL 
XPCL จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อ XPCL สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ได้ครบถ้วนแล้ว

เช่น การด ารงอตัราสว่น Debt Service Coverage Ratio (DSCR) การส ารองเงินไว้ในบญัชีส ารองเพื่อการช าระหนี ้(Debt 
Service Reserve Account) ตามที่ก าหนดไว้ การจ่ายเงินปันผลจะไม่เป็นผลให้เกิดกรณีผิดสญัญา  และไม่มีเหตสุดุวิสยั 
(Force Majeure) เกิดขึน้ในขณะที่มีการจ่ายปันผล เป็นต้น 
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10.                    

10.1                     

 ณ วันที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยรวม 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และฝ่ายจดัการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดงันี ้
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10.1.1                    

 ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
                                                                      ถ           

1. นายสรุงค์ บลูกลุ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2. นายณอคณุ สิทธิพงศ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - 
3. นายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 
5. พลอากาศโทสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ - 
6. นายราฆพ ศรีศภุอรรถ กรรมการอสิระ - 
7. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - 
8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และ 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

9. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

10. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านกลยทุธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
11. นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
12. นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
- 

โดยมี นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 
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10.1.1.1                                     

กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท คือ “นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการผู้จดัการใหญ่ ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ นายสรุงค์ บลูกุล หรือ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ หรือ นายอธิคม เติบศิริ หรือ นาย 
สมชยั วงศ์วฒันศานต์ หรือ นายปฏิภาณ สคุนธมาน ลงลายมือช่ือร่วมกนัเป็นสองคน และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

10.1.1.2                                                   

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
และข้อพงึปฏิบตัิที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่กรรมการทกุคนมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ ถือหุ้น โดยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการ
บริษัท สรุปได้ดงันี ้

1. ทุ่มเทเวลา และให้ความส าคัญในการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดย
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที่และมีการแสวงหาข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของ
บริษัท 

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส าคญั  รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และ
เป้าหมายทางการเงินของบริษัท พร้อมทัง้ก ากบัดแูลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบตัิตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ตามทิศทางและกลยทุธ์องค์กรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน า
วิสยัทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ที่ก าหนดขึน้ไปปฏิบตัิได้อยา่งสมัฤทธ์ิผลและมีประสทิธิภาพ 

3. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลกัการและแนวปฏิบตัิที่
ดีส าหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานไว้อยา่งเหมาะสม โดยมุง่สร้างส านึกความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ สร้างความเข้าใจ  และให้ยึดถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบ
ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

4. มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทนุ การด าเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเช่ือ
ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั  เพื่อการท าธุรกิจตามปกติของ
บริษัท โดยไม่จ ากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. 

5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่อาจเกิดขึน้และก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสทิธิภาพ รวมถึงปัจจยัความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  

6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล  รวมทัง้จัดให้มีกระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 

7. สอดสอ่งดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้   รวมถึงรายการที่
เก่ียวโยงกัน โดยให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญัที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีโดยรวม 
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8. พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิไม่ต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์       
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกเหนือจากการออกตามวาระ ในกรณีการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณี
การแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

9. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 
10. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดอ านาจหน้าที่ ของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 
11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่ส าคัญทุกระดับอย่าง

เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
12. แต่งตัง้ผู้บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และเลขานกุารบริษัท รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และเลขานกุารบริษัทดงักลา่ว 

13. จดัให้มีระบบ หรือกลไกการก าหนดคา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเอง และกรรมการผู้จดัการใหญ่อยา่งสม ่าเสมอ 
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือ รวมทัง้ดูแลให้ มี

กระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
16. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และลงลายมือช่ือ เพื่อรับรองงบการเงิน

ดงักลา่ว เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี รวมทัง้พิจารณาค่าตอบแทนที่

เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญั
ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

18. ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความ
เป็นอยูท่ี่ดีขึน้อยา่งยัง่ยืนของสงัคมไทย   

19. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทไม่
น้อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้มัน่ใจวา่มีความถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส นา่เช่ือถือ และมีมาตรฐานสงูสดุ 

21. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 
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22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระตามความ
จ าเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ 
โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วยและแจ้งให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบถึงผลการประชมุ 

คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอยา่งแทนได้ โดย
การมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงดงักลา่วให้อยูภ่ายในขอบเขตแหง่การมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ 
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัท ก าหนดไว้ ทัง้นี  ้ 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือ
มอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุตัิรายการที่ตน
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้เทา่นัน้ 

10.1.1.3                            

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทัง้ด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่การบริหารงานบริษัท  

10.1.1.4                                      

ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับ  
สว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
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10.1.1.5                        

สรุปการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2556 (ตัง้แต่ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ปี 2557 
และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กมุภาพนัธ์ 2558) 

                        

          ้              /  
          ้          

2556 2557 
1  . . – 28 
 . . 2558 

1. นายสรุงค์ บลูกลุ ประธานกรรมการ 9/9 9/9 3/3 
2. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ (1) กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- 4/9 3/3 

3. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ (1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

- 4/9 3/3 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ (1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 3/9 3/3 
5. พลอากาศโทสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ (1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 3/9 2/3 
6. นายราฆพ ศรีศภุอรรถ (3) กรรมการอิสระ - 1/9 3/3 
7. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล (1) กรรมการอิสระ(6) / 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
- 4/9 3/3 

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ (2) กรรมการ - 3/9 3/3 
9. นายอธิคม เติบศิริ (2) กรรมการ - 3/9 3/3 
10. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ 8/9 8/9 3/3 
11. นายปฏิภาณ สคุนธมาน (4) กรรมการ - - 2/3 
12. นายนพดล ป่ินสภุา (5) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
- 7/9 3/3 

หมายเหต:ุ (1) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2557  
 (2) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 
 (3) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 
 (4) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม 2558 
 (5) นายนพดล ป่ินสภุา ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ช่วง คือ ระหว่าง 23 เมษายน - 27 สงิหาคม 2557 และตัง้แตว่นัท่ี 24 กนัยายน 2557 
 (6)  นายพยงุศกัดิ ์ชาตสิทุธิผล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตัง้แตว่นัท่ี 12 มีนาคม 2558 
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10.1.2                    

 ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี 4 คน ดงันี ้

                        

1. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ (1) กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
4. พลอากาศโทสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ (1) ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
 ซึง่บริษัทและบริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน ) มีบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้สองบริษัท  

โดยนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ และมีนายไกรสร พวัวิไล ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

10.1.2.1                                             

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส าคัญ ตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 
- สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินแสดงถึง

ฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง นา่เช่ือถือ และเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัโดยครบถ้วน รวมทัง้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

- พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เพื่อให้ได้ผู้สอบบญัชีที่
มีความเป็นอิสระ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

- สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

2. การควบคมุภายใน 
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคมุภายใน และระบบการบริหารความ

เสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้ก ากับให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสม 

- ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงใน
เร่ืองตา่งๆ และให้มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถกูต้อง
และใช้ประโยชน์ได้ดี 

- ให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ติดตาม ประเมินและ
รายงานการปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- สอบทานการด าเนินงาน และกระบวนการในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ให้มีการปฏิบตัิงานตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบตัิงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค าสัง่
ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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- ด าเนินการให้ฝ่ายบริหาร จดัให้มีกระบวนการรับและก ากบัดแูลการรับเร่ืองร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก ากบัให้หน่วย

ตรวจสอบภายในปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของ
บคุลากร และความเป็นอิสระของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

- ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมตัิแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจ าปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน รวมทัง้พิจารณาผลการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

- ประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
- พิจารณาอนมุตัิและสอบทานกฎบตัรการตรวจสอบภายใน  
- ประสานความเข้าใจระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หนว่ยตรวจสอบภายในและผู้สอบ

บญัชี ให้อยูใ่นแนวทางเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท ให้มี
ความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
- สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิด

ทจุริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสดุต่อ
บริษัท 

5. การจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องและครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร  
- รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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6. ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบตัิงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความจ าเป็นต้องอาศยัความรู้ความสามารถจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด าเนินการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง
ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัทได้ ทัง้นีก้ารด าเนินการวา่จ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนด และข้อบงัคบัของ
บริษัท รวมถึงมีอ านาจแตง่ตัง้คณะท างานเพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั วิธีปฏิบตัิงาน ประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท ให้แจ้งต่อ
ผู้บริหารระดบัสงู เพื่อพิจารณาสัง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานของบริษัทด าเนินการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบตัิงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนค าสัง่ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทจุริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายในให้
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัททนัที เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชกัช้า หากคณะกรรมการของ
บริษัท หรือฝ่ายจดัการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร ให้กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่อาจรายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท  หรือผู้ ถือหุ้ นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

10.1.2.2                                             

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด มีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการ
เป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ ทัง้นี ้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี  
ซึง่สามารถสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

10.1.2.3                               

สรุปการเข้าประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2557 (ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) และ
ปี 2558 (1 มกราคม – 28 กมุภาพนัธ์ 2558) 

                        
          ้              / 
          ้          

2557 2558 
1. นายณอคณุ สทิธิพงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 2/2 
2. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 2/2 
3. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 2/2 
4. พลอากาศโทสทุธิพงษ์ อินทรียงค์  กรรมการตรวจสอบ 4/4 0/2 
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10.1.3                                   

 ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมี 3 คน ดงันี ้

                        

1. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

โดยมี นายกล้าหาญ โตช านาญวิทย์ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

10.1.3.1                                                             

บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ตลอดจนการคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยให้มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

3. พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม 

4. เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัโครงสร้างและองค์ประกอบคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการ
เป็นประจ าทกุปี 

5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสม 

6. ทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ พร้อมทัง้รายช่ือผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาสบืทอดต าแหนง่เป็นประจ าทกุปี 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบ และจดัท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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10.1.3.2                                                             

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย   
1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบตัิงานตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้
ใหมอ่ีกได้  

10.1.3.3                                               

สรุปการเข้าประชมุของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2557 (ตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 
ธนัวาคม 2557) และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กมุภาพนัธ์ 2558) 

                        
          ้              / 
          ้          

2557 2558 
1. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 1/1 
2. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 1/1 
3. นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 1/1 

10.1.4           

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2558 ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย 

                        

1. นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นางวนิดา บญุภิรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 
3. นายสมรชยั คณุรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบ ารุง 
4. นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร และรักษาการผู้จดัการฝ่าย

ปฏิบตัิการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน 
5. นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 
6. นายองค์การ ศรีวิจิตร ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตัิงานโครงการพิเศษ 
7. นายวิเศษ จงูวฒันา ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 
8. นายดรุณพร กมลภสุ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 
9. นายยงยทุธ์ กลบีบวั ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา 
10. นายกล้าหาญ โตช านาญวิทย์ ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 
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10.1.4.1                                       

กรรมการผู้ จัดการใหญ่มีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ โดยอ านาจหน้าที่
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

1. ด าเนินกิจการประจ าวนัของบริษัท 
2. ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
3. จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทเสนอตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส 
4. จดัท านโยบายการค้าของบริษัท และเข้าท าหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการซือ้

ขายวตัถดุิบและผลติภณัฑ์ในนามบริษัท ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตซึง่มีระยะเวลาไมเ่กิน 3 ปี และมีมลูค่า
ไมเ่กิน 100 ล้านบาท 

5. เข้าท าหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบไุว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่
เกิน 300 ล้านบาท 

6. ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
พนกังานในนามของบริษัท รวมถึงท าการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอ านาจ
และหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมี
หลกัการและขอบเขตอ านาจ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นผู้มีอ านาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด 
ค าสัง่ ตลอดจนมติที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ 

(2) เป็นผู้มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดตอ่ สัง่การและด าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา 
เอกสารค าสัง่หนงัสือแจ้งหรือหนงัสือใดๆ ที่จ าเป็นและตามสมควร เพื่อให้การด าเนินการข้างต้นส าเร็จ
ลลุว่ง 

(3) ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตาม
หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้การใช้อ านาจของกรรมการผู้จดัการใหญ่ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถกระท าได้ หากกรรมการผู้จดัการใหญ่
มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษัท 
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10.1.5                 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตัง้ นายวีระวงศ์  
จงเกษมวงศ์ ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้ 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ง) รายงานประจ าปี 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ 
5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบนั และกรรมการ

ที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 
6. ดแูล และประสานงานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อก าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและถกูต้อง 

7. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

10.2                              

10.2.1                  

1) คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยที่ประชุมใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 

                           
(    /      ) 

       ้        
(    /     ้) 

คณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการ 37,500 - 
กรรมการ 30,000 - 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ - 22,500 
กรรมการ - 18,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
ประธานกรรมการ - 22,500 
กรรมการ - 18,000 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2.3.10 หน้า 13 

รายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุปี 2556 
(ตัง้แต ่10 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556) และปี 2557 เป็นดงันี ้ 

(     :    ) 

               
   2556    2557 

         
              

         
              

         
               

    

1. นายสรุงค์ บลูกลุ 410,666.67 423,000.00 - 423,000.00 

2. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ (1) - 110,166.67 112,500.00 222,666.67 

3. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ (1) - 110,166.67 112,500.00 222,666.67 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ (1) - 110,166.67 90,000.00 200,166.67 

5. พลอากาศโทสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ (1) - 110,166.67 90,000.00 200,166.67 

6. นายราฆพ ศรีศภุอรรถ (3) - 43,200.00 - 43,200.00 

7. นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล (1) - 110,166.67 18,000.00 128,166.67 

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ (2) - 52,533.33 - 52,533.33 

9. นายอธิคม เติบศิริ (2) - 52,533.33 - 52,533.33 

10. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 293,333.33 306,000.00 - 306,000.00 

11. นายปฏิภาณ สคุนธมาน (11) - - - - 

12. นายนพดล ป่ินสภุา (4) - 192,083.34 18,000.00 210,083.34 

กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปีและได้รับคา่ตอบแทนในงวดสิน้ปี 2556 และงวดสิน้ปี 2557 เป็นดงันี ้
1. นางณิชชา จิรเมธธนกิจ (5) 293,333.33 93,333.33 - 93,333.33 

2. นายปรีชา แก้วพนัธุ์ (5) 293,333.33 93,333.33 - 93,333.33 

3. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ (6) 293,333.33 197,750.00 - 197,750.00 

4. นายไมตรี เร่ียวเดชะ (6) 293,333.33 197,750.00 - 197,750.00 

5. นางอรวดี โพธิสาโร (6) - 104,416.67 - 104,416.67 

6. นายวีรศกัดิ์ โฆสติไพศาล (7)  293,333.33 203,333.33 - 203,333.33 

7. นายจกัรชยั บาล ี(8) 293,333.33 225,000.00 - 225,000.00 

8. นายบวร วงศ์สนิอดุม (9) 293,333.33 250,000.00 - 250,000.00 

9. นายณรงค์ บณัฑิตกมล (10) 293,333.33 306,000.00 - 306,000.00 

      ้   ้ 3,050,666.64 3,291,100.01 441,000.00 3,732,100.01 

หมายเหต:ุ (1) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 27 สงิหาคม 2557 
 (2) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 
 (3) กรรมการท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 
 (4) นายนพดล ป่ินสภุา ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ช่วง คือ ระหว่าง 23 เมษายน - 27 สงิหาคม 2557 และตัง้แตว่นัท่ี 24 กนัยายน 2557  
 (5) กรรมการท่ีครบก าหนดการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
 (6) กรรมการท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 27 สงิหาคม 2557  
 (7) นายวีรศกัดิ ์โฆสติไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2557 
 (8) นายจกัรชยั บาลี ครบก าหนดการด ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 
 (9) นายบวร วงศ์สนิอดุม ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2557 
 (10) นายณรงค์ บณัฑิตกมล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 (11) นายปฏิภาณ สคุนธมาน เข้าด ารงต าแหน่ง ตัง้แตว่นัท่ี 29 มกราคม 2558 
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2) คา่ตอบแทนอื่น 

ไมม่ี 

10.2.2                    

1)  คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ส าหรับผู้บริหารที่ไมใ่ช่กรรมการ เป็นดงันี ้
    2556 (10  . . – 31  . . 56)    2557 

จ านวนราย  10 11* 
คา่ตอบแทน (บาท) 36,454,455.00 38,854,147.25 

2)  คา่ตอบแทนอื่น อาทิ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดงันี ้
    2556 (10  . . – 31  . . 56)    2557 

จ านวนราย  10 11* 
คา่ตอบแทน (บาท) 6,002,472.83 6,319,558.56 

  * ระหว่างวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารดงัต่อไปนี ้จึงส่งผลให้จ านวน 
  ผู้บริหารในตารางนีแ้ตกตา่งจากจ านวนผู้บริหารของบริษัทในปัจจบุนั 

   (1) ผู้บริหารจ านวน 2 ทา่น ได้ย้ายไปปฏิบตังิานท่ี ปตท. เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
   (2) นายสมรชยั คณุรักษ์ เข้าด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบ ารุง เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

10.3         

10.3.1               

จ านวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัที่ 28 
กมุภาพนัธ์ 2558 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

       
 

       
 

              (  ) 
         31  . . 56          28  . . 58 

1. หนว่ยงานสงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่* 7 7 
2. ฝ่ายปฏิบตัิการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน** - - 
3. ฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 1 5 
4. ฝ่ายปฏิบตัิงานโครงการพิเศษ** - - 
5. ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 15 25 
6. ฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบ ารุง 148 146 
7. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ*** 4 24 
8. ฝ่ายแผนงานองค์กร 6 12 
9. ฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 22 24 

    203 243 
*  ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานสงักัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานกุารบริษัท ส านัก

ตรวจสอบภายใน และส านกักฎหมาย 
**  ฝ่ายปฏิบตักิาร OEMS และบริหารความยัง่ยืน และฝ่ายปฏิบตังิานโครงการพิเศษ ไม่มีพนกังานท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 
***  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ประกอบด้วย ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 และฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 
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10.3.2                 (               )  

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และค่าโทรศพัท์ ในปี 2556 
(ตัง้แตว่นัท่ี 10 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2556) และปี 2557 เป็นดงันี ้

       
 

       
 

         (   ) 
   2556    2557 

1. หนว่ยงานสงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่* 6,265,083.80 6,498,876.40 
2. ฝ่ายปฏิบตัิการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน** - - 
3. ฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 3,016,660.00  4,585,413.00 
4. ฝ่ายปฏิบตัิงานโครงการพิเศษ** - - 
5. ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 13,560,575.44  21,132,978.44 
6. ฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบ ารุง 138,988,771.84  147,238,615.80  
7. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ***  3,060,984.00 9,669,277.00 
8. ฝ่ายแผนงานองค์กร 8,623,696.40 9,673,135.60   
9. ฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 16,240,561.32 22,275,322.00   

    189,756,332.80 221,073,618.24 
*  ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานสงักัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานกุารบริษัท ส านัก

ตรวจสอบภายใน และส านกักฎหมาย 
**  ฝ่ายปฏิบตักิาร OEMS และบริหารความยัง่ยืน และฝ่ายปฏิบตังิานโครงการพิเศษ ไม่มีพนกังานท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
***  ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ประกอบด้วย ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 และฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 

10.3.3                   

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสัแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
พนกังานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดงันี ้

1.  กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เพื่อเป็นหลกัประกนัที่มัน่คงของพนกังานและครอบครัว บริษัทได้จดัให้มีกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพให้กับพนกังานประจ าของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ให้กบัพนกังานที่สมคัรใจเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 มี
พนกังานสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ รวมจ านวน 206 คน  

2. สวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน และบคุคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบตุร) 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี  ้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสขุภาพ
พนกังาน บริษัทยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังานอีกด้วย 

3. สวสัดิการด้านการประกนัชีวิต เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและครอบครัว 
4. สวสัดิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านส าหรับพนกังานที่ปฏิบตัิงานนอกพืน้ที่ที่ตนบรรจุ ในอตัราร้อยละ 20 ของ

เงินเดือน โดยสามารถเบิกได้ไมน้่อยกวา่ 4,000 บาท แตไ่มเ่กิน 20,000 บาท ตอ่เดือน 
5. สวสัดิการเงินช่วยเหลอืการศกึษาบตุรพนกังานตามระดบัชัน้และประเภทของสถานศกึษา 
6. สวสัดิการด้านเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการท าศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่า

โทรศพัท์ เป็นต้น  
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 10.3.4                     

บริษัทมุง่มัน่พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม บรรยากาศที่ดีในการปฏิบตัิงาน 
สง่เสริมการท างานเป็นทีม ให้ความส าคญัต่อการพฒันา ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มความสามารถของพนกังาน ตลอดจน
การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนั ด้วยตระหนกัว่าพนกังานทกุคนเป็นหนึ่งปัจจยัส าคญั
และมีคณุค่าที่น ามาซึ่งความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยการพฒันาทรัพยากร
บคุคลเป็นเร่ืองขององค์กร ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุคน ดงันี ้

1. องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพและพฒันาความรู้
ความสามารถให้มีประสทิธิภาพในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมลูป้อนกลบั และสนบัสนนุการพฒันาพนกังาน
อยา่งเสมอภาค 

3. พนกังานมีโอกาสเทา่เทียมในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
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11.   การก ากับดูแลกิจการ 

11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะ
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส
และประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่ง
ครอบคลมุหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้

11.1.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

 ผู้ ถือหุ้นยอ่มมีสทิธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินการของ
บริษัทผา่นคณะกรรมการบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นเลอืกเข้ามาท าหน้าที่ หรือตดัสินใจเร่ืองที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัท 
การประชุมผู้ ถือหุ้นจึงเป็นเวทีส าคัญส าหรับผู้ ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซกัถาม และลงมติตดัสินใจด าเนินการ
หรือไมด่ าเนินการ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุม มีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณา และรับทราบ
ผลการลงมติโดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่ 

1. บริษัทต้องไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท อาทิ ผู้ ถือ
หุ้นต้องได้รับข้อมูล ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ ผู้ ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยได้รับ
ลว่งหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั บริษัทต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทต้องอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาด
เพียงพอรองรับจ านวนผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวดัใกล้เคียง และไม่ไกลเ กินไปจนเป็น
อปุสรรคตอ่การเดินทาง มีสิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ มีการรักษาความปลอดภยัและพร้อมรับมือ
กบัเหตฉุกุเฉิน 

3. บริษัทต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือ
หุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซกัถามข้อสงสยั เสนอ
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการ
ประชมุ ซึง่ประธานท่ีประชมุควรจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และสง่เสริมให้มีการแสดงความเห็นและ
ซกัถามในท่ีประชมุ 

4. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการ
และอปุกรณ์ออกเสยีงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว 
และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัทว่งที 

5. กรรมการบริษัททกุคน รวมทัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และเลขานกุารบริษัทต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
ทกุครัง้ หากไม่ติดภารกิจส าคญั เพื่อตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ผู้บริหาร
ระดบัสงูทกุคนควรเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซกัถามเช่นกนั  
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11.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทจะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงเพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ 
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ถึงแม้ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตไุม่สะดวกประการใด ผู้ ถือ
หุ้นยอ่มมีสทิธิมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนได้โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายยอ่มมีสทิธิรับข้อมลูหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดย
เอกสารที่สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ  

2. ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสาร
และค าแนะน าในการมอบฉนัทะ ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉนัทะที่ถกูต้องตามกฎหมายและยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะให้
กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ หรือผู้ ถือ
หุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับ
ประวตัิและข้อมลูการท างานของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นอยา่งครบถ้วนและเหมาะสมในการพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริษัทต้องสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท โดยหน่วยงานส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่
และเลขานกุารบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลอื และให้ค าแนะน าได้ 

11.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อมเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
เจ้าหนี ้ลกูค้า คูค้่า คูแ่ขง่ ไปจนถึงชมุชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่
แตกต่างกัน ดงันัน้ การปฏิบตัิต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องก าหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกบัความต้องการ โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทแบง่ผู้มีสว่นได้เสยีออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้นใหญ่และนกัลงทนุสถาบนั เจ้าหนี ้
ลกูค้า คูค้่า บริษัทท่ีบริษัทถือหุ้น บคุลากรของบริษัท ชมุชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้นี ้บริษัทต้องจดัให้มี
ช่องทางในการสือ่สารกบัผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่อยา่งพอเพียง 

2. บริษัทมีพันธะสญัญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึน้อย่างต่อเนื่องและก าหนด
ราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระท าการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้ บริโภคภายใต้
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการค้า ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าของบริษัท
ต้องด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และต้องไมเ่อาเปรียบคูค้่า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นท่ีตัง้ 

3. บริษัทต้องค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการท าสัญญาจ้าง มีการก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้ นให้บุคลากรบริษัทมีแรงจูงใจในการท างาน มีการ
ฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี มีการ
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยัในการท างาน ได้รับการเอาใจใสด่แูลอย่างทัว่ถึง และมีแผน
ชดเชยที่ดี หากมีเหตใุห้บคุลากรของบริษัทต้องยตุิการท างานด้วยสาเหตใุดก็ตาม 
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4. บริษัทต้องมีหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อให้การช่วยเหลอื สนบัสนนุ สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และ
สงัคมในภาพรวม โดยบริษัทมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัท มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบตัิเหตุ และมีการ
วางแผนแก้ไขอยา่งยัง่ยืน  

5. คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการประชาสมัพนัธ์สือ่ความถึงความตระหนกั และความเอาใจใสท่ี่มีตอ่ผู้
มีสว่นได้เสยีอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอ 

11.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทต้องเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างครบถ้วน ถกูต้อง แม่นย า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีสว่นได้
เสยีใช้ประกอบการตดัสนิใจ การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการด าเนินงานซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน บริษัทจึง
ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูเป็นอยา่งมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมลูตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ข้อบงัคบัของบริษัทบริษัทควรจัดท าและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม ่าเสมอ 
รวดเร็ว และทนัต่อสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 
และติดตอ่กบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบการให้ข้อมลูได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

2. จดัให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร การด าเนินงาน และผลงานของ
บริษัทที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ผู้ที่เก่ียวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สม ่าเสมอ และขจดัความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ท าหน้าที่ประสานงานกบันกั
ลงทนุสถาบนั เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในการให้ข้อมลูการด าเนินงานและ
การลงทนุของบริษัทด้วยช่องทางการติดตอ่ที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย 

3. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

4. ในรายงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท ารายงานการประเมินฐานะ และแนวโน้มของบริษัท
โดยสรุปท่ีเข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดย
แสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี รายงานทางการบริหารที่จ าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ 
นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ และรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
และ/หรือกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยเปรียบเทียบกับจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในแตล่ะปี 
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5. คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดให้จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย 

11.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibility) 

11.1.5.1 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 

 กรรมการต้องวินิจฉยั แสดงความคิดเห็น และออกเสยีงในกิจการท่ีคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตดัสนิใจ หาก
การตดัสนิใจของคณะกรรมการตกอยูภ่ายใต้ภาวะกดดนัจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ยอ่ม
บิดเบือนการตดัสนิใจให้ตดัสนิเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็น
เร่ืองที่ต้องค านงึถึงอยา่งยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและบริษัทดงันัน้ กรรมการท่ีขาดความเป็นอิสระไมค่วรท า
หน้าที่ตดัสนิใจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การน าของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้น าและสามารถควบคมุ
การด าเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงควรจัดให้มีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ระหวา่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2. กรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมลูทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าประชุมโดยสม ่าเสมอ และมีการประชุมร่วมกนัของ
กรรมการอิสระอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้รายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตัง้ 
และเป็นประจ าทกุปี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

3. กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัคณุสมบตัิ และขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการอิสระ สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และดแูลไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมี
ผู้บริหารและ/หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั นอกจากนี ้ยงัต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชมุ
ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ านวน 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 
(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งแตกต่างจาก
ข้อแนะน าในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด อย่างไร
ก็ดี บริษัทเห็นวา่โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและ
บริษัทได้ เนื่องจากมีจ านวนกรรมการอิสระซึ่งถือเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการที่ไม่ใช่
กรรมการอิสระ ดงันัน้จึงสามารถคานอ านาจกบักรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระได้อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้หลงัจากที่
บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เกณฑ์ได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรัพย์ เป็นต้น ซึง่เกณฑ์ดงักลา่วได้ก าหนดให้น าเร่ืองที่มีนยัส าคญัเข้าขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และต้องแจ้งให้
ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
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คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ดังนัน้ การที่ผู้ ถือหุ้ นทราบถึงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะท าให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอยา่งเหมาะสมเพื่อประกอบการตดัสนิใจการลงมติในเร่ืองนัน้ ๆ   

11.1.5.2 การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล 

 กรรมการทกุคนควรเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวัน
ประชมุ ระเบียบวาระการประชมุ และข้อมลูการประชมุเพื่อน าไปศกึษาลว่งหน้าพอสมควร โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทควรอทุิศเวลา ทุม่เท และให้ความสนใจกบัการด าเนินงานของบริษัทอยา่งเต็มที่และ
พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ หรือตามความจ าเป็น โดยมี
เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชมุ และเชิญประชุม 
ทัง้นีก้รรมการต้องมาประชมุอยา่งน้อยกึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชมุ  

2. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนัสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็น
กรรมการบริษัทอีกตอ่ไป ทัง้นี ้หากกรรมการมีความจ าเป็นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ จะต้องแจ้งลาตอ่
ประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่ควรพิจารณาค าขอของกรรมการที่จะบรรจุเร่ืองอื่นที่
ส าคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

4. ประธานกรรมการบริษัทต้องมัน่ใจวา่ คณะกรรมการบริษัทได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารใน
การน าเสนอข้อมลู และเพียงพอส าหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นท่ีส าคญั 

5. ประธานกรรมการบริษัทควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องลว่งหน้าโดยมี
เวลาเพียงพอท่ีจะศกึษา พิจารณา และตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแตล่ะครัง้ไมน้่อยกวา่ 7 วนั เว้นแตเ่ป็นการเรียกประชมุเร่งดว่น 

6. คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารข้อมลู ค าปรึกษาและบริการต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษัทจากผู้บริหารระดบัสงู โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครัง้ 
และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ าเป็น โดยบริษัทจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

7. กรรมการที่อาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้
ความเห็นในวาระนัน้ หรือออกจากห้องประชมุ 

8. การจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความชดัเจนทัง้ผลการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิง 

11.1.5.3 ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 

 เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ท าหน้าที่ดแูลให้มีการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน
และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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1. คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
เพื่อท าหน้าที่จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุม จัดเก็บและส่งส าเนาการมีส่วนได้เสี ยต่อประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั รวมทัง้การอื่นที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ก าหนดในนามของคณะกรรมการ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อมีการแต่งตัง้
แล้ว ให้ประธานกรรมการแจ้งรายช่ือไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุภายใน 14 วนั 

2. ส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท มีหน้าที่ด าเนินการประสานงานเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น และให้ค าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท
ควรรับทราบ รวมทัง้จดัอบรม และให้ข้อมลูแก่กรรมการ 

11.1.5.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อาจก าหนดค่าตอบแทนให้ตนเองได้ เนื่องจากเป็นการ
ขดักนัของผลประโยชน์ การก าหนดคา่ตอบแทนต้องด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าที่
เป็นผู้พิจารณาก าหนดและเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนัน้จึงให้ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามผลงานท่ีคณะกรรมการได้ท า
ไว้ตอ่ไป โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ในการก าหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดย
โครงสร้าง/องค์ประกอบคา่ตอบแทนควรมีความชดัเจน โปร่งใส ง่ายตอ่การเข้าใจ 

2. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิพิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการทกุปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทต้องน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยก าหนดเป็นวาระการประชมุในการ
ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสงู ต้องรายงานเก่ียวกับนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัการและเหตผุล ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

11.1.5.5 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 คณะกรรมการบริษัทต้องด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทมีระบบการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในต าแหน่งงานบริหารที่ส าคญัในทกุระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการ
สรรหาที่มีการพิจารณาบคุคลทัง้จากภายในและภายนอกบริษัท 

11.2 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

11.2.1 การสรรหากรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกนัพิจารณาในเบือ้งต้นถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบตัิและจะต้องไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ
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ระเบียบที่ เ ก่ียวข้องอื่นๆ นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ต่อไปทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการ
บริษัทอาจแตง่ตัง้กรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการ
แทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระเทา่ที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

 บริษัทได้ก าหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทและต้องไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น โดยโครงสร้างคณะกรรมการดงักลา่วจะท าให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสยีงเพื่อพิจารณาในเร่ืองตา่งๆ ทัง้นีก้รรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
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อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10. ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการ
ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 

 ทัง้นี ้ที่ประชุมใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติแต่งตัง้นายพยุงศักดิ์  
ชาติสทุธิผล เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งนายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และพ้นจากต าแหน่งดงักลา่วเมื่อวนัที่ 25 มิถนุายน 2557 โดยธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ให้วงเงินสนิเช่ือแก่บริษัท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
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รายการ 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 
ยอดคงค้าง ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2557  

(ล้านบาท) 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ 1 5,511 4,131 

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ 2 1,333 - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ี 1 400 - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ท่ี 2 600 - 

รวม 7,844 4,131 

 การพ้นจากต าแหน่งดงักล่าวของนายพยุงศกัดิ์ ชาติสทุธิผล ยงัไม่พ้นระยะเวลาสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ดงันัน้นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล จึงเข้าขา่ยเคยเป็นผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทในช่วงเวลาสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครัง้ที่ 
2/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว เห็นวา่การทีน่ายพยงุศกัดิ ์ชาติสทุธิผล ด ารงต าแหนง่กรรมการบริหาร
ของธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) นัน้ มิได้รับผิดชอบงานบริหารโดยตรงในลกัษณะที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จอนัจะเข้าข่าย
เป็นผู้มีอ านาจควบคมุของธนาคาร เนื่องจากในสายงานบริหารจะต้องมีการน าเสนองานต่างๆ ต่อกรรมการผู้จดัการของ
ธนาคารเพื่อพิจารณาตอ่ไป นอกจากนี ้นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล มิได้มีสถานท่ีท างานประจ าในส านกังานของธนาคารแต่
อย่างใด ด้วยเหตุนี  ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทจึงเห็นพ้องกันว่า การแต่งตัง้  
นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล เป็นกรรมการอิสระจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระแต่
อย่างใด รวมถึงการแต่งตัง้นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล เป็นกรรมการอิสระจะท าให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากบักึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุให้การบริหารจัดการกิจการ
ของบริษัทเป็นไปโดยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทในทกุๆ ด้าน  
นอกจากนี ้บริษัทได้ขอรับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่วต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 28/2551 ข้อ 16 (2) ตอนท้าย 

11.2.2 การสรรหากรรมการ 

 ในการแตง่ตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 1 
รายจากจ านวนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมดจ านวน 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมี
คณุสมบตัิและไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องอื่นๆ กับการเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อ
น าเสนอรายช่ือกรรมการดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
เสนอช่ือกรรมการที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 

2. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

4. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับ  
สว่นหนึง่ในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลาก
กัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง  ทัง้นีก้รรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

 กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติ
การแตง่ตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยู ่

11.2.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

 ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ 
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ได้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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11.2.4 องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท 

 เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุม่ ปตท. และในกลุม่ ปตท. มีบริษัทที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยู่หลายบริษัท อาทิเช่น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน ) ฯลฯ ซึ่งส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีการออกประกาศและหลกัเกณฑ์ต่างๆ เพื่อก าหนดให้
องค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทต่างๆ ที่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนมีความเหมาะสมและเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันัน้ นอกจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่บริษัทจะยึดถือปฏิบตัิตามข้อมลูที่
ได้กลา่วมาแล้ว หากส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องได้มีการแก้ไขหรือ
ออกประกาศ ข้อก าหนด หนงัสือเวียน หรือหลกัเกณฑ์ใดๆ เพิ่มเติมในภายหลงั บริษัทจะด าเนินการให้องค์ประกอบและ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปโดยถกูต้องตามประกาศ ข้อก าหนด หนงัสือเวียน หรือหลกัเกณฑ์นัน้ๆ โดยไม่
ชกัช้า 

11.3 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

11.3.1 แนวทางการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทมีการก าหนดแนวทางที่ส าคญัส าหรับการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัท
ที่เก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะสง่บคุคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแตล่ะบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และบริษัท
ที่เก่ียวข้อง ตามสัดส่วนการถือหุ้ นในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการในแตล่ะบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดย
ที่ประชมุกรรมการบริษัทโดยค านงึถึงความเหมาะสมของแตล่ะบริษัท 

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องแต่ละ
บริษัทภายใต้ขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้

2.1  ก ากับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องแต่ละบริษัท
ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั ตลอดจนมติคณะกรรมการ และ
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ 
(Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) 

2.2  ด าเนินการติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้องเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.3  ติดตามผลการด าเนินงานด้านตา่งๆ ของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัเวลา
และเหมาะสม 

2.4  พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบ
ควบคมุภายใน รวมถึงระบบการท างานท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินธุรกิจ 
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2.5  พิจารณา ติดตาม และด าเนินการในการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่
ส าคญัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็น
ปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

2.6  คณะกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทัง้นี ้การมอบ
อ านาจดงักลา่วจะไมร่วมถึงการมอบอ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงที่ท าให้กรรมการหรือผู้ รับมอบ
อ านาจจากกรรมการสามารถอนมุตัิรายการที่ตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 
หรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่อาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

3. บริษัทจะก าหนดแผนงานและด าเนินการเพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้องมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมลูต่างๆ ที่ต้อง
เปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. ในกรณีที่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เก่ียวข้องเข้าท ารายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ว่า
ด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งก าหนดโดยหน่วยงาน
ก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทจะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบในการ
เปิดเผยข้อมลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 

11.3.2 สรุปสาระส าคัญของสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม 

11.3.2.1 สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้นระหว่าง NSC กับผู้ถอืหุ้นรายอื่น 

 NSC เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ใน NSC โดย NSC ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 
25 ใน XPCL โดย XPCL ถือเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ใน สปป.ลาว เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงัน า้ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2562 ทัง้นี ้NSC มีการเข้าท าสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบัผู้ ถือหุ้นรายอื่นของ XPCL โดย
มีสาระส าคญัของสญัญาในสว่นท่ีมีผลตอ่การบริหารงานหรือมีอ านาจควบคมุใน XPCL ตามรายละเอียดในหวัข้อ “สว่นที่ 
2.2.8 ข้อมลูส าคญัอื่น” 

11.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทมีการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยได้มีการก าหนดนโยบายและ
วิธีการดแูลกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในการน าข้อมลูภายในของบริษัท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนไป
ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี ้
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1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครอง 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดย
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดท าและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือ
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส าเนารายงานนี ้
ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

3. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทใน
ช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่า
บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารง
ต าแหนง่ระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า งดการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอยา่งน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อนการเปิดเผย
ข้อมลูตอ่สาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชน
แล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทใช้ข้อมลูภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมผีลกระทบตอ่
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาใน
ต าแหนง่หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอื่น
ซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือ
ทางอ้อมทีอ่าจจะเกิดความเสยีหายแก่บริษัทไมว่า่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท าดงักลา่ว
จะท าเพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว 
โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่ลาออก
แล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลบัของบริษัทตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้
รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวจะไม่ท าให้
เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทและคูค้่าของบริษัท 

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที่เก็บรักษา
ความลบั และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทและมีหน้าที่ในการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์
การด าเนินธุรกิจของบริษัทเทา่นัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทน าความลบั 
และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานและลกูจ้าง 
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7. ก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตน โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

11.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีคือ บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบบญัชีงบการเงิน (audit fee) เป็นจ านวนเงินรวม 1.28 ล้านบาท 

 ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บญัชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบบญัชีงบการเงิน (audit fee) เป็นจ านวนเงินรวม 2.26 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจ านวน 1.81 ล้านบาท และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 0.45 ล้าน
บาท 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.12 หนา 1 

12.   ความรับผิดชอบตอสังคม 

12.1 นโยบายภาพรวม 

12.1.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

 บริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย ยึดแนวปฏิบัติงาน

ท่ีเปนเลิศ มีความโปรงใสในการทําธุรกิจ มีพัฒนาการในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม โดยมีกรอบการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทและตามมาตรฐานสากล 

บริษัทจึงกําหนดกรอบการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ี 

1. ในการทําธุรกิจ บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดเสีย

ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน เพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ดวยการบริหารงานท่ีมีความมุงมั่นท่ี

ชัดเจนดานภาวะผูนํา มีแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี และมีระบบการบริหารจัดการความเส่ียง  

2. สงเสริมใหมีการปฏิบัติและดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปกปองสิทธิแรงงานของ

พนักงานและผูรวมธุรกิจอยางเปนธรรม 

3. มุงมั่นท่ีจะลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ตอสังคม ส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

4. ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

5. ใหความเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนการดําเนินงานดานสังคมและการพัฒนาชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

6. ดําเนินการบริหารจัดการสายโซอุปทาน ใหสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและ

แรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการดานขอมูลและการเก็บอยางมีประสิทธิผล   

7. มีความมุงมั่นท่ีจะดําเนินงานตามมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ ไมจํากัดเพียงการปฏิบัติ

ตามกฎหมายเทาน้ัน แตรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอความตองการท้ังในดานสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดเสีย 

8. เปดเผยผลการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับความมุงมั่นของบริษัท แนวทางบริหารจัดการ รวมถึงผลการดําเนินงาน

ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ท่ีตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อมโยง โปรงใส และมีความสอดคลองกับ

แนวทางการรายงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)(
0

1)  

9. ตระหนักถึงคุณคาของการส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียเปนหลักสําคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน 

ตลอดจนการปรับปรุงการออกแบบและบริหารการจัดการประเด็นดานสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย 

10. การบริหารจัดการความยั่งยืนท่ีมีความเชื่อมโยงถึงกัน จะตองนําไปบูรณาการซึ่งกันและกัน  เพ่ือสรางให

องคกรสามารถปฏิบัติไดอยางยั่งยืน  

                                           
(1)  Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจัดทํารายงานประสิทธิภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนสําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยเช่ือมโยงมุมมองทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจเขาดวยกัน เพ่ือเปดเผยตอ

สาธารณชน โดย GRI เปนมาตรฐานที่ใชกันอยางแพรหลาย และไดรับการสนับสนุนอยางเปนทางการจากสหประชาชาติ 
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12.1.2 นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) 

 บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี จึงกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติและใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี บริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางออม และกําหนดใหบุคลากรของบริษัท

ปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทอยางจริงจัง ดังน้ี 

1. บุคลากรของบริษัทตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงและ

ทางออม 

2. บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอ่ืนใด การใหหรือรับของขวัญและการเล้ียงรับรองควรเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจเทาน้ัน 

โดยมีมูลคาท่ีเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญ 

3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

เพ่ือปองกันการคอรรัปชั่น ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่น

อยางนอยปละคร้ัง 

4. จัดใหมีกลไกการรายงานทางการเงินท่ีโปรงใสและถูกตอง ภายใตมาตรฐานการบัญชีท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดับสากล 

5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีสะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 

6. จัดชองทางการส่ือสารใหบุคลากรสามารถแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

คอรรัปชัน่ โดยมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส 

7. ดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการตอตานคอรรัปชั่นในทุกประเทศท่ีบริษัทดําเนิน

กิจการ 

8. การกระทําใดๆ ท่ีฝาฝนหรือไมเปนไปตามนโยบายฉบับน้ี ไมวาทางตรงหรือทางออม จะไดรับการพิจารณา

ทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทกําหนดไวหรือมีโทษทางกฎหมาย 

12.2 การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักการดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียในทุกระดับมาโดยตลอด โดยบริษัทไดมี

การกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

12.2.1 พนักงาน 

 บริษัทใหความสําคัญกับการมุงพัฒนาบุคลากรในองคกรอยางตอเน่ือง ดวยตระหนักดีวาพนักงานคือฟนเฟอง

สําคัญในการขับเคล่ือนองคกรไปสูความสําเร็จ และการคงความยั่งยืนท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม บริษัท

จึงใหความสําคัญพนักงานทุกคนไมวาจะทํางานอยูในสวนใด ฝายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และบริษัทไดจัดใหมี

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี มีความปลอดภัย มีการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางาน มีสวัสดิการท่ี

เหมาะสมกับธุรกิจใหกับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาสนับสนุนการทํางาน เพ่ือใหพนักงาน
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ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเต็มกําลัง นอกจากน้ี บริษัทเชื่อวาการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

ขององคกรและสังคม เปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาศักยภาพและสรางความตระหนักถึงคุณคาในตนเองของพนักงานให

มีมากขึ้น ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีกระตุนการมีสวนรวมของพนักงานในองคกร อีกท้ังในดานการดูแล

ใสใจสังคมและส่ิงแวดลอม สงเสริมการดําเนินกิจกรรมงานดานท่ีสะทอนความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกรอบการ

บริหารงานสูความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งยึดมั่นดําเนินงานดานธรรมาภิบาล สงเสริมแนวคิดการเปนคนดีและคนเกงของ

สังคม และสงเสริมใหผูมีสวนไดเสียกับองคกรเขาสูกระบวนการการมีสวนรวมดานตางๆ รวมถึงการใหความใสใจ

ส่ิงแวดลอม 

12.2.2 ผูถือหุน 

 บริษัทตระหนักถึงพันธกิจท่ีมีตอผูถือหุน จึงไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจออกมาเปนนโยบายท่ีชัดเจนวาจะ

สรางความเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนอยางยั่งยืนจากผลประกอบการท่ีดีของบริษัท 

นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับการเคารพในสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลท่ีจําเปน และการเปดเผยผลประกอบการ 

พรอมขอมูลสนับสนุนท่ีถูกตองตามความเปนจริงเสมอ 

12.2.3 ลูกคา 

 บริษัทมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะ ผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ไอนํ้า และนํ้าเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ใหกับลูกคาตามปริมาณและเงื่อนไขเวลาท่ีลูกคากําหนด โดยยึดหลักความซื่อสัตย ความไววางใจ และการ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนพ้ืนฐานในการสงมอบสินคาและการบริการท่ีมีคุณภาพภายใตเงื่อนไขของราคาท่ีเปนธรรม และ

สรางเสริมความสัมพันธอันดีตอกันมาโดยตลอด 

12.2.4 คูคา 

 บริษัทใหความสําคัญกบัคูคา ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยเหตุน้ี จึง

มีนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏิบัติกับคูคาอยางเปนธรรมและเสมอภาค รวมท้ังคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน นอกจากน้ี 

ยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติตนตามกรอบการแขงขันท่ีดีในเชิงธุรกิจ และไมเอาเปรียบคูแขงดวยวิธีท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย 

12.2.5 ชุมชนและสังคม 

 บริษัทยึดถือนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งมีความมุงหวังใหชุมชนและองคกรอุตสาหกรรมสามารถ

อยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน จึงไดกําหนดกลยุทธดานกิจกรรมเพ่ือสังคม 3 ดาน ดังน้ี 

1) ดานการศึกษา  บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนดานการศึกษาอยางยั่งยืน การมอบทุนการศึกษา

แบบตอเน่ือง การสนับสนุนกิจกรรม และการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

2) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการสรางอาชีพใหกับชุมชน 

รวมถึงการจัดกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน กิจกรรมหนวยแพทยเคล่ือนท่ี และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน รวมถึงสงเสริมการเลนกีฬา 

3) ดานการมีสวนรวมกับภาคประชาชน การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน และสนับสนุนกิจกรรม

สรางสรรคสังคม  บริษัทจัดกิจกรรมใหประชาชนท่ีอยูใกลเคียงมีสวนรวม เพ่ือสรางความเขาใจตอบริษัท 

และสงเสริมความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน โดยจัดใหมีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และรับฟงความเห็นของ
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ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการเปดบานใหชุมชนเขามาเยี่ยมชม เพ่ือสรางความมั่นใจในการ

ดําเนินงานของบริษัท 

12.2.6 ดานสิ่งแวดลอม 

 บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีและชุมชนใกลเคียงกับท่ีตั้งโรงไฟฟา 

โดยบริษัทไดเล็งเห็นถึงปญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณประมาณ 900 – 1,000 ตันตอวัน 

และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง บริษัทจึงไดรวมมือกับภาครัฐและภาคชุมชนในการหาแนวทางแกไขปญหา

ดังกลาว ซึ่งบริษัทไดดําเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง โดยการแปลงขยะเปนพลังงาน

ไฟฟา และคาดวาโครงการดงักลาวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 6 - 9 เมกะวัตต และกําจัดขยะมูลฝอยภายใน

พ้ืนท่ีไดถึง 500 ตันตอวัน โดยฝุนละอองและกาซจากการเผาไหมจะไดรับการจัดการตามมาตรฐานสากลและไมเปน

ผลเสียตอชุมชนขางเคียง ท้ังน้ีบริษัทคาดวาโครงการน้ีจะเปนโครงการตนแบบของการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและ

เอกชน ในรูปแบบของ Creating Shared Value (CSV) สําหรับพ้ืนท่ีในจังหวัดอ่ืนๆ ตอไป 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดมีการจัดทําโครงการเพ่ือลดการปลอยมลภาวะท่ีเปนพิษสูส่ิงแวดลอม ท้ังการปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมจากการผลิตอยางสม่ําเสมอ 

และมีการสรางสถานีตรวจวดัอากาศในพ้ืนท่ีชุมชน รวมถึงการปลูกตนไมเปนแนวกันชนบริเวณพ้ืนท่ีโรงงาน เพ่ือปดกั้นการ

แพรกระจายของมลภาวะ 

12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจท่ีใสใจดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทยังมีการดําเนินการใน

ดานตางๆ เพ่ือประโยชนโดยรวมตอสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ ตามแนวทางการบริหารความยั่งยืนของบริษัท 

โดยมีตัวอยางการดําเนินการตางๆ ดังตอไปน้ี 

การปรับปรุงอาคารสํานักงานใหเปนอาคารสีเขียวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 บริษัทใหความสําคัญดานการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง โดยไดออกแบบอาคารสํานักงานท่ีใสใจทุก

รายละเอียดท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานรูปแบบตางๆ การเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีไมกอใหเกิดสารระเหยท่ี

เปนพิษ การจัดการกับของเสีย รวมท้ังการใชวัสดุท่ีมีสวนผสมจากการ Recycle ในสัดสวนท่ีพอเหมาะ ตลอดจนการ

ปองกันผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย ใหเปนสํานักงานสีเขียวและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสงผลใหบริษัทไดรับ

การรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประเภทการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยในอาคาร

สํานักงาน (Commercial Interior) ในระดับ Platinum ซึ่งถือเปนระดับสูงสุดของ LEED-CI V.2009 และนับเปนรายแรก

ของไทยจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) โดยสํานักงานกรุงเทพของบริษัท

ไดรับการยอมรับวาเปนสถานท่ีท่ีเหมาะตอการทํางาน และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานไดเปนอยางดี และสามารถ

ลดผลกระทบท่ีมีตอชุมชนและส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑมาตรฐานการประเมินของ LEED หรือ Leadership in Energy 

and Environmental Design ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในการดูแลอาคารไดอยางยั่งยืน  

การบริหารจัดการสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพสูการไดรับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและ

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในระดับ LEED Platinum คือบทพิสูจนของความใสใจในการดําเนินธุรกิจควบคูการดูแลสังคมและ

ส่ิงแวดลอมของบริษัท และเปนตนแบบขององคกรประหยัดพลังงานท่ีพรอมจะเติบโตอยางยั่งยืน 
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โครงการพัฒนาระบบนิเวศปากคลองชากหมาก 

บริษัทรวมกับกลุม ปตท. ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง ไดดําเนินโครงการพัฒนาปาชายเลนคลองชากหมาก ตําบลมาบ

ตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทดลองนําตนโกงกางมาปลูกในบริเวณปากคลองชากหมาก เมื่อเดือนสิงหาคม 

2550 โดยประโยชนของปาชายเลนสามารถใชเปนดานกันตะกอนจากธรรมชาติ ท่ีมักเปนสาเหตุใหนํ้าท่ีไหลลงสูทะเลมีสี

ขุนและดําในชวงฤดูฝน จากการทดลองดังกลาวพบวาตะกอนท่ีหมักหมมอยูบริเวณปากคลองชากหมาก สามารถเปน

อาหารหลอเล้ียงตนโกงกางใหเจริญเติบโตไดดี และสงผลใหมีสัตวทะเลบางชนิด ไดแก ปูกามดาบ เขามาอาศัยอยูใน

บริเวณท่ีปลูกปาชายเลน ซึ่งนับเปนส่ิงท่ีชี้ใหเห็นวาระบบนิเวศท้ังพืช และสัตว สามารถอยูไดในพ้ืนท่ีปากคลองชากหมาก

แหงน้ี เพ่ือใหสังคม ชุมชนไววางใจ ยอมรับดวยการจัดการแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมเหนือ

มาตรฐาน และมีสวนรวมในการพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน บริษัทจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีปากคลองชากหมาก

อยางตอเน่ือง ตั้งแตป 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เพ่ือมุงพัฒนาใหระบบนิเวศบริเวณปากคลองชากหมากมีความอุดม

สมบูรณ และมีการดูแลอยางตอเน่ือง โดยการมีสวนรวมของชุมชน และเยาวชนในทองถิ่น  

   

    

 

  

มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมประเภทการออกแบบ 

พ้ืนที่พาณชิย (Commercial Interior) ในระดับ 
Platinum ซึ่งถือเปนระดับสูงสดุของ  

LEED-CI V.2009 
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โครงการดานการศึกษา 

บริษัทรวมกับกลุม ปตท. ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง สนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียนและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดระยองอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบานฉาง เทศบาลตําบล

บานฉาง และเทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา โดยไดมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนเรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

กําหนดขึ้นเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกเยาวชนผูมีความวิริยะอุตสาหะในการเลาเรียนจนมีผลการเรียนเปนอันดับ 1 

ตลอดจนชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง รวมท้ังเปนสวนหน่ึงของการรวมพัฒนาการศึกษาของประเทศ และ “โครงการ

ทุนการศึกษาตอเน่ือง เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษา” กําหนดขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน และชวยแบง

เบาภาระของผูปกครอง รวมท้ังเปนสวนหน่ึงของการรวมพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดรวมกับกลุม ปตท. มอบ ”ทุนสนับสนุนโครงการโรงเรียน” เน่ืองจากเล็งเห็นวา

สภาพแวดลอมในการเรียนท่ีดี ตลอดจนความพรอมของบุคลากรและส่ือการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

การเรียนรูใหกับนักเรียน จึงไดสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมือง 

บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง และเทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา สําหรับใชในการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพ้ืนท่ีตอไป 
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

โรงพยาบาลมาบตาพุดเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งมีประชากรท้ังส้ิน 132,752 คน เปนประชากรตามทะเบียนราษฎร 

จํานวน 54,712 คน คิดเปนรอยละ 41.21 และเปนประชากรแฝงจํานวน 78,040 คน คิดเปนรอยละ 58.79 ซึ่งประชากรใน

เขตรับผิดชอบใชสิทธิการรักษาในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนจํานวนมาก จึงทําใหรายรับของโรงพยาบาล

นอยกวาท่ีควรจะเปน 

บริษัทจึงรวมกับกลุม ปตท. ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง สนับสนุนโรงพยาบาลมาบตาพุด เพ่ือพัฒนาและจัดหา

อุปกรณทางการแพทยและครุภัณฑ เพ่ือใหมีมาตรฐานและเพียงพอตอการรับบริการของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

รวมท้ังเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุดใหมีศักยภาพตามโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง และเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหมี

ปริมาณเพียงพอท่ีจะใหบริการกับประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย โดยมีระยะเวลาในการ

ดําเนินการ 5 ป ระหวาง ป 2557 – 2561 
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โครงการเปดบานตอนรับชุมชนประจําป 2557 

บริษัทไดจัดกิจกรรมเปดบานใหคณะกรรมการชุมชนเขาเยี่ยมชม และรับทราบขอมูลในการดําเนินงาน 

กระบวนการผลิต มาตรการดานความปลอดภัย การตรวจติดตาม และประเมินผลกระทบดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังกิจกรรม

ดานความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสรางความเขาใจ และความเชื่อมั่นในโครงการตางๆ ของบริษัท  
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13.   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

13.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

กําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในดานตางๆ ใหมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ดําเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด 

การควบคุมความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และจัดใหมีรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตองเชื่อถือได ตลอดจนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2557 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง 

4 ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีใช

อยูในปจจุบันของบริษัท โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังอางอิงรายงานการ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในท่ีจัดทําโดยบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากัด (“Deloitte”) 

ฉบับลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2557 และรายงานการติดตามผลการปรับปรุงท่ีจัดทําโดย Deloitte ฉบับลงวันท่ี 5 กันยายน 

2557 จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบ คือ 

1. การควบคุมภายในองคกร: บริษัทมีการกําหนดโครงสรางองคกร จริยธรรมองคกร นโยบายและขั้นตอนใน

การปฏิบัติงาน ความรู ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และมี

ขั้นตอนในการติดตามผลอยางเพียงพอและเหมาะสม 

2. การประเมินความเส่ียง: บริษัทไดกําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงระดับองคกร และมีการระบุปจจัย

ความเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพ่ือลดระดับความเส่ียง นอกจากน้ี ยังมี

การฝกอบรมผูเกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจในการบริหารความเส่ียงขององคกรอยางสม่ําเสมอ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน: บริษัทมีการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ในระดับกระบวนการ โดยไดมีการ

ออกแบบการควบคุมภายในสําหรับกระบวนการตางๆ ไวในระดับท่ีเพียงพอ 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล: บริษัทมีการออกแบบการควบคุมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ัวไปอยางเพียงพอและเหมาะสม และมีการกําหนดลําดับขั้นและชองทางในการรายงานผลตามลําดับขั้น

ซึ่งสอดคลองตามลักษณะโครงสรางองคกร 

5. ระบบการติดตาม: บริษัทมีการออกแบบการประเมินผลพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

การออกแบบการติดตามผลภายหลังจากการประเมิน 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัด

ใหมีบุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายใน ในเร่ืองการ

ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการท่ี

กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงและ

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน 
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13.2 ความเห็นของผูตรวจสอบภายในอิสระที่วาจางจากภายนอกเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทไดวาจาง Deloitte เพ่ือทําหนาท่ีสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

กระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ท่ีครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท โดยไดมีการ

ดําเนินการตั้งแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557 รวมถึงใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และติดตามความคืบหนาในการปรับปรุง

แกไขระบบการควบคุมภายในเพ่ือรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดขอบเขตและข้ันตอนการสอบ

ทานการควบคุมภายในดังน้ี 

1. ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการออกแบบการควบคุมภายใน (Design 

Effectiveness Assessment – DEA) บนพ้ืนฐานของขอมูลและเอกสารประกอบรายการ/การปฏิบัติงานท่ี

ไดรับในระหวางการเขาสอบทาน ท้ังน้ี การประเมินการออกแบบการควบคุมเปนหลักการของการสอบทาน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใชวิธีการทดสอบทางเดินเอกสาร หรือ Walkthrough ซึ่ง

เปนวิธีการท่ีจะทําใหผูตรวจสอบภายในอิสระมั่นใจวา การควบคุมภายในมีอยูจริงและไดรับการติดตั้งอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

2. ประเมินความเพียงพอและความมปีระสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยดําเนินการสุมสอบทานใน

รายละเอียดถึงความสม่ําเสมอของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดออกแบบไว (Operating 

Effectiveness Assessment – OEA) ของบริษัทและบริษัทยอยเปนจํานวนประมาณ 5 รายการตอ 1 การ

ควบคุม โดยเปนการสุมตัวอยางแบบงายและไมเฉพาะเจาะจง (Randomization) 

โดยมีรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานหลักของบริษัทและบริษัทยอยท่ีไดรับการสอบทาน ดังน้ี 

ชื่อบริษทั กระบวนการที่ไดรับการสอบทาน 

1. บริษัท  กระบวนการควบคุมระดับองคกร  

กระบวนการทางดานรายได  

กระบวนการทางดานคาใชจาย  

กระบวนการผลิตและตนทุนการผลิตไฟฟาและไอนํ้า  

กระบวนการซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  

กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร  

กระบวนการดานการเงินและบัญชี  

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน  

กระบวนการควบคุมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยท่ัวไป  

22..  CHPP  กระบวนการทางดานรายได  

กระบวนการทางดานคาใชจาย  

กระบวนการผลิตและตนทุนการผลิตไฟฟาและนํ้าเย็น  

กระบวนการดานการเงินและบัญชี  
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ชื่อบริษทั กระบวนการที่ไดรับการสอบทาน 

33..  NSC  กระบวนการควบคุมระดับองคกร  

กระบวนการดานการเงินและบัญชี  

44..  IRPC-CP  กระบวนการบริหารโครงการกอสราง  

กระบวนการบริหารงานวิศวกรรมโครงการ  

กระบวนการดานการเงินและบัญชี  

 เน่ืองจากการสอบทานประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีออกแบบไว (Operating 

Effectiveness Assessment) ดังระบุขางตน มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายใน ไมใชการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 

เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 จึงไดมีการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป 2558 เพ่ือใหมั่นใจถึงความ

เพียงพอของระบบบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในในระดับกระบวนการปฏิบัติงานตางๆ ของบริษัท โดย

แผนการตรวจสอบภายในประจําป 2558 จะครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีบริษัทพิจารณาแลวเห็นวามีความเส่ียง

ท่ีมีความสําคัญสูงดังตอไปน้ี 

1. กระบวนการผลิตและตนทุนการผลิตไฟฟาและไอนํ้า 

2. กระบวนการซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

3. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน 

ท้ังน้ี Deloitte ไดทําการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พรอมท้ังไดตั้ง

ขอสังเกตและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข ซึ่งบริษัทไดนําผลการตรวจสอบและประเมินดังกลาวมาปรับปรุงและ

พัฒนาระบบควบคุมภายในของบริษัท สรุปไดดังน้ี 

1) บริษัท 

ขอสังเกต 
การดําเนินการปรับปรุงแกไขโดย

บริษัท 

กระบวนการทางดานคาใชจาย 

กระบวนการส่ังซื้อโดยวิธีการตกลงราคาไมสอดคลองกับระเบียบการ

ปฏิบัติงาน  

- หนวยงานผูใชไดดําเนินการจัดหาและติดตอตกลงราคากับผูคาโดยตรง

จากน้ันจึงทําใบขอจัดหาพัสดุพรอมใบเสนอราคาใหกับสวนจัดหาและ

คลังพัสดุเพ่ือจัดทําใบส่ังซื้อ ซึ่งไมสอดคลองกับระเบียบการปฏิบัติงาน 

- หนวยงานผูใชทําการแบงใบขอจัดหาพัสดุชนิดเดียวกันเปน 3 ฉบับ 

เน่ืองจากขอจํากัดของระบบงานซึ่งกําหนดใหตองมีการขอพัสดุตาม

รายการเคร่ืองจักรแตละรายการ อยางไรก็ตาม สวนจัดหาและคลังพัสดุ

ไมไดรวบรวมใบขอจัดหาพัสดุดังกลาวเพ่ือทําเปนใบส่ังซื้อโดยวิธีสอบ

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอย

แลว   

บริษัทได ทําการส่ือสารถึงระเบียบวิธี

ปฏิบัติงานเร่ืองการจัดหาพัสดุดวยวิธีการ

ตกลงราคาใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของรับทราบ

เพ่ือปองกันความเขาใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนใน

กระบวนการจัดหาพัสดุและปองกันการ

จัดหาพัสดุท่ีเอ้ือประโยชนตอผูขอซื้อหรือผู

จัดจําหนาย โดยในปจจุบัน กระบวนการ



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.13 หนา 4 

ขอสังเกต 
การดําเนินการปรับปรุงแกไขโดย

บริษัท 

ราคาตามระเบียบการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุ ท้ังหมดตองดําเนินการโดย

เจาหนาท่ีสวนจัดหาและคลังพัสดุ และ

สอบทานโดยผูจัดการสวนจัดหาและคลัง

พัสดุ  ยกเวน การจัดพัสดุในกรณีแบบ

เรงดวน (เชน มีความจําเปนตองจัดหาพัสดุ

ภายในระยะเวลาอันส้ัน เชน ไมเกิน 1-2 

วันหรือตองจัดหาพัสดุทันที เปนตน) ซึ่งผู

ขอซื้อสามารถดําเนินการดวยตนเอง แต

ตองขออนุมัติจากหัวหนาสวนงานท่ีผูขอซื้อ

สังกัดและแจงใหผูจัดการสวนจัดหาและ

คลังพัสดุทราบ 

ทุกส้ินเดือน เจาหนาท่ีสวนจัดหาและคลัง

พัสดุจะรวบรวมรายการจัดหาพัสดุแบบ

เรงดวนเพ่ือใหผูจัดการสวนจัดหาและคลัง

พั ส ดุ นํ า ไ ป ร า ย ง า น ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการจัดการ เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสมของการจัดหาพัสดุดังกลาว และ

แนวทางในการแกไขปญหาเพ่ือลดการ

ส่ังซื้อแบบเรงดวนในอนาคต  

นอกจากน้ี ผูจัดการสวนจัดหาและคลัง

พัสดุมอบหมายใหเจาหนาท่ีสวนจัดหาและ

คลังพัสดุสอบทานรายการจัดหาพัสดุโดย

วิธีการตกลงราคาท่ีไมเหมาะสม เชน การ

จัดหาพัสดุชนิดเดียวกันและผูขายราย

เดียวกันจํานวนหลายรายการ หรือ การ

เลือกวิธีการจัดหาพัสดุท่ีไมเหมาะสมและ

อาจมีวิ ธี อ่ืน ท่ี เปนประโยชนตอบริษัท

มากกวา เปนตน ท้ัง น้ี เ พ่ือรายงานให

ผูจัดการสวนจัดหาและคลังพัสดุทราบ 

รวมถึงรายงานใหผูมี อํานาจอนุมัติการ

จัดหาพัสดุพิจารณา 
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ขอสังเกต 
การดําเนินการปรับปรุงแกไขโดย

บริษัท 

ไมมีกระบวนการติดตามใบจัดหาพัสดุและใบส่ังซื้อท่ีคงคางเปนเวลานาน

ในระบบอยางเปนประจําสม่ําเสมอ  

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอย

แลว   

บริษัทมีการจัดทํารายงานใบขอซื้อและ

ใบส่ังซื้อ/ส่ังจางคงคางจากระบบ SAP เพ่ือ

นํามาสอบทานและติดตามรายการส่ังซื้อ

และจัดสงสินคาเปนประจําทุกเดือน   

การตรวจรับสินคาและบริการลาชา เน่ืองจากตองมีการจัดสงเอกสารไปยัง

สํานักงานตางๆ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งอาจจะอยูตางสถานท่ี 

และในบางกรณีผูมีอํานาจในการลงนามตรวจรับพัสดุเดินทางไปปฏิบัติ

หนาท่ีในตางประเทศทําใหไมสามารถลงนามตรวจรับพัสดุในเอกสารได

ในทันที  

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอย

แลว   

บริษัทมีการบันทึกสถานะของการรับสง

เอกสารการส่ังซื้อและเอกสารการรับสินคา

ในระบบ Microsoft Access ซึ่งจะระบุ

วันท่ีท่ีเกิดรายการขอจัดหาพัสดุ การส่ังซื้อ

พัสดุ และการรับพัสดุ รวมถึงสถานะของ

เอกสารท่ีรอการอนุมัติจากผูมีอํานาจ เพ่ือ

ใชเปนขอมูลในการติดตามเอกสารท่ีคง

คางอยูอยางสม่ําเสมอ  
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กระบวนการทางดานการเงนิและบัญชี  

การสอบทานความครบถวนของใบสําคัญท่ัวไปยังไม

เพียงพอ   

- บริษัทกําหนดใหเจาหนาท่ีบัญชีสามารถบันทึกและผาน

รายการปรับปรุงในระบบบัญชีได  โดยตองจัดทํา

ใบสําคัญท่ัวไปและนําสงใหผูมีอํานาจสอบทานและ

อนุมัติรายการ ท้ังน้ี บริษัทไมไดกําหนดใหมีการจัดทํา

รายงานสรุปใบสําคัญท่ัวไปสําหรับงวด เพ่ือนํามาสอบ

ทานความครบถวนระหวางใบสําคัญท่ัวไปในระบบ

บัญชีและใบสําคัญท่ัวไปท่ีจัดพิมพและไดรับการสอบ

ทานและอนุมัติ ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการปรับปรุง 

ทุกรายการในระบบบัญชีไดรับการสอบทานและอนุมัติ

โดยผูมีอํานาจอยางถูกตองและครบถวน 

  

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว   

บริษัทมีการจัดทํารายงานสรุปใบสําคัญท่ัวไปประจําเดือน

จากระบบ SAP และแนบรายงานดังกลาวไวในแฟม

ใบสําคัญท่ัวไปท่ีมีการจัดพิมพ ซึ่งจะควบคุมความครบถวน

โดยผูจัดการสวนบัญชีองคกรจะสอบทานความครบถวน

ของการจัดทําใบสําคัญท่ัวไปโดยเปรียบเทียบจํานวน

ใบสําคัญท่ัวไประหวางรายงานจากระบบ SAP กับ

ใบสําคัญท่ัวไปท่ีมีการจัดพิมพ และทําการวิเคราะหใน

ภาพรวมของใบสําคัญท่ีเกิดข้ึน หากพบประเภทรายการ

ปรับปรุงหรือจํานวนใบสําคัญท่ัวไปท่ีผิดปกติ จะมีการ

สอบถามพนักงานบัญชี ท่ัวไปถึงสาเหตุของรายการ

ใบสําคัญท่ัวไปท่ีผิดปกติ และหาวิธีปองกันปญหาดังกลาว

ในอนาคต  

ไมมีการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสุมตรวจนับเงิน

สดยอย รวมถึงไมไดมีการกําหนดความถี่ในการตรวจนับ

เงินสดยอยโดยบุคคลท่ีเปนอิสระ (จากการถือเงินสดยอย) 

อยางสม่ําเสมอ   

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว   

สําหรับเงินสดยอยท่ีอยูในความดูแลของโรงไฟฟาศรีราชา 

บริษัทดําเนินการกําหนดใหผูเปนอิสระ (จากการถือเงินสด

ยอย) เปนผูสุมตรวจนับเงินสดยอยโดยไมไดนัดหมายไว

ลวงหนา (Surprise Check) ทุกไตรมาส  ท้ังน้ี ในปจจุบัน 

บริษัทอยูระหวางการดําเนินการเปล่ียนวิธีการจากการถือ

เงินสด เปนการใชบัตรเงินสด (Cash Card) ของบริษัท ซึ่ง

จะสามารถตรวจสอบความเคล่ือนไหวของรายการกับ

เอกสารประกอบการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเงินสดได  

สําหรับเงินสดยอยท่ีอยูในความดูแลของสํานักงานกรุงเทพ 

และโรงผลิตสาธารณูปการระยอง บริษัทจัดเก็บไวในบัญชี

ธนาคารในชื่อของบริษัท ซึ่งจะสามารถเบิกถอนไดโดยผูมี

อํานาจอนุมัติ และมีการรายงานการควบคุมวงเงินสดยอย 

รวมถึงรายงานความเคล่ือนไหวของบัญชีใหกับผูมีอํานาจ

ตามสายงานรับทราบ อยางสม่ําเสมอ  
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กระบวนการควบคุมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไป  

ควรมีการบริหารจัดการสิทธิในการเขาถึงฐานขอมูลกลาง 

(Share Drive) อยางเหมาะสมและมีการสอบทานสิทธิใน

การเขาถึงอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจาก เจาหนาท่ีของบริษัท

ทุกฝายงานสามารถเขาถึงแฟมงานและไฟลเอกสารได

ท้ังหมด รวมถึงสามารถนําขอมลูออกจาก Share Drive ได

โดยไมมีการจํากัดสิทธิการเขาถึงแตอยางใด ซึ่งถือเปน

จุดออนท่ีทําใหเกิดความเส่ียงตอความปลอดภัยของขอมูล

ท่ีสําคัญท่ีจัดเก็บไวใน Share Drive 

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  

บริษัทไดกําหนดสิทธิของพนักงานท้ังหมดใหไดรับสิทธิ

เพียงการอานขอมูลท่ัวไปใน Share Drive ของแผนกอ่ืนๆ 

เทาน้ัน และจะไมสามารถแกไขขอมูลของแผนกอ่ืนๆ ใน 

Share Drive ได อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีขอมูลเปน

ความลับ เจาของขอมูล (User) จะแจงผูดูแลระบบของ

บริษัทใหทําการจํากัดการเขาถึงขอมูล โดยบุคคลท่ีไดรับ

อนุญาตเทาน้ันจึงจะสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวใน 

Share Drive ได  

นอกจากน้ี บริษัทไดมีการปรับปรุงสิทธิของพนักงานใหม

หรือลาออกตามขอมูลท่ีไดรับจากฝายทรัพยากรบุคคล และ

มีการยืนยันสิทธิของพนักงานในปจจุบันกับหัวหนาสวน

งานเปนประจําทุก 2 เดือน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับไปปรับปรุง

สิทธิของพนักงานในปจจุบัน 

2) CHPP 

ไมมีขอสังเกต 

3) NSC 

ขอสังเกต ุ การดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยบริษัท 

กระบวนการควบคุมระดับองคกร 

ไมมีการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและ/หรือนโยบาย

เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญ รวมท้ังเอกสารสําคัญ

ของ NSC ยังคงมีการจัดเก็บไวท่ี PTTER  

NSC ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  

NSC มอบหมายใหกรรมการบริษัท หรือผูไดรับมอบหมาย

เปนผูรับผิดชอบในการดูแลและควบคุมเอกสารสําคัญ และ

ไดดําเนินการจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บ

เอกสารท่ีสําคัญอยางเปนลายลักษณอักษร ผานการ 

สอบทานและอนุมัติโดยกรรมการของ NSC และมีการ

ส่ือสารและประกาศใชงานอยางเหมาะสม  

4) IRPC-CP 

ไมมีขอสังเกต 
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13.3 ความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ไดเสนอรายงานสรุปผลการสอบทานการควบคุมระบบโดยท่ัวไปและการสอบทานเฉพาะระบบงานของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตอผูบริหารของบริษัท โดยรายงานดังกลาวสรุปไดดังน้ี 

ขอสังเกต คําชี้แจงของฝายบริหาร 

จากการสอบทานรายชื่อบัญชีผูใชงานระบบ SAP ECC6 

พบวามีบัญชีผูใชงานซึ่งไมเคยเขาใชงานในระบบเลย 

บริษัทอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไข  

โดยหลังจากท่ีบริษัทหมดสัญญากับ SAP แลว บริษัทจะ

ทําการตรวจสอบวามีบัญชีผูใชงานใดบางท่ีไมมีการเขาใช

งาน เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชงาน หากไม

มีความจําเปนในการใชงาน ทางบริษัทจะดําเนินการลบ

บัญชีผูใชงานน้ันๆ ซึ่งบริษัทคาดวาจะแกไขแลวเสร็จ

ภายในเดือนมิถุนายน 2558  

จากการสอบทานเกี่ยวกับแผนสํารองฉุกเฉิน พบวาบริษัท

ไดมีการประกาศนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทาง

ธุรกิจ ซึ่งบริษัทอยูระหวางการดําเนินการจัดทําแผนสํารอง

ฉุกเฉินในรายละเอียด กอนกําหนดการซอมแผนตอไป 

บริษัทอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไข  

โดยบริษัทไดเร่ิมโครงการพัฒนาระบบการบริหารความ

ตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) แลวเมื่อเดือนธันวาคมป 2557 

โดยมีการจัดประชุม อบรมใหความรู รวมถึงการจัดทํา 

Workshop ซึ่งบริษัทคาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 2558 

จากการสอบทานสิทธิความเหมาะสมของการคิดคํานวณ

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยของบริษัท พบวามีการใหสิทธิ

ในการสรางขอมูลของสินทรัพยแก ผู ใช งานท่ีไม ได

รับผิดชอบหนาท่ีน้ี 

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  

ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการลดสิทธิของผูใชงานดังกลาว

แลว  

บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนสิทธิทุกๆ 3 เดือน เพ่ือปองกัน

กรณีท่ีมีการใหสิทธิไมถูกตอง หรือกรณีพนักงานยายแผนก

หรือลาออก โดยผูดูแลระบบจะทําหนาท่ีตรวจสอบสิทธิการ

ใชงาน หากพบวามีการใหสิทธิไมถูกตอง หรือมีพนักงาน

ยายแผนกหรือลาออก ผูดูแลระบบจะเปนผูดําเนินการ

เปล่ียนแปลงการใหสิทธิใหถูกตองตอไป นอกจากน้ี บริษัท

ไดกําหนดแนวทางการควบคุมและปองกัน โดยในกรณีท่ีมี

การเปล่ียนแปลงการใหสิทธิ รวมถึงการขอเพ่ิมสิทธิ ผูดูแล

ระบบจะส งคําขอดั งกลาวให ผู จัดการระดับสวน ท่ี

รับผิดชอบแตละสวนงานพิจารณาความเหมาะสมของการ

ใหสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธิ กอนสงใหผูจัดการระดับฝาย

เปนผูลงนามอนุมัติตอไป   
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ขอสังเกต คําชี้แจงของฝายบริหาร 

จากการสอบทานสิทธิความเหมาะสมของการบันทึกบัญชี

ของบริษัท พบวามีการใหสิทธิในการบันทึกบัญชีแก

ผูใชงานท่ีไมไดรับผิดชอบหนาท่ีน้ี 

บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว 

ปจจุบันบริษัทไดดําเนินการลดสิทธิของผูใชงานดังกลาว

แลว 

บริษัทยังจัดใหมีการทบทวนสิทธิทุกๆ 3 เดือน เพ่ือปองกัน

กรณีท่ีมีการใหสิทธิไมถูกตอง หรือกรณีพนักงานยายแผนก

หรือลาออก โดยผูดูแลระบบจะทําหนาท่ีตรวจสอบสิทธิการ

ใชงาน หากพบวามีการใหสิทธิไมถูกตอง หรือมีพนักงาน

ยายแผนกหรือลาออก ผูดูแลระบบจะเปนผูดําเนินการ

เปล่ียนแปลงการใหสิทธิใหถูกตองตอไป นอกจากน้ี บริษัท

ไดกําหนดแนวทางการควบคุมและปองกัน โดยในกรณีท่ีมี

การเปล่ียนแปลงการใหสิทธิ รวมถึงการขอเพ่ิมสิทธิ ผูดูแล

ระบบจะส งคําขอดั งกลาวให ผู จัดการระดับสวน ท่ี

รับผิดชอบแตละสวนงานพิจารณาความเหมาะสมของการ

ใหสิทธิหรือเปล่ียนแปลงสิทธิ กอนสงใหผูจัดการระดับฝาย

เปนผูลงนามอนุมัติตอไป 

 

13.4 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษัท  

 บริษัทไดมอบหมายให นายไกรสร พัววิไล เปนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 ไดใหความเห็นวา นายไกรสร พัววิไล มีความเหมาะสม

ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษทั ไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีประสบการณใน

การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเปนระยะเวลา 6 ป 

และเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายใน ไดแก  

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1, สภาวิชาชีพบัญช ี

- การบริหารความเส่ียงตามแนว COSO-ERM, สภาวิชาชีพบัญช ี

- Detecting & Preventing Corporate Fraud, The Asia Business Forum 

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2, สภาวิชาชีพบัญช ี

- การเขยีนรายงานการตรวจสอบภายใน, สภาวิชาชีพบัญช ี

- การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตละระบบงาน, สภาวิชาชีพบัญช ี

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล, คณะพาณิชย

ศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Tool and Techniques for the Audit Manager, สมาคมผูตรวจสอบฯ  

 โดย นายไกรสร พัววิไล มีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทจึงเห็นวามีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
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 ท้ังน้ี การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษัท จะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในปรากฏ

ในเอกสารแนบ 3 
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14.  รายการระหวางกัน 

14.1 รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 (ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปเปน

ประเภทรายการท่ีสําคัญไดดังน้ี 

1. รายการธุรกิจปกติ: เปนรายการท่ีบริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการตามการดําเนินธุรกิจปกติ และมี

ความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ดังน้ัน บริษัทและบริษัทยอยจะยังคงมีการทํารายการ

ลักษณะน้ีอยางตอเน่ืองในอนาคต โดยมีรายการธุรกิจปกติท่ีสําคัญดังน้ี 

1.1 การซื้อเชื้อเพลิงและสารเคมีเพ่ือใชเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต โดยการเขาทํารายการดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไปท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกระทํากับบุคคลอ่ืน และ/หรือ เงื่อนไขการคาท่ีไม

ทําใหบริษัทและบริษัทยอยเสียประโยชน ซึ่งรายการประเภทน้ี ประกอบดวย  

 การซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเปนผูขายกาซธรรมชาติใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมแต

เพียงรายเดียวในประเทศไทย 

 การซื้อนํ้ามันดีเซลจาก TOP ซึ่งมีโรงงานอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟาศรีราชาของบริษัท เพ่ือ

นํานํ้ามันดีเซลมาใชเปนเชื้อเพลิงสํารอง  

 การซื้อไนโตรเจนจาก LINDE เพ่ือใชในหนวยงานสวนปฏิบัติการผลิตของโรงผลิตสาธารณูปการ

ระยอง   

1.2 การจําหนายไฟฟา ไอนํ้า นํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม และไนโตรเจน ใหแกลูกคาของบริษัท ซึ่งบริษัทมี

แนวทางเดียวกันในการกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาท่ีอาจมี

ความขัดแยงและท่ีไมมีความขัดแยงกับบริษัท 

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ: เปนรายการท่ีบริษัทและบริษัทยอยทําเพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ

บริษัท โดยมีเงื่อนไขการคาท่ัวไปท่ีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกระทํากับบุคคลอ่ืน และ/หรือ เงื่อนไขการคาท่ีไมทําให

บริษัทและบริษัทยอยเสียประโยชน และบริษัทคาดวาจะมีการเขาทํารายการลักษณะน้ีอยางตอเน่ืองในอนาคต โดย

มีรายการท่ีสําคัญดังน้ี 

2.1 รายการท่ีเกี่ยวของกับการขนสงวัตถุดิบในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ เชน การเชาทอสงนํ้าดิบ

เพ่ือใชในกระบวนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาศรีราชา การขอเชาใชและใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอ

ขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ของโรงผลิตสาธารณูปการระยอง  

2.2 รายการท่ีเกี่ยวของกับคาใชจายสําหรับพนักงาน เชน คาใชจายสําหรับพนักงานท่ีผูถือหุนสงมา

ปฏิบัติงานสมทบเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท และรายไดจากการสงพนักงานของบริษัทไป

ปฏิบัติงานสมทบในบริษัทท่ีเขาไปลงทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทดังกลาว  

2.3 รายการทําประกันภัยสําหรับโรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักของบริษัทและบริษัทยอยกับ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยท่ีมีผูถือหุนใหญรายเดียวกันกับบริษัท โดยการเขาทํา

ประกันภัยจะเปนไปในลักษณะการทําประกันภัยแบบกลุมซึ่งเปนประโยชนตอบริษัท 

2.4 รายการรับบริการดานตางๆ ท่ีมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เชน 
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 การจางเหมาบริการจัดหาพนักงานกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท่ีมีความชํานาญและ

ประสบการณในการจัดหาบุคลากรประเภท Outsource มาปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคท่ีบริษัท

กําหนด ตามอัตราคาจางบริการตามเงื่อนไขท่ีตกลงรวมกัน  

 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงาน

บํารุงรักษา และตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงผลิตสาธารณูปการระยองของบริษัท  

 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และคาใชจายท่ีเกี่ยวของ เชน คาใชจายฝายทุน

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม  

 บริการบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งเปนผูบริการบํารุงรักษา

โครงสรางการวางทอเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมท่ีโครงสรางสําหรับวางทอของ

บริษัทตั้งอยู 

2.5 รายการรับบริการท่ีเกิดขึ้นเปนคร้ังคราว เชน คาใชจายการทําบัญชีในการเขาซื้อกิจการ  

2.6 รายการเชาพ้ืนท่ีสํานักงานและโรงงาน ซึ่งประกอบดวย  

 การเชาพ้ืนท่ีสํานักงานในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ โดยมีอัตราคาเชาเปนไปตาม

อัตราท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับผูเชารายอ่ืน นอกจากน้ี บริษัทยังไดรับ

ประโยชนในการติดตอประสานงานกับลูกคาและคูคาสวนใหญ ซึ่งมีสํานักงานในอาคารสํานักงาน

ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ  

 การเชาท่ีดินสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟาศรีราชากับ TOP ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของโรงไฟฟา

ศรีราชา โดยรายการเชาดังกลาวเปนประโยชนและสะดวกตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

3. รายการซื้อเงินลงทุน: เปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามแผนการลงทุนและขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัทภายหลังการ

ควบรวมบริษัท โดยบริษัทไดดําเนินการเขาซื้อเงินลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากบริษัท

ตางๆ ภายในกลุม ปตท. ไดแก ปตท. PTTER IRPC และ PTTIH โดยมูลคาการเขาซื้อดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมท่ี

ประเมินโดยท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีบริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซื้อธุรกิจดังกลาว   

รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 (ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด ดังน้ี 
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14.1.1  รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

14.1.1.1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”)  

 ปตท. ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและกาซธรรมชาติครบวงจร โดย ปตท. เปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 30.10 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท และ ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญใน PTTGC และ TOP ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนของบริษัท       

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดอ่ืนจากเงินรางวัลที่บริษัทไดรับ

จาก ปตท. 

-  รายไดสําหรับงวด 

 

 

0.01 

 

 

0.01 

เงินรางวัลที่บริษัทไดรับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงาน

ของบริษัทสงผลงานเขาประกวดภายใตโครงการ PTT Group 

Operational Excellence  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

คาใชจายสําหรับการซ้ือกาซธรรมชาติ  

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

21,062.31 

3,078.44 

 

17,483.77 

2,181.13 

บริษัทซ้ือกาซธรรมชาติเพ่ือใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต

กระแสไฟฟาเพ่ือจําหนาย ซ่ึงเปนรายการธุรกิจปกติของ

บริษัทที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป ทั้งนี้ ปตท. เปนผูขายกาซ

ธรรมชาติใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมแตเพียงรายเดียว

ในประเทศ โดยมีราคาและเง่ือนไขการรับซ้ือกาซธรรมชาติ

ตามสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระหวางบริษัทและ ปตท.  

รายการคาใชจายสําหรับการซ้ือกาซธรรมชาติ เปน

รายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปนและเปนไปตามการ

ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขและอัตราคา

กาซตามสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติที่บริษัททํากับ 

ปตท. ซ่ึงเปนราคามาตรฐานที่ ปตท. เรียกเก็บจากลูกคา

ในแตละประเภท โดยราคาดังกลาวมีการกําหนดสูตรการ

คํานวณคากาซไวอยางชัดเจน จึงถือไดวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

เ งินจ ายล วงหน า จา กกา ร ซ้ือก า ซ

ธ ร ร ม ช า ติ ต า ม เ ง่ื อ น ไ ข  Minimum 

Take-or-Pay  

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

19.48 

 

 

 

- 

เงินจายลวงหนาจากการซ้ือกาซธรรมชาติตามเง่ือนไข 

Minimum Take-or-Pay คือสวนตางระหวางมูลคาของ

ปริมาณกาซธรรมชาติขั้นต่ําที่บริษัทที่จะซ้ือจาก ปตท. ตาม

ปริมาณที่ตกลงกันลวงหนาภายใตเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขาย

กาซธรรมชาติ กับมูลคาของปริมาณกาซธรรมชาติที่บริษัทซ้ือ

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับรายการ

คาใชจายในการซ้ือกาซธรรมชาติ และเปนไปตามการ

ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay ถือเปนเง่ือนไขทั่วไปที่ ปตท. ใชกับลูกคา

รายอ่ืนๆ ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกัน จึงถือได



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.14 หนา 4 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

ตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาดังกลาว โดย 

ปตท. จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายเดือน 

บริษัทรับรูสวนตางดังกลาว เปนคาใชจายจายลวงหนา ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คงคาง 

เนื่องจาก ตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay หากบริษัทรับ

ซ้ือกาซธรรมชาติในงวดถัดไปตามเง่ือนไขที่กําหนด บริษัทจะ

สามารถนําสวนตางดังกลาวมาเครดิตหักออกจากคาใชจายที่

เกิดขึ้นในงวดถัดไป โดยสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธ.ค. 2557 บริษัทได รับซ้ือกาซธรรมชาติตามปริมาณที่

กําหนดไว บริษัทจึงนําเงินจายลวงหนาจากการซ้ือกาซ

ธรรมชาติตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay ในงวดกอน

หนาทั้งจํานวน มาเครดิตออกจากเงินที่ตองจายในงวด

ดังกลาว 

วารายการเงินจายลวงหนาดังกลาวมีความสมเหตุสมผล

และเกิดขึ้นตามความจําเปน 

ค า ใ ช จ า ย สํ า ห รั บ ก า ร ข อ เ ช า ใ ช

โครงสรางหลักสําหรับรองรับทอขนสง

ผลิตภัณฑ (pipe-rack)  

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

1.01 

0.52 

 

 

 

1.06 

0.53 

บริษัทไดทําสัญญากับ ปตท. เพ่ือขอเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด เพ่ือวางทอขนสงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑภายในพ้ืนที่

ดังกลาว โดยมีอัตราการเชาและเง่ือนไขตามที่ตกลงรวมกัน

ระหวางบริษัทและ ปตท.  

บริษัทไดชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายหกเดือนจึง

รับรูเปนคาใชจายจายลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน ซ่ึงอัตราคาเชาเปนไปตาม

สูตรการคํานวณที่มีฐานการคํานวณชัดเจน โดย ปตท. 

ใชเง่ือนไขและอัตราคาเชาที่สามารถเทียบเคียงกันไดและ

เปนมาตรฐานเดียวกันกับลูกคาทุกราย ดังนั้นจึงถือไดวา

อัตราคาเชาดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

     



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.14 หนา 5 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ ปตท. สง

มาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

44.17 

8.99 

 

 

31.55 

11.74 

ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท มีการสงพนักงานมา

ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดย ปตท. เปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน โบนัส 

และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ ปตท. สงมาปฏิบัติงาน

ที่บริษัท ซ่ึง ปตท. จะมีการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก

บริษัทอีกทอดหนึ่ง ตามอัตราคาจางและสวัสดิการตามที่ 

ปตท. จายจริงใหแกพนักงานที่สงมาปฏิบัติงานที่บริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีการจาย

คาบริการที่เหมาะสม ซ่ึงเปนอัตราคาจางตามจริงที่ 

ปตท. จายใหแกพนักงานที่ ปตท. สงมา  

 

ค า ใชจ าย ซ้ือตั๋ ว เค ร่ืองบินสํ าห รับ

พนักงานที่  ปตท. สงมาปฏิบัติงาน

สมทบที่บริษัท 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

0.35 

- 

 

 

 

0.27 

0.27 

พนักงานที่ ปตท. สงมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท สามารถใช

สิทธิจองซ้ือตั๋วเคร่ืองบินเพ่ือใชเดินทางสําหรับกิจการของ

บริษัท ผานทางชองทางการจองซ้ือตั๋วเคร่ืองบินของ ปตท. ได 

โดย ปตท. จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ และจะมี

การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทอีกทอดหนึ่ง ตาม

อัตราคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

รายการดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัทและมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปน

การเรียกเก็บคาใชจายตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง 

คาใชจายในการใชบริการศูนยอํานวย

ความสะดวกของ ปตท. 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

0.53 

- 

 

 

0.19 

0.00 

ปตท. มีการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกตางๆ ภายใน

อาคารสํานักงานที่ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (EnCo) เชน 

ศูนยพยาบาล ศูนยออกกําลังกาย เปนตน และ ปตท. เปด

ใหบริการแกพนักงานและบุคคลากรภายในกลุม ปตท. เปน

การทั่วไป ซ่ึงรวมถึงพนักงานและบุคคลากรของบริษัท โดย

คาใชจายในการใชบริการศูนยอํานวยความสะดวก เปนอัตรา

ที่ ปตท. กําหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุม ปตท. 

ในอัตราเดียวกัน 

 

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการที่

เกิดขึ้นตามจริง โดย ปตท. มีการกําหนดอัตราคาใช

บริการที่ชัดเจนในอัตราเดียวกันกับผูใชบริการรายอ่ืน 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.14 หนา 6 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายซ้ือน้ํามันเคร่ือง 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

1.50 

 1.64 

บริษัทซ้ือน้ํามันเคร่ืองสําหรับเคร่ืองจักรจาก ปตท. เพ่ือใชใน

การบํารุงรักษากังหันไอน้ํา (Steam Turbine) ตามแผนการ

บํารุงรักษาระยะยาว (Major Overhaul) ซ่ึงตองเปลี่ยนถาย

น้ํามันเคร่ืองทุกคร้ังที่ มีการทํา Major Overhaul ทั้ งนี้

น้ํามันเคร่ืองที่ซ้ือจาก ปตท. เปนน้ํามันเคร่ืองชนิดเดิมที่บริษัท

ใชอยูในปจจุบัน 

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตาม

ความจําเปน ซ่ึงอัตราคาสินคาเปนราคาที่สามารถ

เทียบเคียงไดกับที่  ปตท. ขายใหกับลูกคารายอ่ืน

นอกจากนี้  ราคาขายผลิตภัณฑดังกลาวยังสามารถ

เทียบเคียงไดกับผูขายผลิตภัณรายอ่ืนที่มีสินคาประเภท

เดียวกัน 

การซ้ือเงินลงทุนใน CHPP 

-  เงินลงทุน 

 

 

570.00 

 

 

- 

 

บริษัทไดเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 100 ของ CHPP จาก ปตท. 

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยชําระเปนเงินสดรวม 570 

ลานบาท ซ่ึงแบงออกเปนคาซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญจํานวน 

50.00 ลานหุน ราคาหุนละ 4.20 บาท คิดเปนมูลคารวม 210 

ลานบาท และเปนมูลคาเงินกูยืมที่ CHPP คงคางอยูกับ ปตท. 

เปนจํานวน 360 ลานบาท โดยมูลคาการเขาซ้ือดังกลาวเปน

มูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่

บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ การเขา

ทํารายการดังกลาวเปนไปตามแผนการลงทุนและแผนการ

ขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ขยา ยธุ รกิ จข องบ ริษัท  แ ละ มูล คา การ เข า ซ้ื อนั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ไดรับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

การซ้ือเงินลงทุนใน TSR 

-  เงินลงทุน 

 

 

927.00 

 

 

- 

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 40 ของ TSR จาก 

ปตท. ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยชําระเปนเงินสดรวม 

927 ลานบาท ซ่ึงเปนการซ้ือหุนสามัญจํานวน 21.33 ลานหุน 

ราคาหุนละ 43.45 บาท โดยมูลคาการเขาซ้ือดังกลาวเปน

มูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่

บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ การเขา

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ขยา ยธุ รกิ จข องบ ริษัท  แ ละ มูล คา การ เข า ซ้ื อนั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ไดรับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

ทํารายการดังกลาวเปนไปตามแผนการลงทุนและแผนการ

ขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 

การซ้ือเงินลงทุนใน BIC 

-  เงินลงทุน 

 

 

590.00 

 

 

- 

 

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 25 ของ BIC จาก 

ปตท. ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยชําระเปนเงินสดจํานวน 

590 ลานบาท ซ่ึงเปนการซ้ือหุนสามัญจํานวน 34.25 ลานหุน 

ราคาหุนละ 17.23 บาท โดยมูลคาการเขาซ้ือดังกลาวเปน

มูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่

บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ การเขา

ทํารายการดังกลาวเปนไปตามแผนการลงทุนและแผนการ

ขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ขยา ยธุ รกิ จข องบ ริษัท  แ ละ มูล คา การ เข า ซ้ื อนั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ไดรับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

การซ้ือเงินลงทุนใน NNEG 

-  เงินลงทุน 

 

- 

 

144.00 

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 30 ของ NNEG จาก 

ปตท. ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557 โดยชําระเปนเงินสด

จํานวน 144 ลานบาท ซ่ึงเปนการซ้ือหุนสามัญจํานวน 12.06 

ลานหุน ราคาหุนละ 11.94 บาท โดยมูลคาการเขาซ้ือ

ดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่ปรึกษา

ทางการเงินที่บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือธุรกิจดังกลาว 

ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตามแผนการลงทุน

และแผนการขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ขยา ยธุ รกิ จข องบ ริษัท  แ ละ มูล คา การ เข า ซ้ื อนั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ไดรับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

การซ้ือเงินลงทุนใน RPCL  

-  เงินลงทุน 

 

- 

 

2,207.00 

(เปนมูลคาเงินลงทุน

สุทธิหลังหักเงินปนผล

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 15 ของ RPCL จาก 

ปตท. ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยชําระเปนเงินสด

จํานวน 2,417 ลานบาท (มูลคาเงินลงทุนกอนหักเงินปนผล

รับจํานวน 210 ลานบาท) ซ่ึงเปนการซ้ือหุนสามัญจํานวน 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ขยา ยธุ รกิ จข องบ ริษัท  แ ละ มูล คา การ เข า ซ้ื อนั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ไดรับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รับจํานวน  

210 ลานบาท) 

10.99 ลานหุน ราคาหุนละ 219.98 บาท โดยมูลคาการเขา

ซ้ือดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่

ปรึกษาทางการเงินที่บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือธุรกิจ

ดังกลาว ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตามแผนการ

ลงทุนและแผนการขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 
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14.1.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“PTTGC”)  

 PTTGC ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันครบวงจร โดย PTTGC เปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก PTTGC เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 30.31 ของ

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท และเปนบริษัทรวมของ ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท และมีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ PTTGC 1 ทาน คือ นาย สุพัฒนพงษ  

พันธมีเชาว นอกจากน้ี ในชวงเวลาท่ีทํารายการมีอดีตกรรมการของบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการของ PTTGC 1 ทาน คือ นายบวร วงศสินอุดม(
0

1)   

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปน และ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา 

และน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

4,077.48 

852.48 

 

 

4,838.60 

438.43 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา  และน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ตามสัญญาซ้ือขายแตละผลิตภัณฑระหวาง

บริษัทและ PTTGC เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทไดกําหนดราคาและ

เง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละผลิตภัณฑ

ใหแก PTTGC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและ

เง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของ

กันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล  

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตาม

เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  

-  ลูกหนี้คงคาง  

-  เจาหนี้คงคาง  

 

 

361.18 

337.55 

 

 

- 

- 

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay คือ สวนตางระหวางมูลคาการรับซ้ือไอน้ําขั้น

ต่ําที่ PTTGC ตกลงจะซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไอน้ําระหวาง

บริษัทและ PTTGC กับมูลคาที่ PTTGC ไดรับซ้ือไอน้ําตาม

จริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาดังกลาว โดย

บริษัทจะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับรายการการ

ขายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay ถือเปนเง่ือนไข

ทั่วไปที่บริษัทใชกับลูกคาทุกรายทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน จึงถือไดวารายการเงินจายลวงหนาดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 

                                           
(1)  นายบวร วงศสินอุดม ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2557 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปน และ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

บริษัทรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา ณ วันที่ 31 

ธันว าค ม 2556 โด ยบันทึกบัญชี เปน เจ าห นี้ คงค า ง 

เนื่องจาก ตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay หาก 

PTTGC รับซ้ือไอน้ําในงวดถัดไปตามเง่ือนไขที่กําหนดตาม

สัญญา บริษัทจะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไป

ตามปริมาณที่ใชเกิน นอกจากนี้เนื่องจากเงินรับลวงหนา

ดังกลาวเปนรายการที่ยังไมไดมีการชําระเงิน บริษัทจึง

บันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คงคาง  

โดยสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 PTTGC 

ได รับ ซ้ือ ไอน้ํ าตา มมูลคา ที่ กํ าหนด ไว  ตามเ ง่ือนไข 

Minimum Take-or-Pay บริษัทจึงไดคืนเงินรับลวงหนาทั้ง

จํานวนใหแก PTTGC 

ทั้งนี้ เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay เปนเง่ือนไขการคา

โดยทั่วไป ซ่ึงบริษัทมีการตกลงเง่ือนไขดังกลาวในสัญญา

ซ้ือขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่

ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปน และ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ PTTGC 

สงมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

15.20 

6.35 

 

 

14.23 

4.80 

PTTGC ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท มีการสงพนักงาน

มาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดย PTTGC เปนผู รับผิดชอบในสวนของ

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ 

PTTGC สงมาปฏิบัติงานที่บริษัท ซ่ึง PTTGC จะมีการเรียก

เก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทอีกทอดหนึ่ง ตามอัตรา

คาจางและสวัสดิการตาม PTTTGC จายจริงใหแกพนักงาน

ที่สงมาปฏิบัติงานที่บริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีการจาย

คาบริการที่ เหมาะสม ซ่ึงเปนอัตราคาจางตามจริงที่ 

PTTGC จายใหแกพนักงานที่ PTTGC สงมา  

 

คาเชาอุปกรณ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

0.20 

- 

บริษัทมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองใชเคร่ืองมือเฉพาะ

ทาง (Special Tools) เพ่ือสนับสนุนงานซอมบํารุง

เคร่ืองจักรกังหันกาซ ตามแผนงานซอมบํารุงรักษาระยะ

ยาว (Major Overhaul) ของบริษัท โดยมีการจายคาบริการ

ตามราคาที่ตกลงกันระหวางผูเชาและผูใหเชา ทั้งนี้ หาก

บริษัทไมสามารถจัดหาเคร่ืองมือดังกลาวมาใชสนับสนุน

งานซอมบํารุงไดทันเวลา อาจทําใหบ ริษัทตองหยุด

เคร่ืองจักรเพ่ือซอมบํารุงนานกวาแผนงานที่กําหนดไว และ

จะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท  

เนื่องจากรายการดังกลาวมีความจําเปนที่ตองดําเนินการ

อยางเรงดวนเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอบริษัท จึง

จําเปนตองขอเชา เคร่ืองมือดังกลาว ทั้ งนี้  เนื่องจาก

เคร่ืองมือที่ เชาเปนเคร่ืองมือที่ มีลักษณะเฉพาะจึงไม

สามารถเทียบเคียงราคาคาเชากับราคาตลาดของสินคา

ประเภทเดียวกันได คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว

เห็นวาคาเชาดังกลาวมีความคุมคาและจําเปนตอการ

ดําเนินงานของบริษัท 
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14.1.1.3 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“TOP”) 

 TOP ประกอบธุรกิจโรงกล่ันนํ้ามัน เพ่ือผลิตและจําหนายนํ้ามันปโตรเลียมสําเร็จรูปเปนธุรกิจหลัก และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก TOP เปนผูถือหุนใหญของบริษัท 

โดยถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 11.88 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. นอกจากน้ี TOP และบริษัทมีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ 

นายจุลสิงห วสันตสิงห และนายอธิคม เติบศิริ นอกจากน้ี ในชวงเวลาท่ีทํารายการมีอดีตกรรมการของบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการของ TOP 1 ทาน คือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(
1

1) 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการจําหนายน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

-  รายไดสําหรับงวด 

 

 

 

0.00 

 

 

 

- 

 

รายไดการจําหนายน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรมตามสัญญาซ้ือ

ขายผลิตภัณฑระหวางบริษัทและ TOP เปนรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทได

กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย

ผลิตภัณฑใหแก TOP ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด

ราคาและเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 

คาใชจายสําหรับการซ้ือน้ํามันดีเซล  

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

24.42 

1.52 

 

25.08 

1.46 

คาใชจายซ้ือน้ํามันดีเซล ตามสัญญาซ้ือขายและสํารอง

น้ํามันดีเซล (Diesel Fuel Sales and Back-up Fuel 

Stock Agreement) ระหวางบริษัทและ TOP เพ่ือนําน้ํามัน

ดีเซลมาใชเปนเช้ือเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟาศรีราชาใน

กรณีที่การจัดสงกาซธรรมชาติซ่ึงเปนเช้ือเพลิงหลักของ

โรงไฟฟาหยุดชะงัก หรือตามความตองการใชงานอ่ืน ทั้งนี้ 

การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนไปตามลักษณะปกติของการ

ประกอบธุรกิจ  

รายการคาใชจายสําหรับการซ้ือน้ํามันดีเซลเปนรายการที่

เกิดขึ้นตามความจําเปนและเปนไปตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีเง่ือนไขและอัตราคาน้ํามันดีเซลตาม

สัญญาซ้ือขายและสํารองน้ํามันดีเซลที่บริษัททํากับ TOP 

โดยราคาดังกลาวอางอิงราคา ณ โรงกลั่นเฉลี่ย และมีสูตร

การคํานวณคาน้ํามันดีเซลอยางชัดเจน ดังนั้น จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชน

กับบริษัท 

                                           
(1)

  นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2557 – 4 กันยายน 2557 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายสําหรับการเชาที่ดิน 

- คาใชจายสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

- เงินมัดจํา 

 

 

6.24 

4.44 

2.83 

 

 

6.40 

4.44 

2.83 

 

โรงไฟฟาศรีราชาตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุซ่ึง TOP ไดรับสิทธิ

ครอบครองและใชประโยชนบนที่ดินดังกลาวภายใตสัญญา

เชาที่ราชพัสดุระหวาง TOP และกรมธนารักษ สังกัด

กระทรวงการคลัง โดย TOP ไดใหบริษัทเชาชวงที่ดิน

ดังกลาวภายใตสัญญาเชาชวงที่ดินระหวางบริษัทและ 

TOP ซ่ึงการใหเชาชวงดังกลาวไดรับการยินยอมอนุญาตให

มีการเชาชวงไดจากกรมธนารักษ 

การเชาชวงที่ดินดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติ และ

เกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีอัตราคาเชาชวงเปนไปตาม

อัตราที่กําหนดภายใตสัญญาเชาชวงระหวางบริษัทและ 

TOP โดยอัตราคาเชาเปนไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให

ผูอ่ืนเชา 

โดยสําหรับป 2557 คาเชาที่ดินของโรงไฟฟาศรีราชาขนาด

พ้ืนที่รวมประมาณ 40 ไร เทากับ 6.40 ลานบาท ตอป 

รายการเชาที่ดินดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติของ

บริษัท และเกิดขึ้นตามความจําเปน ซ่ึงการกําหนดอัตราคา

เชาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับที่ TOP ใหผูอ่ืนเชา ดังนั้น 

จึงถือไดวาอัตราคาเชาและรายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 

คาใชจายในการเชาทอสงน้ําดิบ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

4.00 

2.00 

 

4.00 

2.00 

บริษัทไดขอเชาใชทอสงน้ําดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟาศรี

ราชา ซ่ึงเช่ือมตอกับทอสงน้ําของ EW เพ่ือรับซ้ือน้ําดิบจาก 

EW โดยมีอัตราคาเชาทอสงน้ําดิบเปนไปตามอัตราที่

กําหนดภายใตสัญญาเชาระหวางบริษัทและ TOP ซ่ึง

พิจารณาจากตนทุนการดําเนินการกอสราง และอายุการใช

งานทอสงน้ําดิบ โดยไมไดคิดคาใชจายอ่ืนเพ่ิมเติม และ

พิจารณาแลววาการเชาทอสงน้ําดิบจาก TOP ในราคา

ดังกลาวมีตนทุนที่ถูกกวาการที่บริษัทตองลงทุนสรางทอสง

รายการเชาทอสงน้ําดิบดังกลาวเปนรายการสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความจําเปน 

ทั้งนี้ เนื่องจากโรงไฟฟาศรีราชาของบริษัทตั้งอยูในบริเวณ

ที่ดินของ TOP ซ่ึง TOP ไดทําการสรางทอสงน้ําเช่ือมตอกับ 

EW อยูแลว โดยคาเชาดังกลาวไมสามารถเทียบเคียงราคา

คาเชากับราคาตลาดได แตพิจารณาแลวเห็นวาคาเชา

ดังกลาวมีความคุมคาตอการดําเนินงานของบริษัท โดย

พิจารณาแลววาการเชาทอสงน้ําดิบจาก TOP ในราคา
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

น้ําเอง ดังกลาวมีตนทุนที่ถูกกวาการที่บริษัทตองลงทุนสรางทอสง

น้ําเอง และยังชวยลดภาระการลงทุนที่ซํ้าซอนของบริษัทได 

ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล  

คาใชจายสําหรับการเชาสํานักงาน คา

น้ํา และคาไฟฟา 

- คาใชจายสําหรับงวด 

-   เจาหนี้คงคาง 

-   เงินมัดจํา 

 

 

 

2.54 

0.21 

0.11 

 

 

2.37 

0.20 

0.11 

บริษัทไดเชาพ้ืนที่ในสวนที่เปนสํานักงานในบริเวณพ้ืนที่

ของ TOP เพ่ือใชสําหรับการบริหารจัดการ ดําเนินการเร่ือง

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาศรีราชา เนื่องจากโรงไฟฟา 

ศรีราชาตั้งอยูติดกับบริเวณพ้ืนที่ของ TOP 

การเชาอาคารสํานักงานดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติ 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีอัตราคาเชาเปนไปตาม

อัตราที่กําหนดภายใตสัญญาเชาระหวางบริษัทและ TOP 

โดยสําหรับป 2557 อัตราคาเชาสํานักงานรายเดือนของ

โรงไฟฟาศรีราชาของบริษัทเทากับ 204 บาท ตอตาราง

เมตร  

รายการเชาพ้ืนที่สํานักงานดังกลาวเปนรายการธุรกรรม

ปกติ และเกิดขึ้นตามความจําเปน เนื่องจากโรงไฟฟาศรี

ราชาของบริษัทตั้งอยูบริเวณที่ดินของ TOP บริษัทจึงทํา

การเชาสํานักงานในบริเวณเดียวกันเพ่ือความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่อยูภายในบริเวณที่ดินของ 

TOP เทานั้น จึงไมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได

อยางเฉพาะเจาะจงสําหรับพ้ืนที่ดังกลาว แตราคาเชาพ้ืนที่

สํานักงานในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงมีราคาคาเชาอยูในระดับ

เดียวกัน ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 

คาใชจายสําหรับการใชบริการดาน

ตางๆ จาก TOP 

- คาใชจายสําหรับงวด 

-   เจาหนี้คงคาง 

 

 

0.35 

0.09 

 

 

0.35 

0.08 

เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทตั้งอยูในบริเวณโรงงาน

ของ TOP บริษัทจึงใชบริการตรวจสอบโรงงาน บริการ

การแพทยฉุกเฉิน บริการศูนยสุขภาพ และบริการหนวย

ดับเพลิงจาก TOP เพ่ือความสะดวกดานพ้ืนที่ในการเขาถึง

บริการ และเปนประโยชนในดานความรวดเร็วในการ

ใหบริการ โดยมีอัตราคาใชจายเปนไปตามอัตราที่กําหนด

ภายใตสัญญาใหบริการระหวางบริษัทและ TOP  

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติของ

บริษัท และเกิดขึ้นตามความจําเปน เนื่องจากโรงไฟฟาศรี

ราชา ตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานของ TOP ซ่ึงมีความ

ชํานาญในการใหบริการดังกลาวอยูแลว ดังนั้น จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจาย อ่ืนๆ ที่ ไม ได เกิดขึ้ น เปน

ป ร ะ จํา  เช น  ค า ใ ช จ า ย โ ค รง ก า ร

นักศึกษาฝกงานที่ TOP และคาที่พัก

ของผูสอบบัญชี 

- คาใชจายสําหรับงวด 

-   เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

 

0.33 

- 

 

 

 

 

0.51 

0.23 

TOP ไดสํารองจายคาใชจายดังกลาวไปกอน โดยไดเรียก

เก็บคาใชจายกับบริษัทตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนอัตราที่

เกิดขึ้นตามจริง 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ TOP สง

มาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

10.51 

- 

 

 

13.33 

3.97 

TOP ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท มีการสงพนักงานมา

ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดย TOP เปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน 

โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ TOP สงมา

ปฏิบัติงานที่บริษัท ซ่ึง TOP จะมีการเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจากบริษัทอีกทอดหนึ่ง ตามอัตราคาจางและ

สวัสดิการตาม TOP จายจริงใหแกพนักงานที่สงมา

ปฏิบัติงานที่บริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีการจาย

คาบริการที่เหมาะสม ซ่ึงเปนอัตราคาจางตามจริงที่ TOP 

จายใหแกพนักงานที่ TOP สงมา  
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14.1.1.4 บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (“TP”) 

TP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา โดยจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และไฟฟาสวนท่ีเหลือและไอนํ้าท่ีผลิตไดจําหนายใหแก บริษัทในกลุม TOP โดย TP ถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง เน่ืองจาก TP เปนผูถือหุนใหญของบริษัท โดยถือหุนบริษัทในสัดสวนรอยละ 27.71 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก TOP และ ปตท.

นอกจากน้ี บริษัทและ TP ยังมีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต และนายอธิคม เติบศิริ และในชวงเวลาท่ีทํารายการมีกรรมการ และ/หรือ อดีตกรรมการของบริษัทเปน

กรรมการใน TP จํานวน 4 ทาน คือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(
2

1) นายไมตรี เร่ียวเดชะ(
3

2) นางอรวดี โพธิสาโร(
4

3) และนายนพดล ปนสุภา 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการจําหนายน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

47.48 

5.09 

 

 

48.14 

4.74 

รายไดการจําหนายน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรมตามสัญญาซ้ือ

ขายผลิตภัณฑระหวางบริษัทและ TP เปนรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทได

กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย

ผลิตภัณฑใหแก TP ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด

ราคาและเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

  
  

                                           
(1)

  นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 4 กันยายน 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ TP ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
(2) 

 นายไมตรี เรี่ยวเดชะ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 27 สิงหาคม 2557 
(3) 

 นางอรวดี โพธิสาโร ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 23 เมษายน 2557 – 27 สิงหาคม 2557 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายสําหรับการซ้ือพลังงานไฟฟา

สํารอง  

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

0.62 

0.06 

 

 

3.48 

1.74 

คาใชจายคาพลังงานไฟฟาสํารอง (Back up power) ตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองระหวางบริษัทและ TP เพ่ือ

สํารองไฟฟาใหแกโรงไฟฟาศรีราชา ซ่ึงตั้งอยูบ ริเวณ

ใกลเคียงกันกับโรงไฟฟาของ TP เพ่ือนํามาใชในกรณีที่การ

ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาศรีราชาหยุดชะงัก ทั้งนี้การเขาทํา

สัญญาดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

โดยมีอัตราและเง่ือนไขที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและ 

TP  

รายการคาใชจายสําหรับการซ้ือพลังงานไฟฟาสํารองเปน

รายการที่ เกิดขึ้นตามความจําเปนและเปนรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เนื่องจากโรงไฟฟาศรีราชา

ของบริษัทตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟาของ TP โดย

เง่ือนไขและการคํานวณราคาซ่ึงอางอิงตามราคาคาไฟฟาที่

ประกาศโดย กฟผ. จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 
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14.1.1.5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอรสเซส จํากัด (“PTTER”)1  

PTTER เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศของ ปตท. และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTTER มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือ

หุน PTTER ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTER  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

การซ้ือเงินลงทุนใน NSC  

-  เงินลงทุน 

 

 

1,726.00 

 

 

- 

 

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 100 ของ NSC จาก 

PTTER ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 โดยชําระเปนเงินสดรวม 

1,726 ลานบาท โดยเงินจํานวนดังกลาวประกอบดวย 1) คาซ้ือ

เงินลงทุนในหุนสามัญจํานวน 2.82 ลานหุน มูลคาหุนละ 0.11 

บาท รวมเปนมูลคาการซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญของ NSC 

เทากับ 0.30 ลานบาท และ 2) คาซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญ

จํานวน 675 ลานหุน มูลคาหุนละ 2.56 บาท รวมเปนมูลคาการ

ซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญของ XPCL จํานวน 1,725.70 ลาน

บาท ทั้งนี้ มูลคาเงินลงทุนสวนใหญเปนเงินลงทุนใน XPCL 

เนื่องจาก NSC เปนเพียงบริษัทที่ถือหุน XPCL เทานั้นไมมีการ

ประกอบธุรกิจอ่ืน โดยมูลคาการเขาซ้ือดังกลาวเปนมูลคา

ยุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่บริษัทได

วาจางสําหรับการเขาซ้ือธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้การเขาทํารายการ

ดังกลาวเปนไปตามแผนการสนับสนุนความม่ันคงทางดาน

ไฟฟาของประเทศ แผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจไฟฟา

ของบริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ขยา ยธุ รกิ จข องบ ริษัท  แ ละ มูล คา การ เข า ซ้ื อนั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ไดรับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

                                           
1
 PTTER เดิมชื่อบริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
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14.1.1.6 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“IRPC”) 

IRPC เปนบริษัทผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ IRPC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน 

IRPC ในสัดสวนรอยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC นอกจากน้ี บริษัทและ IRPC ยังมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายสุรงค บูลกุล 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

การซ้ือเงินลงทุนใน IRPC-CP  

- เงินลงทุน 

 

 

709.00 

 

 

- 

 

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 51 ของ IRPC-CP 

จาก IRPC ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2556 โดยชําระเปนเงินสด

จํานวน 709 ลานบาท ซ่ึงเปนการซ้ือหุนสามัญจํานวน 

45.90 ลานหุน ราคาหุนละ 15.45 บาท โดยมูลคาการเขา

ซ้ือดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่

ปรึกษาทางการเงินที่บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือ

ธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตาม

แผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ข ย า ย ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท  แ ล ะ มู ล ค า ก า ร เ ข า ซ้ื อ นั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ได รับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ IRPC สง

มาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

1.37 

0.98 

IRPC ในฐานะหุนสวนทางธุรกิจของบริษัท มีการสง

พนักงานผูเช่ียวชาญมาปฏิบัติงานสมทบเพ่ือสนับสนุน

โครงการพัฒนาโรงไฟฟาขยะตามที่บริษัทรองขอ โดย 

IRPC เปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน โบนัส และ

สวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ IRPC สงมาปฏิบัติงานที่

บริษัท ซ่ึง IRPC จะมีการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก

บริษัทอีกทอดหนึ่ง ตามอัตราคาจางและสวัสดิการตามที่ 

IRPC จายจริงใหแกพนักงานที่สงมาปฏิบัติงานที่บริษัท 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันพนักงานดังกลาวไดรับการบรรจุเปน

พนักงานของบริษัทแลว 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีการจาย

คาบริการที่เหมาะสม ซ่ึงเปนอัตราคาจางตามจริงที่ IRPC 

จายใหแกพนักงานที่ IRPC สงมา  
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14.1.1.7 บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (“IRPC-CP”) 

IRPC-CP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา ซึ่งเปนบริษัทยอยท่ีบริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC-CP นอกจากน้ี ยังมีอดีตกรรมการของ

บริษัทเปนกรรมการใน IRPC-CP จํานวน 2 ทาน คือ นายไมตรี เร่ียวเดชะ(
6

1) และนายจักรชัย บาลี(
7

2) และมีผูบริหารของบริษัทเปนกรรมการใน IRPC-CP จํานวน 1 ทาน คือ  

นายดรุณพร กมลภุส 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายการทําบัญชีในการเขาซ้ือ

กิจการ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

0.05 

- 

สัญญาซ้ือขายหุน  IRPC-CP (Share Purchase 

Agreement) ระหวางบริษัทและ IRPC ไดกําหนดใหบริษัท

เปนผูจายคาใชจายในการตรวจทานงบการเงินของ IRPC-

CP รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2556 – 16 

ธันวาคม 2556 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของยอดตนงวด

ของตัวเลขทางบัญชีในการเขาซ้ือกิจการ โดย IRPC-CP จะ

เปนผูชําระคาใชจายดังกลาวใหแกผูสอบบัญชี และไดเรียก

เก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทอีกทอดหนึ่ง ตามอัตรา

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนอัตราที่

เกิดขึ้นตามจริง 

    

 

 

 

 

                                           
(1)

  นายไมตรี เรี่ยวเดชะ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 27 สิงหาคม 2557 
(2)

  นายจักรชัย บาลี ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 29 กันยายน 2557 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัท  

ไปปฏิบัติงานสมทบที่ IRPC-CP 

-  รายไดสําหรับงวด 

- ลูกหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

0.28 

0.30 

บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของ IRPC-CP ไดสงพนักงาน

ไปปฏิบัติงานสมทบ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ 

IRPC-CP โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน 

โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่บริษัทสงไป

ปฏิบัติงานที่ IRPC-CP ซ่ึงบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บ

อัตราคาบริการดังกลาวตามจริง ซ่ึงรายไดดังกลาวได

สะทอนถึงเงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายที่เกี่ยวของ

ของพนักงานที่บริษัทไดสงไปปฏิบัติงานสมทบแลว 

รายการดั งกล าว เกิดขึ้ นตามความจํา เปนและการ

บริหารงานของบริษัทที่เขาลงทุน รวมถึงมีการเรียกเก็บ

คาบริการที่เหมาะสม และไมทําใหบริษัทเสียประโยชน  
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14.1.1.8 บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรย่ี 1 จํากัด (“SSE1”)  

SSE1 ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย โดย SSE1 เปนบริษัทท่ีควบคุมรวมกันทางออมของบริษัท เน่ืองจาก บริษัทถือหุนในบริษัท  

ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (“TSR”) รอยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TSR และ TSR ถือหุน SSE1 ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ 

SSE1 นอกจากน้ี ยังมีผูบริหารและ/หรืออดีตผูบริหารของบริษัท 2 ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการใน SSE1 คือ นายดรุณพร กมลภุส และนายจักรกฤษณ เล็กทาไม  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัท  

ไปปฏิบัติงานสมทบที่ SSE1 

-  รายไดสําหรับงวด 

- ลูกหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

3.64 

0.44 

บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญทางออมของ SSE1 ไดสง

พนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจของ SSE1 โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในสวนของ

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่บริษัท

สงไปปฏิบัติงานที่ SSE1 ซ่ึงบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจาก SSE1 อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตรา

คาบริการดังกลาวตามเง่ือนไขสัญญาจางบริหารระหวาง

บริษัทและ SSE1 ซ่ึงรายไดดังกลาวไดสะทอนถึงเงินเดือน  

สวัสดิการ และคาใชจายที่เกี่ยวของของพนักงานที่บริษัทได

สงไปปฏิบัติงานสมทบแลว 

รายการดั งกล าว เกิดขึ้ นตามความจํา เปนและการ

บริหารงานของบริษัทที่เขาลงทุน รวมถึงมีการเรียกเก็บ

คาบริการที่เหมาะสม และไมทําใหบริษัทเสียประโยชน 
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14.1.1.9 บริษัท ไฟฟาน้ําลิก1 จํากัด (“NL1PC”) 

NL1PC เปนบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้านํ้าลิก 1 ใน สปป.ลาว ซึ่งเปนบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 40.00 ของ

ทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ NL1PC นอกจากน้ี ผูบริหารของบริษัท จํานวน 3 ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการใน NL1PC คือ นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย นายดรุณพร กมลภุส และ 

นายวิเศษ จูงวัฒนา 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัท

ไปปฏิบัติงานสมทบที่ NL1PC  

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

2.73 

2.73 

 

 

5.33 

8.63 

บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของ NL1PC ไดสงพนักงานไป

ปฏิบัติงานสมทบ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ 

NL1PC โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน 

โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่บริษัทสงไป

ปฏิบัติงานที่ NL1PC ซ่ึงบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจาก NL1PC อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตรา

คาบริการดังกลาวตามเง่ือนไขสัญญาจางบริหารระหวาง

บริษัทและ NL1PC ซ่ึงรายไดดังกลาวไดสะทอนถึง

เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายที่เกี่ยวของของพนักงาน

ที่บริษัทไดสงไปปฏิบัติงานสมทบแลว 

รายการดั งกล าว เกิดขึ้ นตามความจํา เปนและการ

บริหารงานของบริษัทที่เขาลงทุน รวมถึงมีการเรียกเก็บ

คาบริการที่เหมาะสม และไมทําใหบริษัทเสียประโยชน 

ค า ใชจ า ย ซ้ือตั๋ ว เค ร่ืองบินและค า

เดินทางของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานที่

NL1PC  

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

0.82 

 

 

 

0.82 

เงินสํารองจายคาซ้ือตั๋วเคร่ืองบินและคาเดินทางของ

พนักงานที่บริษัทสงไปปฏิบัติงานที่ NL1PC โดยบริษัทจะมี

การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก NL1PC อีกทอดหนึ่ง 

ตามอัตราคาใชจายที่ เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้  เงินสํารองจาย

ดังกลาวอยูในระหวางการรอเรียกเก็บคาใชจายดังกลาว 

บริษัทจึงรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนา โดยบันทึกเปน

ลูกหนี้คงคาง 

รายการดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจปกติ

ของบริษัทและมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการเรียก

เก็บคาใชจายตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง 
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14.1.1.10  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (“XPCL”) 

XPCL ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังนํ้าใน สปป.ลาว ซึ่งอยูในระหวางการกอสรางโครงการ โดยคาดวาจะแลวเสร็จและเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2562 โดย XPCL เปนบริษัท

รวมทางออมของบริษัท เน่ืองจาก บริษัทถือหุนใน NSC รอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ NSC และ NSC ถือหุน XPCL ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและ

ชําระแลวของ XPCL นอกจากน้ี ผูบริหารและ/หรืออดีตผูบริหารของบริษัท จํานวน 2 ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการใน XPCL คือ นายวิเศษ จูงวัฒนา และนายจักรชัย บาลี(
8

1) 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัท 

ไปปฏิบัติงานสมทบที่ XPCL 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

7.51 

1.08 

บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญทางออมของ XPCL ไดสง

พนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน

ธุรกิจของ XPCL โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในสวนของ

เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่บริษัท

สงไปปฏิบัติงานที่ XPCL ซ่ึงบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจาก XPCL อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตรา

คาบริการดังกลาวตามเง่ือนไขสัญญาจางบริหารระหวาง

บริษัทและ XPCL ซ่ึงรายไดดังกลาวไดสะทอนถึงเงินเดือน 

สวัสดิการ และคาใชจายที่เกี่ยวของของพนักงานที่บริษัทได

สงไปปฏิบัติงานสมทบแลว 

รายการดั งกล าว เกิดขึ้ นตามความจํา เปนและการ

บริหารงานของบริษัทที่เขาลงทุน รวมถึงมีการเรียกเก็บ

คาบริการที่เหมาะสม และไมทําใหบริษัทเสียประโยชน 

คาใชจายการทําบัญชี 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

0.12 

0.04 

คาใชจายในการทําบัญชีไตรมาส 1, 2 และ 3 ของป 2557 

ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผูสอบบัญชีของบริษัท (KPMG) ตองการ

ใหผูสอบบัญชีของ XPCL (EY) ทํา Audit Instruction 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสอบบัญชี เร่ือง การใชผลงาน

ของผูสอบบัญชีรายอ่ืน และเพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงาน

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนอัตราที่

เกิดขึ้นตามจริง 

                                           
(1)

  นายจักรชัย บาลี ดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 29 กันยายน 2557 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

ตรวจสอบของกลุมกิจการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย 

XPCL ไดเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทตามอัตรา

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

14.1.1.11 บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (“BSA”) 

BSA ประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานท่ีเปนแบบ Outsourcing ของกลุม ปตท. ซึ่งเปนบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนบุริมสิทธิอยูในสัดสวนรอยละ 25.00 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA นอกจากน้ี บริษัทและ BSA ยังมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. ซึ่งถือหุนสามัญท้ังหมดของ BSA โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.00 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA และ PTTGC ซึ่งถือหุนบุริมสิทธิ ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คา ใ ช จ า ยจ าง เหมาบ ริการ จัด หา

พนักงาน 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

13.99 

3.64 

 

 

27.32 

4.74 

บริษัทไดวาจาง BSA ในงานจางเหมาบริการจัดหา

พนักงาน โดย BSA จะเปนผู รับจางจัดหาพนักงาน 

Outsource มาปฏิบัติงานใหตรงตามวัตถุประสงคที่บริษัท

กําหนด ซ่ึง BSA จะคิดคาจางเหมาบริการตามจํานวน

บุคลากรที่ไดมาปฏิบัติงานใหบริษัทจริง โดยมีการเรียกเก็บ

อัตราคาจางบริการตามเง่ือนไขที่ตกลงรวมกันระหวาง

บริษัทและ BSA  

รายการจางเหมาบริการจัดหาพนักงานเปนรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้น

ตามความจําเปน และมีเง่ือนไขและคาบริการที่เทียบเคียง

ไดกับลูกคารายอ่ืนของ BSA โดย BSA เปนบริษัทรวมของ

บริษัท ที่ มีความเช่ียวชาญดานการจัดหาและบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และจัดหาพนักงานไดตามวัตถุประสงค

ของบริษัท ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท 
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14.1.1.12 บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (“PPCL”) 

 PPCL ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑฟนอลและบิสฟนอล เอ โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PPCL มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน 

PPCL ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PPCL และมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน นอกจากน้ี ในชวงเวลาท่ีทํารายการมีอดีตกรรมการ

ของบริษัทเปนกรรมการของ PPCL 2 ทาน คือ นายบวร วงศสินอุดม(
9

1) และนายณรงค บัณฑิตกมล(
10

2) 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําเพ่ือ

การอุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

1,957.01 

376.75 

- 

 

 

 

1,956.78 

216.16 

0.01 

 

ร า ย ได จ า ก กา ร จํา ห น า ย ไฟ ฟ า  ไอ น้ํ า  น้ํ า เ พ่ื อ กา ร

อุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน ตามสัญญาซ้ือขายแตละ

ผลิตภัณฑระหวางบริษัทและ PPCL เปนรายการธุรกิจปกติ

ของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทได

กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแต

ละผลิตภัณฑใหแก PPCL ในแนวทางเดียวกันกับการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกัน

และที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 

โดยสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 PPCL 

ไดรับซ้ือน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรมจากบริษัท และไดชําระเงิน

ลวงหนาเปนเงินสด บริษัทจึงบันทึกรายไดเปนเจาหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล  

                                           
(1)

  นายบวร วงศสินอุดม ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2557 
(2)

  นายณรงค บัณฑิตกมล ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ PPCL ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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14.1.1.13 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียร่ิง จํากัด (“PTTME”) 

 PTTME ประกอบธุรกิจใหบริการงานบํารุงรักษาและวิศวกรรม โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTTME มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. และ 

PTTGC ซึ่งถือหุน PTTME ในสัดสวนรอยละ 40.00 และรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTME ตามลําดับ นอกจากน้ี ในชวงเวลาท่ีทํารายการมีกรรมการ และ/หรือ 

อดีตกรรมการของบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการของ PTTME 2 ทาน คือ นายปรีชา แกวพันธุ(11

1) และ นายบวร วงศสินอุดม(
12

2)  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คา ใ ชจ า ยใ นกา รบํา รุ ง รักษา แ ล ะ

ซอมแซมเคร่ืองจักร 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

46.23 

8.97 

 

 

50.22 

13.85 

บริษัทได เขาทําสัญญาจางเหมาบริหารและจัดการ

บํารุงรักษาโรงงานกับ PTTME ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญในดาน

งานบํารุงรักษาและมีประสบการณทั้งงานเคร่ืองกลไฟฟา 

เคร่ืองมือวัด ระบบ และอุปกรณของบริษัทเปนอยางดี ซ่ึง

ชวยใหลดเวลาในการเขาพ้ืนที่และเพ่ิมความคลองตัวใน

การใหบริการแกบริษัท ทั้งนี้การเขาทําสัญญาดังกลาวเปน

การสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีอัตราคาจาง

บริการและเง่ือนไขตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและ 

PTTME ทั้งนี้ แมวาจะไมสามารถเทียบเคียงราคาตลาด

สําหรับบริการที่เหมือนกันทั้งหมดได แตเม่ือเทียบเคียงกับ

การใหบ ริการที่ มีลักษณะใกล เคียงกัน  พบวา อัตรา

คาบริการอยูในระดับเดียวกันกับผูใหบริการรายอ่ืน จึงถือ

ไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล  

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน โดย

PTTME เปนบริษัทที่มีความเช่ียวชาญดานการบํารุงรักษา

และซอมแซมเคร่ืองจักร ที่ใหบริการแกบริษัทมาอยาง

ยาวนานและมีความเขาใจในความตองการของบริษัทเปน

อยางดี ซ่ึงทําใหม่ันใจไดวา PTTME จะใหบริการแกบริษัท

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจาย

ดังกลาวมีความคุมคาตอการดําเนินงานของบริษัท จึงถือ

ไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปน

ประโยชนตอบริษัท 

                                           
(1)

  นายปรีชา แกวพันธุ ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 23 เมษายน 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ PTTME ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 
(2)

  นายบวร วงศสินอุดม ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ PTTME ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2557 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.14 หนา 28 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายจางที่ปรึกษา 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

3.96 

0.58 

บริษัทไดวาจาง PTTME เปนที่ปรึกษาโครงการสําหรับ

โครงการกอสรางศูนยผลิตสาธารณูปการแหงที่ 4 (CUP-4) 

เนื่องจากความจําเปนเรงดวนในการดําเนินงาน โดย 

PTTME มีบุคลากรที่เช่ียวชาญและมีประสบการณทํางาน

ดานงานโครงการกอสราง และเคยทํางานรวมกับบริษัทใน

โครงการกอสราง Interconnecting System ใหแก CUP-1 

และ CUP-3 จึงมีความรูเร่ืองขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

รายละเอียดตางๆ ของบริษัทและความเขาใจในระบบการ

เช่ือมตอของบริษัทเปนอยางดี สงผลใหการดําเนินการ

โครงการกอสราง Interconnecting System มีความ

ตอเนื่องและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไมตอง

เสียเวลาในการศึกษาโครงการ อีกทั้งยังเกิดคาใชจายนอย

กวาคาจางพนักงานประจําและคาฝกอบรมพนักงานเพ่ือให

เขาใจระบบการทํางานของบริษัท และชวยใหบริษัท

สามารถดําเนินการกอสรางไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไดทําการ

เปรียบเทียบราคากับผูใหบริการรายอ่ืน และตรวจสอบ

ราคาให เปนไปตามวงเงินที่บ ริษัทประมาณการและ

วางแผนไว ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน ทั้งนี้ 

เนื่องจาก PTTME มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในงาน

โครงการกอสราง และเขาใจในระบบการทํางานของบริษัท

เปนอยางดี ทําใหเช่ือม่ันไดวาจะสามารถทําหนาที่ที่ปรึกษา

โครงการกอสรางดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

คาจางที่ปรึกษาดังกลาวเปนราคาตลาด ซ่ึงมีเง่ือนไขที่

สามารถเทียบเคียงกันไดกับผู ใหบริการรายอ่ืน โดย

พิจารณาแลวเห็นวาคาจางที่ปรึกษาดังกลาวมีความคุมคา

ตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงถือไดวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท  
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายสมัครแขงขันกอลฟการกุศล 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

0.03 

- 

 

- 

- 

บริษัทไดสนับสนุนกิจกรรมกอลฟการกุศล ซ่ึงจัดโดย 

PTTME รวมกับกรมแพทยทหารเรือ ซ่ึงการเขารวมกิจกรรม

ดังกลาวถือเปนการชวยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศล และยัง

เปดโอกาสใหบริษัทสรางความสัมพันธอันดีกับคูคาและ

บริษัทในกลุม ปตท.  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท 
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14.1.1.14 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด (“NPC S&E”) 

NPC S&E ประกอบธุรกิจใหบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมแบบครบวงจร โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ NPC S&E มีผูถือ

หุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน NPC S&E ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ NPC S&E นอกจากน้ี ในชวงเวลาท่ีทํารายการ มีกรรมการ และ/หรือ 

อดีตกรรมการของบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการของ NPC S&E 1 ทาน คือ นายบวร วงศสินอุดม(
13

1) 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายในการจางบริการรักษาความ

ปลอดภัยและดับเพลิง 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

10.61 

2.72 

 

 

13.06 

2.66 

บริษัทไดเขาทําสัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัยและ

ดับเพลิงกับ NPC S&E ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน

สําหรับการใหบริการงานรักษาความปลอดภัยควบคูกับ

งานดับเพลิง นอกจากนี้ NPC S&E ยังมีศูนยติดตามขอมูล

ขาวสารดานการกอวินาศกรรม และศูนยควบคุมภาวะ

ฉุกเฉิน จึงสามารถใหการสนับสนุนและปองกันไดทันทวงที

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนการ

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีอัตราคาจางบริการ

และเง่ือนไขตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและ NPC 

S&E 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน โดย 

NPC S&E เปนบริษัทที่มีความเช่ียวชาญดานการบริการ

รักษาความปลอดภัยและดับเพลิง และอัตราคาบริการนั้น

สามารถเทียบเคียงไดกับผูใหบริการรายอ่ืน ดังนั้น จึงถือได

วารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชน

ตอบริษัท 

 

  

                                           
(1)

 นายบวร วงศสินอุดม ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ NPC S&E ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
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14.1.1.15 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (“VNT”) 

VNT ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ VNT มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ 

PTTGC ซึ่งถือหุน VNT ในสัดสวนรอยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ VNT และมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว นอกจากน้ี ในชวงเวลาท่ีทํา

รายการ มีกรรมการ และ/หรือ อดีตกรรมการของบริษัทดํารงตําแหนงกรรมการของ VNT 1 ทาน คือ นายบวร วงศสินอุดม(
14

1)  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ (pipe- 

rack) 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

0.15 

- 

 

 

 

0.16 

- 

บริษัทไดทําสัญญากับ VNT เพ่ือใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไข ใน

แนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไขกับ

ลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับ

บริษัท 

บริษัทไดเรียกชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายปจึง

รับรูเปนรายไดรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ

อัตราคาเชา ที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืน

ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

 

 

  

                                           
(1)

  นายบวร วงศสินอุดม ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ VNT ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 
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14.1.1.16 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (“HMC”) 

 HMC ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ HMC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน HMC ในสัดสวนรอย

ละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ HMC นอกจากน้ี มีอดีตกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ HMC 2 ทาน คือ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล(
15

1) และนายณรงค บัณฑิตกมล(
16

2) 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ

น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

1,652.92 

342.41 

 

 

1,747.44 

135.45 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา  และน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ตามสัญญาซ้ือขายแตละผลิตภัณฑระหวาง

บริษัทและ HMC  เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทไดกําหนดราคาและ

เง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละผลิตภัณฑ

ใหแก HMC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและ

เง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของ

กันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล  

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตาม

เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

100.82 

 

 

55.15 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay คือ สวนตางระหวางมูลคาการรับซ้ือไฟฟาขั้น

ต่ําที่ HMC ตกลงจะซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวาง

บริษัทและ HMC กับมูลคาที่ HMC ไดรับซ้ือไฟฟาตามจริง

ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาดังกลาว โดยบริษัท

จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป 

บริษัทรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา ณ วันที่ 31 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับรายการการ

ขายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay ถือเปนเง่ือนไข

ทั่วไปที่บริษัทใชกับลูกคาทุกรายทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน จึงถือไดวารายการเงินจายลวงหนาดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 

 

                                           
(1)

  นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 4 กันยายน 2557 
(2)

  นายณรงค บัณฑิตกมล ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2557 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

ธันว าค ม 2556 โด ยบันทึกบัญชี เปน เจ าห นี้ คงค า ง 

เนื่องจาก ตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay หาก HMC 

รับซ้ือไฟฟาในงวดถัดไปตามเง่ือนไขที่กําหนดตามสัญญา 

บริษัทจะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตาม

ปริมาณที่ใชเกิน 

โดยสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 HMC 

ไดรับซ้ือไฟฟาตามมูลคาที่กําหนดไวตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay บริษัทจึงไดคืนเงินรับลวงหนาจากการขาย

ไฟฟาบางสวนใหแก HMC 

ทั้งนี้ เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay เปนเง่ือนไขการคา

โดยทั่วไป ซ่ึงบริษัทมีการตกลงเง่ือนไขดังกลาวในสัญญา

ซ้ือขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่

ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 
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14.1.1.17 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (“PTT Tank”) 

PTT Tank ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียมและการกล่ันเปนหลัก ซึ่งถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTT Tank มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท.ซึ่ง

ถือหุน PTT Tank ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT Tank  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการจําหนายกาซไนโตรเจน 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

4.86 

1.04 

 

7.61 

1.54 

รายไดจากการจําหนายกาซไนโตรเจน ตามสัญญาซ้ือขาย

ผลิตภัณฑระหวางบริษัทและ PTT Tank เปนรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทได

กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย

ผลิตภัณฑใหแก PTT Tank ในแนวทางเดียวกันกับการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกัน

และที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 

 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ (pipe- 

rack) 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

0.12 

- 

 

 

 

0.13 

- 

 

บริษัทไดทําสัญญากับ PTT Tank เพ่ือใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไข ใน

แนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไขกับ

ลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับ

บริษัท 

บริษัทไดเรียกชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายปจึง

รับรูเปนรายไดรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ

อัตราคาเชา ที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืน

ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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14.1.1.18 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (“PTTAC”) 

PTTAC ประกอบธุรกิจประเภทปโตรเคมีเปนหลัก และถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTTAC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน PTTAC ใน

สัดสวนรอยละ 48.50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTAC 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ

น้ํา เ พ่ือการอุตสาหกรรม และกาซ

ไนโตรเจน 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

630.24 

140.95 

 

 

 

491.80 

77.03 

ร า ย ได จ า ก กา ร จํา ห น า ย ไฟ ฟ า  ไอ น้ํ า  น้ํ า เ พ่ื อ กา ร

อุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน ตามสัญญาซ้ือขายแตละ

ผลิตภัณฑระหวางบริษัทและ PTTAC เปนรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทได

กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแต

ละผลิตภัณฑใหแก PTTAC ในแนวทางเดียวกันกับการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกัน

และที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 

 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ (pipe- 

rack) 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

0.57 

- 

 

 

 

0.61 

- 

บริษัทไดทําสัญญากับ PTTAC เพ่ือใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไข ใน

แนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไขกับ

ลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับ

บริษัท 

บริษัทไดเรียกชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายปจึง

รับรูเปนรายไดรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ

อัตราคาเชา ที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืน

ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายในการซ้ือไอน้ํา 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

112.41 

12.79 

 

344.02 

57.18 

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ําเหลือ 

บริษัทจึงเขาทําสัญญาซ้ือไอน้ําดังกลาวกับ PTTAC ซ่ึงถือ

เปนรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยมีราคาและเง่ือนไขการรับซ้ือไอน้ําตามสัญญา

ซ้ือไอน้ําระหวางบริษัทและ PTTAC ทั้งนี้ รายการซ้ือไอน้ํา

ดังกลาวเกิดขึ้น เ พ่ือบริหารจัดการตนทุนของบริษัท 

กลาวคือ ในกรณีที่ตนทุนการผลิตไอน้ําของบริษัทสูงกวาไอ

น้ําที่รับซ้ือจาก PTTAC บริษัทจะรับซ้ือไอน้ําจาก PTTAC 

เพ่ือขายตอใหแกลูกคาอุตสาหกรรม 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท ซ่ึงเปนการบริหารจัดการตนทุนการผลิต 

ไอน้ําใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

 

รายไดค าง รับในการซอมอุปกรณ

สําหรับทอสงไอน้ํา 

 - ลูกหนี้คงคาง 

 

 

0.12 

 

 

0.12 

ในระหวางที่บริษัทสงไอน้ําใหแก PTTAC บริเวณจุด

เช่ือมตอ ไดเกิดปญหาไอน้ําร่ัวไหล อันเปนผลจากการ

ปฏิบัติงานของ PTTAC บริษัทจึงประสานงานกับผูรับเหมา

ภายนอกเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตามคําขอของ 

PTTAC โดยผูรับเหมาภายนอกจะเรียกเก็บคาบริการมา

ทางบริษัท ซ่ึงบริษัทจะไปเรียกเก็บคาบริการตามจริงกับ

PTTAC อีกทอดหนึ่ง 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัท ที่เกิดขึ้นตามความจําเปน และมีการเรียกเก็บ

คาใชจายตามจริง ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 
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14.1.1.19 บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (“PTTPL”) 

PTTPL ประกอบธุรกิจบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรแกบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกในกลุม ปตท. และถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTTPL มีผูถือ

หุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน PTTPL ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTPL 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา  

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

36.55 

7.47 

 

41.47 

3.73 

รายไดจากการ จําหนายไฟฟา  ตามสัญญาซ้ือขาย

ผลิตภัณฑระหวางบริษัทและ PTTPL เปนรายการธุรกิจ

ปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทได

กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย

ผลิตภัณฑใหแก PTTPL ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด

ราคาและเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล  

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตาม

เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

26.29 

 

 

15.11 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay คือ สวนตางระหวางมูลคาการรับซ้ือไฟฟา 

ขั้นต่ําที่  PTTPL ตกลงจะซ้ือตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา

ระหวางบริษัทและ PTTPL กับมูลคาที่ PTTPL ไดรับซ้ือ

ไฟฟาตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา

ดังกลาว โดยบริษัทจะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาว

เปนรายป 

บริษัทรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา ณ วันที่ 31 

ธันว าค ม 2556 โด ยบันทึกบัญชี เปน เจ าห นี้ คงค า ง 

เนื่องจาก ตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay หาก 

PTTPL รับซ้ือไฟฟาในงวดถัดไปตามเง่ือนไขที่กําหนดตาม

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับรายการการ

ขายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay ถือเปนเง่ือนไข

ทั่วไปที่บริษัทใชกับลูกคาทุกรายทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน จึงถือไดวารายการเงินจายลวงหนาดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

สัญญา บริษัทจะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไป

ตามปริมาณที่ใชเกิน 

โดยสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 PTTPL 

ไดรับซ้ือไฟฟาตามมูลคาที่กําหนดไวตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay บริษัทจึงไดคืนเงินรับลวงหนาจากการขาย

ไฟฟาบางสวนใหแก PTTPL 

ทั้งนี้ เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay เปนเง่ือนไขการคา

โดยทั่วไป ซ่ึงบริษัทมีการตกลงเง่ือนไขดังกลาวในสัญญา

ซ้ือขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่

ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 
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14.1.1.20 บริษัท เอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ จํากัด (“EnCo”) 

EnCo ประกอบธุรกิจบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ EnCo มีผูถือหุนใหญราย

เดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน EnCo ในสัดสวนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ EnCo 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาเชาพ้ืนที่สํานักงาน และคาบริการ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ คาที่จอดรถ คา

ไฟฟา เปนตน 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

เงินประกันคาเชาพ้ืนที่สํานักงาน 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

8.67 

0.68 

0.77 

 

 

2.05 

 

 

 

9.15 

0.68 

1.13 

 

 

2.07 

บริษัทเชาพ้ืนที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงานศูนยเอน

เนอรยี่คอมเพล็กซ โดยเขาทําสัญญาเชาและบริการ

ระหวางบริษัทและ EnCo เนื่องจาก ลูกคาและคูคา

สวนมากของบริษัทมีสํานักงานใหญอยูภายในอาคาร

สํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จึงชวยใหบริษัทมี

ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับลูกคาและคูคา

ดังกลาว 

การเชาพ้ืนที่สํานักงานดังกลาวเปนไปตามลักษณะปกติ

ของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราคาเชาเปนไปตามอัตราที่

กําหนดภายใตสัญญาเชาและบริการระหวางบริษัทและ 

EnCo  

บริษัทไดชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายเดือนจึง

รับรูเปนคาใชจายจายลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้

คงคาง 

บริษัทมีการบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจาก EnCo 

จะสง Invoice เรียกเก็บคาเชาลวงหนา ซ่ึงบริษัทจะมีการ

ชําระเงินจริงในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติของ

บริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการติดตอกับลูกคาและคูคาของ

บริษัท ซ่ึงสวนใหญ มีสํานักงานตั้ งอยูภายในอาคาร

สํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ โดย EnCo มีการ

กําหนดอัตราคาเชาที่สามารถเทียบเคียงกันไดสําหรับ

ลูกคาทุกราย ดังนั้น จึงถือไดวาอัตราคาเชาดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

โดยสําหรับป 2557 อัตราคาเชาพ้ืนที่สํานักงานขนาด 

937.5 ตารางเมตร รวมคาบริการรายเดือนเทากับ 720 

บาท ตอตารางเมตร และอัตราคาเชาพ้ืนที่หองเก็บของและ

คาบริการรายเดือนรวม 440 บาท ตอตารางเมตร 
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14.1.1.21 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (“PTTICT”) 

PTTICT ประกอบธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในกลุม ปตท. เปนหลัก และถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTTICT มีผูถือ

หุนใหญรายเดียวกัน ไดแก PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุน PTTICT ในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 20.00 และรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTICT ตามลําดับ 

นอกจากน้ี มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ PTTICT 1 ทาน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดคาเชาสายใยแกวนําแสง (Fiber 

Optic) 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

0.48 

0.48 

 

 

0.01 

0.49 

บริษัทไดเขาทําบันทึกขอตกลงในการเชาใชงาน Fiber Optic 

ซ่ึงเกิดจากการที่บริษัทและ PTTICT ตางไดลงทุนในระบบ 

Fiber Optic เพ่ือใชในกิจการของตนเอง ซ่ึง Fiber Optic 

ดังกลาวยังคงมีความจุ (Capacity) เหลืออยู จึงตกลงนํา

โครงขาย Fiber Optic ดังกลาวของแตละบริษัทมาพัฒนาให

เกิดประโยชนแกทั้ง 2 ฝาย ซ่ึงการแลกเปลี่ยนโครงขายนี้จะ

ชวยลดการลงทุนที่ซํ้าซอนของบริษัท และเสริมสรางความ

รวมมือทางดานเทคนิคกับบริษัทในเครือ 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชน

จากทรัพยากรสวนเกินของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดย

มีการกําหนดอัตราคาใชบริการในระดับที่เทากันระหวาง

บริษัทและ PTTICT ดังนั้น จึงถือไดวารายการดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอบริษัท 

 

คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

15.06 

18.05 

 

 

 

29.57 

6.70 

 

บริษัทไดวาจาง PTTICT ซ่ึงเปนบริษัทที่มีความชํานาญเปน

พิเศษ เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่ อส า รข องบ ริษัท  อา ทิ  บ ริกา ร เค รือข า ย เ ซิ ร ฟ เว อ ร 

อินเตอร เน็ต  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  และศูนยขอมูล  

เปนตน รวมถึงการจางบริการเพ่ือบํารุงรักษาระบบ SAP ซ่ึง

รายการวาจางดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

โดยรายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเม่ือ

เปรียบเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืนในตลาดแลว การรับบริการ

ดังกลาวจาก PTTICT คลอบคลุมการบริการที่มากกวาและมี

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน โดย 

PTTICT เปนบริษัทที่ มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงใหบริการแกบริษัทมาอยาง

ยาวนานและมีความเขาใจในความตองการของบริษัทเปน

อยางดี ทําใหม่ันใจไดวาจะใหบริการแกบริษัทไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายดังกลาวมี

ความคุมคาตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล  
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

ประสิทธิภาพมากกวาการใชบริการเจาอ่ืน อีกทั้งยังมีราคาที่

อยูในระดับเดียวกันกับผูใหบริการรายอ่ืนในตลาด นอกจากนี้

การใชบริการดังกลาวยังเกิดคาใชจายนอยกวาคาจาง

พนักงานประจําและคาฝกอบรมพนักงานเพ่ือดูแลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาใชจายฝายทุนสําหรับการพัฒนา

โปรแกรมใหม 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

2.17 

0.40 

 

 

37.02 

15.34 

บริษัทไดทําการจัดซ้ือระบบงาน SAP ECC 6.0 และบริการที่

เกี่ยวของภายใตโครงการ SAP Roll-out for GPSC เพ่ือ

ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและระบบงานขอมูลองคกรให

มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระบบการทํางานของบริษัท

ในเครือ โดยบริษัทไดวาจาง PTTICT ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ

และความเขาใจในระบบงานของบริษัทและบริษัทในเครือ

เปนอยางดี ใหดําเนินการออกแบบและ Roll-out ระบบงาน

ดังกลาวใหแกบริษัท ซ่ึงรายการวาจางดังกลาวเปนไปตาม

ลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีอัตราคาจาง

และเง่ือนไขตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและ PTTICT 

ทั้ งนี้  รายการดังกลาวสามารถเปรียบเทียบราคากับผู

ใหบริการในลักษณะคลายคลึงกันได โดยมีราคาที่อยูในระดับ

เดียวกันกับผูใหบริการอ่ืนในตลาด นอกจากนี้ การจางบริการ

ดังกลาว จะเกิดคาใชจายนอยกวาคาจางพนักงานประจําเพ่ือ

พัฒนาระบบขึ้นเอง รวมถึงการพัฒนาระบบดังกลาวโดย 

PTTICT จะชวยใหดําเนินการเสร็จสิ้นไดเร็วกวาและมี

เสถียรภาพมากกวาการดําเนินการเองโดยบริษัท จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน โดย 

PTTICT เปนบริษัทที่ มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงใหบริการแกบริษัทมาอยาง

ยาวนานและมีความเขาใจในความตองการของบริษัทเปน

อยางดี ทําใหม่ันใจไดวาจะใหบริการแกบริษัทไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยคาใชจายดังกลาวสามารถเทียบเคียงกับ

ราคาตลาดได และพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายดังกลาวมี

ความคุมคาตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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14.1.1.22 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“TIP”) 

TIP ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ TIP มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน TIP ในสัดสวนรอยละ 13.33 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TIP 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายการทําประกันภัยสําหรับ

โรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจ

หยุดชะงัก 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

246.97 

183.29 

 

 

 

211.77 

82.65 

การทําประกันภัยของบริษัทเปนไปในลักษณะการทํา

ประกันภัยแบบกลุม โดย ปตท. ไดวาจาง TIP ซ่ึงเปน

ผูเช่ียวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเช่ียวชาญใน

การเปนตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ ที่มีความพรอม

ทั้งดานคุณสมบัติและเงินลงทุน สําหรับการทําประกันภัย

ของกลุม ปตท. และบริษัทในเครือ  

ทั้งนี้การที่บริษัทเขารวมการทําประกันภัยแบบกลุมกับ 

ปตท. นั้น ชวยใหบริษัทมีอํานาจในการตอรองกับบริษัท

ประกันภัยมากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอบริษัททั้งในดานคา

เบี้ยประกันภัยและเง่ือนไขอ่ืนๆ  

บริษัทไดชําระเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวลวงหนาเปน

รายป จึงรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนา โดยบันทึกบัญชี

เปนลูกหนี้คงคาง 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัท และเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน โดย

การที่บริษัทเขารวมการทําประกันภัยแบบกลุมกับ ปตท. 

นั้ น  ช วยใ หบ ริษัท มี อํานาจในการตอรองกับบ ริษัท

ประกันภัยมากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอบริษัททั้งในดานคา

เบี้ยประกันภัยและเง่ือนไขอ่ืนๆ ดังนั้น จึงถือไดวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล  
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14.1.1.23 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด (“TOCGC”) 

TOCGC ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑประเภทเอทิลีนออกไซดเปนหลัก และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ TOCGC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ 

PTTGC ซึ่งถือหุน TOCGC ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TOCGC 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ

น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

 

747.23 

124.43 

 

 

 

 

1,193.46 

107.16 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา  และน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ตามสัญญาซ้ือขายแตละผลิตภัณฑระหวาง

บริษัทและ TOCGC เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทไดกําหนดราคาและ

เง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละผลิตภัณฑ

ใหแก TOCGC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคา

และเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล  

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตาม

เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  

- ลูกหนี้คงคาง  

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

205.59 

192.14 

 

 

- 

188.46 

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay คือ สวนตางระหวางมูลคาการรับซ้ือไอน้ําขั้น

ต่ําโดย TOCGC ตามสัญญาซ้ือขายไอน้ําระหวางบริษัท

และ TOCGC กับมูลคาที่ TOCGC รับซ้ือไอน้ําตามจริง

ภายในระยะเวลาที่กํ าหนด ซ่ึงเปนไปตามเ ง่ือนไข 

Minimum Take-or-Pay  ของสัญญาดังกลาว โดยบริษัท

จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป 

บริษัทรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง 

เนื่องจาก ตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay หาก 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับรายการการ

ขายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay ถือเปนเง่ือนไข

ทั่วไปที่บริษัทใชกับลูกคาทุกรายทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน จึงถือไดวารายการเงินจายลวงหนาดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

TOCGC รับซ้ือไอน้ําในงวดถัดไปตามเง่ือนไขที่กําหนดตาม

สัญญา บริษัทจะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไป

ตามปริมาณที่ใชเกิน นอกจากนี้ เนื่องจากเงินรับลวงหนา

จากการขายไอน้ําตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay 

เปนรายการที่ยังไมไดมีการชําระเงิน บริษัทจึงบันทึกบัญชี

เปนลูกหนี้คงคาง  

โดยสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 TOCGC 

ได รับ ซ้ือ ไอน้ํ าตา มมูลคา ที่ กํ าหนด ไว  ตามเ ง่ือนไข 

Minimum Take-or-Pay บริษัทจึงไดคืนเงินรับลวงหนาจาก

การขายไอน้ําบางสวนใหแก TOCGC 

ทั้งนี้ เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay เปนเง่ือนไขทาง

การคาปกติกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน 

รายไดหนี้สูญไดรับคืน และคาปรับจาก

การผิดสัญญาชําระเงินลาชา 

- รายไดสําหรับงวด 

 

 

 

13.34 

 

 

 

- 

 

ภายใตสัญญาซ้ือขายไอน้ําระหวางบริษัทและ TOCGC นั้น 

มีเง่ือนไขที่ TOCGC จะตองชําระคาความตองการใชไอน้ํา 

ซ่ึงเง่ือนไขดังกลาวไดถูกกําหนดขึ้นในแนวทางเดียวกันกับ

การกําหนดเง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่

ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท 

อยางไรก็ตาม TOCGC ไดปฏิเสธการชําระเงินคาความ

ตองการใชไอน้ําดังกลาวจํานวน 7.22 ลานบาท เนื่องจาก

ไมสามารถรับไอน้ําจากบริษัทไปใชงานได ดังนั้น บริษัทจึง

ไดบันทึกรายการเปนคาเผื่อหนี้สูญทั้งจํานวน ในชวงที่การ

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท ซ่ึงเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวตามความจําเปน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

เจรจาตกลงยังไมสิ้นสุด  

ทั้งนี้ ภายหลังการเจรจาระหวางบริษัทและ TOCGC ได

สิ้นสุดลง ได มีขอสรุปวากรณีดังกลาวเกิดจากความ

ผิดพลาดของ TOCGC ดังนั้น TOCGC จึงไดดําเนินการ

ชําระคาความตองการใชไอน้ําดังกลาวทั้งจํานวนใหแก

บริษัท และบริษัทไดรับรูรายไดดังกลาว เปนรายไดหนี้สูญ

ไดรับคืน และเนื่องจากการชําระคาความตองการใชไอน้ํา

ดังกลาวถือเปนการผิดสัญญาตามเง่ือนไขการชําระเงิน

ลาชา ทางบริษัทจึงไดคิดคาปรับจากการชําระเงินลาชา

จาก TOCGC จากวันถึงกําหนดชําระ จนถึงวันที่มีการชําระ

เงินจริงเปนจํานวน 6.12 ลานบาท 
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14.1.1.24 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากัด (“TOL”) 

TOL ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑโอลีโอเคมี และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ TOL มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน TOL ในสัดสวนรอยละ 

100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TOL นอกจากน้ี มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ TOL 1 ทาน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ

น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

- รายไดสําหรับงวด 

- ลูกหนี้คงคาง 

 

 

411.15 

75.70 

 

 

421.73 

32.58 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา  และน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ตามสัญญาซ้ือขายแตละผลิตภัณฑระหวาง

บริษัทและ TOL เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทไดกําหนดราคาและ

เง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละผลิตภัณฑ

ใหแก TOL ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและ

เง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของ

กันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 
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14.1.1.25 บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล จํากัด (“TFA”) 

TFA ประกอบธุรกิจผลิตแฟตตี้แอลกอฮอลรายเดียวในประเทศไทย และถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ TFA มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่ง

ถือหุน TFA ผาน TOL ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TFA นอกจากน้ี มีกรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ PTTICT 1 ทาน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ

น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

- รายไดสําหรับงวด 

- ลูกหนี้คงคาง 

 

 

162.37 

35.93 

 

 

170.25 

13.17 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา  และน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ตามสัญญาซ้ือขายแตละผลิตภัณฑระหวาง

บริษัทและ TFA เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทไดกําหนดราคาและ

เง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละผลิตภัณฑ

ใหแก TFA ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและ

เง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของ

กันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 
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14.1.1.26 บริษัท ไบโอ ครีเอชั่น จํากัด (“BIO Creation”) 

BIO Creation ประกอบธุรกิจการตลาดและซื้อขายผลิตภัณฑสุขภาพและโภชนาการ และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ BIO Creation มีผูถือหุนใหญราย

เดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน BIO Creation ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BIO Creation  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดคากอสรางระบบสง

สาธารณปูการ 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

- 

7.05 

 

 

- 

7.05 

ลูกหนี้คงคางคากอสรางระบบสงสาธารณูปการเกิดจาก

การที่ BIO Creation ตกลงจะซ้ือไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพ่ือ

การอุตสาหกรรมจากบริษัท บริษัทจึงไดทําการกอสราง

ระบบสงสาธารณูปการไปยังโรงงานของ BIO Creation 

อยางไรก็ตาม ตอมา BIO Creation ยกเลิกการรับซ้ือ

ผลิตภัณฑจากบริษัท บริษัทจึงเรียกเก็บคากอสรางและ

บันทึกคาใชจายดังกลาวเปนลูกหนี้คงคาง โดยราคาที่เรียก

เก็บจาก BIO Creation นั้น พิจารณาจากตนทุนคากอสราง

ตามจริง และอายุการใชงานของระบบสาธารณูปการของ

บริษัท 

ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวอยูระหวางการเจรจาภายในกลุม 

PTTGC ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของ BIO Creation เพ่ือสรุป

การชําระคืนคากอสรางดังกลาว 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

ซ่ึงเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวตามความจําเปน ซ่ึงราคาที่เรียก

เก็บจาก BIO Creation นั้น พิจารณาจากตนทุนคากอสราง

ตามจริง และอายุการใชงานของระบบสาธารณูปการของ

บริษัท 
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14.1.1.27 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด (“TEX”) 

TEX ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑประเภทเอทิลีนออกไซดเปนหลัก และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ TEX มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือ

หุน TEX ในสัดสวนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TEX 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และ

น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

29.28 

2.40 

 

 

27.70 

2.84 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา  และน้ําเพ่ือการ

อุตสาหกรรม ตามสัญญาซ้ือขายแตละผลิตภัณฑระหวาง

บริษัทและ TEX  เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมี

เง่ือนไขการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทไดกําหนดราคาและ

เง่ือนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละผลิตภัณฑ

ใหแก TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและ

เง่ือนไขกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของ

กันกับบริษัท 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและราคาจําหนาย

ผลิตภัณฑตามสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ ที่เปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล  

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตาม

เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  

-   ลูกหนี้คงคาง 

-   เจาหนี้คงคาง 

 

 

0.98 

4.60 

 

 

1.15 

5.67 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเง่ือนไข Minimum 

Take-or-Pay คือ สวนตางระหวางมูลคาการรับซ้ือไฟฟาขั้น

ต่ําโดย TEX ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาระหวางบริษัทและ 

TEX กับมูลคาที่ TEX รับซ้ือไฟฟาตามจริงภายในระยะเวลา

ที่กําหนด ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  

ของสัญญาดังกลาว โดยบริษัทจะมีการคํานวณมูลคาสวน

ตางดังกลาวเปนรายป 

บริษัทรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง 

เนื่องจาก ตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay หาก TEX 

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกี่ยวเนื่องกับรายการการ

ขายผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay ถือเปนเง่ือนไข

ทั่วไปที่บริษัทใชกับลูกคาทุกรายทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน จึงถือไดวารายการเงินจายลวงหนาดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รับซ้ือไฟฟาในงวดถัดไปตามเง่ือนไขที่กําหนดตามสัญญา 

บริษัทจะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตาม

ปริมาณที่ใชเกิน นอกจากนี้ เนื่องจากเงินรับลวงหนาจาก

การขายไฟฟาตามเง่ือนไข Minimum Take-or-Pay เปน

รายการที่ยังไมไดมีการชําระเงิน บริษัทจึงบันทึกบัญชีเปน

ลูกหนี้คงคาง  

ทั้งนี้ เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay เปนเง่ือนไขทาง

การคาปกติกับลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม

เกี่ยวของกัน 
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14.1.1.28 บริษัท แอดวานซ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด (“ABT”) 

 ABT ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสารเคมีชื่อ อีพิคลอโรไฮดิน และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก ABT เปนบริษัทยอยของ VNT ซึ่งถือหุนรอยละ 100.00 ของทุน

จดทะเบียนและชําระแลวของ ABT ท้ังน้ี VNT มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน VNT ในสัดสวนรอยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ VNT นอกจากน้ี มีอดีต

กรรมการของบริษัทเปนกรรมการของ VNT 1 ทาน คือ นายบวร วงศสินอุดม(
17

1) 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ (pipe- 

rack) 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

0.15 

- 

 

 

 

0.16 

- 

บริษัทไดทําสัญญากับ ABT เพ่ือใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไข ใน

แนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไขกับ

ลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับ

บริษัท 

บริษัทไดเรียกชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายปจึง

รับรูเปนรายไดรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ

อัตราคาเชา ที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืน

ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

 

  

                                           
(1)

  นายบวร วงศสินอุดม ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ระหวาง 9 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2557 และลาออกจากการเปนกรรมการของ VNT ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 
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14.1.1.29 บริษัท ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“LINDE”)  

LINDE ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายกาซอุตสาหกรรมในประเทศไทย และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ LINDE มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ  

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ (pipe- 

rack) 

-  รายไดสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

1.96 

- 

 

 

 

2.11 

- 

บริษัทไดทําสัญญากับ LINDE เพ่ือใหเชาโครงสรางหลัก

สําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack) ภายในพ้ืนที่

มาบตาพุด โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไข ใน

แนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเง่ือนไขกับ

ลูกคารายอ่ืนทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับ

บริษัท 

บริษัทไดเรียกชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายปจึง

รับรูเปนรายไดรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คง

คาง 

รายการดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ

อัตราคาเชา ที่เปนไปในแนวทางเดียวกันกับลูกคารายอ่ืน

ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัท จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

 

คาใชจายสารเคมี 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

0.22 

0.02 

 

0.20 

0.05 

บริษัทซ้ือไนโตรเจนเพ่ือใชในหนวยงานสวนปฏิบัติการผลิต

ของโรงไฟฟาระยอง โดยบริษัทไดคัดเลือกผูคาและ

ผลิตภัณฑตามคุณสมบัติที่บริษัทตองการตามกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางรวมกับกลุม ปตท. เพ่ือชวยเพ่ิมอํานาจการ

ตอรองของบริษัท ทั้ งนี้  รายการดังกลาวเปนไปตาม

ลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีการกําหนดราคา

และเง่ือนไขทางการคาเปนไปตามที่ตกลงรวมกันระหวาง

บริษัทและ LINDE 

รายการดังกลาวเปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั 

และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีการกําหนดเง่ือนไขและ

ราคาคาผลิตภัณฑที่ไมทําบริษัทเสียประโยชน ดังนั้น จึงถือ

ไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล  
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14.1.1.30 บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด (“EFT”)  

EFT ประกอบธุรกิจใหบริการดูแลระบบทอขนสงผลิตภัณฑปโตรเคมี และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ EFT มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือ

หุน EFT ท้ังทางตรงและทางออมในสัดสวนรอยละ 22.65 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ EFT 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายจ ายคาบํ า รุ ง รักษาโครงสร าง

สําหรับวางทอ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คางจาย 

 

 

2.72 

- 

 

 

2.94 

- 

บริษัทวาจาง EFT ในการบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวาง

ทอของบริษัทตามสัญญาใหบริการบํารุงรักษาโครงสราง

สําหรับวางทอและบริหารและจัดการระบบเพ่ือการวางทอ 

ซ่ึง EFT เปนผูบริการบํารุงรักษาโครงสรางการวางทอเพียง

รายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสรางสําหรับ

วางทอของบริษัทตั้งอยู โดยการจางบริการดังกลาว จะเกิด

คาใชจายนอยกวาคาจางพนักงานประจําและคาฝกอบรม

พนักงานเพ่ือบํารุงรักษาและจัดการระบบสําหรับโครงสราง

สําหรับวางทอดังกลาว จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล 

รายการคาบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอเปนการ

สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเกิดขึ้นตามความ

จําเปน เนื่องจาก EFT เปนผูใหบริการเพียงรายเดียวใน

บริเวณดังกลาว โดยคาใชจ ายดังกลาวไมสามารถ

เทียบเคียงกับราคาตลาดไดเนื่องจาก EFT เปนผูใหบริการ

เพียงรายเดียวในพ้ืนที่ที่โครงสรางสําหรับวางทอของบริษัท

ตั้งอยู แตพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายดังกลาวมีความ

จําเปนและคุมคาตอการดําเนินงานของบริษัท เนื่องจาก

การจางบริการดังกลาว จะเกิดคาใชจายนอยกวาคาจาง

พนักงานประจําและคาฝกอบรมพนักงานเพ่ือบํารุงรักษา

และจัดการระบบสําหรับโครงสรางสําหรับวางทอดังกลาว 

จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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14.1.1.31 บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“PTTEPI”)  

PTTEPI ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก PTTEPI ถือหุนโดยบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(“PTTEP”) ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTEPI โดยบริษัทและ PTTEP มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท.  ซึ่งถือหุน PTTEP ในสัดสวนรอยละ 65 ของทุน

จดทะเบียนและชําระแลวของ PTTEP สงผลให ปตท. เปนผูถือหุน PTTEPI ทางออมในสัดสวนรอยละ 65 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดคาเคร่ืองบินเชาเหมาลํา 

-  รายได 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

0.61 

0.61 

บริษัทและบริษัทในกลุม ปตท. ไดรับเชิญใหเขารวมงาน

ประชุม ณ ประเทศเมียนมาร ซ่ึงจัดโดย PTTEPI โดยบริษัท

รับหนาที่ในการจัดหายานพาหนะ และบริษัทไดเรียกชําระ

คาเชาเคร่ืองบินดังกลาวจาก PTTEPI ตามที่เกิดขึ้นจริง 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนและมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการเรียกเก็บคาใชจายตาม

อัตราที่เกิดขึ้นจริง 
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14.1.1.32 บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (“NNEG”)  

NNEG ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา ประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก NNEG เปนบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอย

ละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ NNEG นอกจากน้ี ยังมีกรรมการและผูบริหารของบริษัท จํานวน 2 ทาน ดํารงตําแหนงกรรมการใน NNEG คือ นายนพดล ปนสุภา และ 

นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัท  

ไปปฏิบัติงานสมทบที่ NNEG 

-  รายไดสําหรับงวด 

- ลูกหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

0.48 

0.51 

บริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของ NNEG ไดสงพนักงานไป

ปฏิบัติงานสมทบ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ 

NNEG โดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน 

โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่บริษัทสงไป

ปฏิบัติงานที่ NNEG ซ่ึงบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจาก NNEG อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตรา

คาบริการดังกลาวตามเง่ือนไขสัญญาจางบริหารระหวาง

บริษัทและ NNEG ซ่ึงรายไดดังกลาวไดสะทอนถึงเงินเดือน 

สวัสดิการ และคาใชจายที่เกี่ยวของของพนักงานที่บริษัทได

สงไปปฏิบัติงานสมทบแลว 

รายการดั งกล าว เกิดขึ้ นตามความจํา เปนและการ

บริหารงานของบริษัทที่เขาลงทุน รวมถึงมีการเรียกเก็บ

คาบริการที่เหมาะสม และไมทําใหบริษัทเสียประโยชน 
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14.1.1.33 บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (“BIC”)  

BIC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ประเภทผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก BIC เปนบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนอยูใน

สัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BIC  

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายในการสอบทานงบการเงิน 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

 

- 

 

0.10 
รายการดังกลาวเปนคาใชจายในการสอบทานงบการเงิน

ของ BIC รอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 – 23 

ธันวาคม 2556 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของยอดตนงวด

ของตัวเลขทางบัญชีในการเขาซ้ือกิจการ โดย BIC เปนผู

ชําระคาใชจายดังกลาวใหแกผูสอบบัญชี และไดเรียกเก็บ

คาใชจายดังกลาวจากบริษัทอีกทอดหนึ่ง ตามอัตรา

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนอัตราที่

เกิดขึ้นตามจริง 
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14.1.1.34 บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล โฮลดิ้ง จํากัด (“PTTIH”)  

PTTIH เปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจในรูปแบบการลงทุนในบริษัทอ่ืน และเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก PTTIH เปนบริษัทยอยรอยละ 100 ของ PTTER สงผลให PTTIH 

และบริษัทมีผูถือหุนใหญรวมกันทางออม คือ ปตท. ซึ่งถือหุน PTTER ในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTER 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

การซ้ือเงินลงทุนใน NL1PC 

-  เงินลงทุน 

- เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

116.95 

116.95 

บริษัทไดทําการเขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 40 ของ NL1PC 

จาก PTTIH ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยชําระเปนเงินสด

จํานวน 3.65 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 117 

ลานบาท ในป 2558 ซ่ึงเปนการซ้ือหุนสามัญจํานวน 1.49 

ลานหุน ราคาหุนละประมาณ 78.60 บาท โดยมูลคาการ

เขาซ้ือดังกลาวเปนมูลคายุติธรรมของธุรกิจที่ประเมินโดยที่

ปรึกษาทางการเงินที่บริษัทไดวาจางสําหรับการเขาซ้ือ

ธุรกิจดังกลาว ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตาม

แผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจไฟฟาของบริษัท 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนตามแผนการ

ข ย า ย ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท  แ ล ะ มู ล ค า ก า ร เ ข า ซ้ื อ นั้ น

สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนมูลคายุติธรรมที่ได รับการ

ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 

  



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.14 หนา 59 

14.1.2  รายการระหวางกันของบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 รายการระหวางกันของบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ตั้งแตวันท่ี 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และงวดปบัญชี

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2557 สามารถสรุปไดดังน้ี  

14.1.2.1 รายการระหวางกันของบริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (“IRPC-CP”) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

14.1.2.1.1 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“IRPC”) 

IRPC เปนบริษัทผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ IRPC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน 

IRPC ในสัดสวนรอยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC นอกจากน้ี บริษัทและ IRPC ยังมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายสุรงค บูลกุล 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

IRPC-CP ทําสัญญากูยืมเงินกับ IRPC 

ซ่ึงเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท 

โดยมีเง่ือนไขสําคัญดังนี้ 

 อายุสัญญา: 6 เดือน 

 ดอกเบี้ย: BIBOR + 0.50% 

 ระยะเวลาชําระดอกเบี้ย: 3 เดือน 

- ยอดดอกเบี้ยจาย 

 

 

 

 

 

 

0.39 

 

 

 

 

 

 

- 

IRPC-CP ไดเขาทําสัญญาเงินกูระยะสั้นแบบไมผูกพันผูใหกู

และไมมีหลักประกันกับ IRPC เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนใน

การบริหารงาน โดย IRPC-CP ไดชําระคืนเงินตนจํานวน 350 

ลานบาทพรอมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในป 2556 จึงไมมี

ยอดเงินกูยืมคงคาง  

รายการกูยืมเงินระยะสั้นดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ

ปกติของ IRPC-CP  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ

ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเดิม IRPC-

CP เปนบริษัทยอยของ IRPC จึงมีการกูยืมกันในอัตรา

เงินกูที่ถูกกวาราคาตลาด ซ่ึงถือวาเปนประโยชนกับ IRPC-

CPนอกจากนี้ รายการดังกลาวยังเสร็จสิ้นกอนวันที่บริษัท

เขาซ้ือเงินลงทุนใน IRPC-CP 

คาใชจายคาน้ํามันรถ 

- คาใชจายสําหรับงวด 

 

0.00 

 

0.01 

IRPC-CP ไดนํารถไปเติมน้ํามันจาก IRPC ดังนั้น IRPC จึงมี

การเรียกเก็บคาน้ํามันดังกลาวจาก IRPC-CP ตามอัตราที่

เกิดขึ้นจริง 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีความ

สมเหตุสมผล เนื่องจากคาใชจายดังกลาวเปนอัตราที่

เกิดขึ้นตามจริง 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาที่ปรึกษาในการกอสรางโรงไฟฟา 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

30.00 

8.03 

 

 

คาใชจายดังกลาวเปนคาจางบริหารโครงการกอสราง

โรงไฟฟา ตามสัญญาจางบริหารโครงการ ซ่ึง IRPC-CP ไดทํา

กับ IRPC ตั้งแตกอนจะมีการขายหุนบางสวนใหแกบริษัท 

โดยมีการคิดอัตราคาบริการเทียบเคียงจากช่ัวโมงการทํางาน

ที่ใชในการบริหารโครงการ นอกจากนี้ การจาง IRPC ซ่ึงเปน

ผูเร่ิมกอสรางโครงการมาตั้งแตตน จะทําให IRPC-CP เกิด

คาใชจายนอยกวาคาจางพนักงานประจําและคาฝกอบรม

พนักงานเพ่ือใหเขาใจโครงการกอสรางโรงไฟฟาดังกลาว 

รวมถึงชวยให IRPC-CP สามารถดําเนินการกอสรางได

ตอเนื่องและรวดเร็วขึ้น 

รายการดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของ IRPC-

CP ซ่ึง IRPC-CP ไดทํากับ IRPC ตั้งแตกอนจะมีการขาย

หุนบางสวนใหแกบริษัท โดย IRPC ทําหนาที่บริหาร

โครงการกอสรางโรงไฟฟามาตั้งแตตน และมีความเขาใจใน

ตัวโครงการดังกลาวเปนอยางดี ทําใหม่ันใจไดวา IRPC จะ

สามารถบริหารโครงการกอสรางโรงไฟฟาไดมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ซ่ึงพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายดังกลาวมีความ

คุมคาตอการดําเนินงานของ IRPC-CP จึงถือไดวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอ IRPC-

CP  

คาใชจายในการพัฒนาโรงไฟฟา 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

20.46 

- 

คาใชจายในการพัฒนาโรงไฟฟาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นชวง

พัฒนาโครงการที่ IRPC ไดจายไปกอนในชวงที่ยังไมไดกอตั้ง 

IRPC-CP ซ่ึง IRPC ไดเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวตามจริง

จาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง 

รายการดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของ IRPC-

CP และมีการเ รียกเก็บคา ใชจ ายตามจริง  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ

ดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล  

คาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษา

สถานที่ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

2.64 

- 

 

คาใชจายดังกลาวเปนคาบริหารจัดการและบํารุงรักษา

สถานที่รายเดือน ตามสัญญาซ้ือขายที่ดินระหวาง IRPC-CP 

และ IRPC โดยคาใชจายดังกลาวประมาณการจากคาบริหาร

จัดการและบํารุงรักษาสถานที่สวนกลาง คาบํารุงรักษา

สถานที่ที่โรงไฟฟาของ IRPC-CP ตั้งอยู และคารักษาความ

ปลอดภัย ทั้งนี้ การคํานวณคาใชจายดังกลาวจะอางอิงจาก

จํานวนพ้ืนที่โครงการ ในอัตรา 1,200 บาท ตอไร ซ่ึงเปนอัตรา

ที่เทากับที่ IRPC เรียกเก็บกับผูใชพ้ืนที่รายอ่ืน 

รายการดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนธุรกิจปกติของ IRPC-

CP โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา

รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล 
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14.1.2.1.2 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“TIP”) 

TIP ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ TIP มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน TIP ในสัดสวนรอยละ 13.33 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TIP 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายการทําประกันภัยสําหรับ

โรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจ

หยุดชะงัก 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  ลูกหนี้คงคาง 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

34.54 

18.32 

IRPC-CP ไดมีการทําประกันภัยกับ TIP โดยการทํา

ประกันภัยดังกลาวเปนไปในลักษณะการทําประกันภัยแบบ

กลุม โดย ปตท. ไดวาจาง TIP ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญในธุรกิจ

ประกันภัย และมีความเช่ียวชาญในการเปนตัวแทนจัดหา

ประกันภัยขนาดใหญ ที่มีความพรอมทั้งดานคุณสมบัติ

และเงินลงทุน สําหรับการทําประกันภัยของกลุม ปตท. 

และบริษัทในเครือ  

ทั้งนี้การที่ IRPC-CP เขารวมการทําประกันภัยแบบกลุมกับ 

ปตท. นั้น ชวยให IRPC-CP มีอํานาจในการตอรองกับ

บริษัทประกันภัยมากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอ IRPC-CP ทั้ง

ในดานคาเบี้ยประกันภัยและเง่ือนไขอ่ืนๆ  

บริษัทไดชําระเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวลวงหนาเปน

รายป จึงรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนา โดยบันทึกบัญชี

เปนลูกหนี้คงคาง 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของ IRPC-CP และเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน 

โดยการที่ IRPC-CP เขารวมการทําประกันภัยแบบกลุมกับ 

ปตท. นั้น ชวยให IRPC-CP มีอํานาจในการตอรองกับ

บริษัทประกันภัยมากขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอ IRPC-CP ทั้ง

ในดานคาเบี้ยประกันภัยและเง่ือนไขอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอ IRPC-

CP 
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14.1.2.2  รายการระหวางกันของบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (“CHPP”) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

14.1.2.2.1 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“PTT”) 

  ปตท. ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและกาซธรรมชาติครบวงจร โดย ปตท. เปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจาก ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ 30.10 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท และ ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญใน PTTGC และ TOP ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนของบริษัท 

ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายสําหรับการซ้ือกาซธรรมชาติ  

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

1.06 

- 

CHPP ซ้ือกาซธรรมชาติเพ่ือใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการ

ผลิตไฟฟา จากระบบการผลิตไฟฟาและพลังงานความรอน

รวมกัน (Cogeneration) ของ CHPP ซ่ึงถือเปนรายการ

ธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป ทั้งนี้ ปตท. เปน

ผูขายกาซธรรมชาติใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมแต

เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเง่ือนไขการซ้ือ

กาซธรรมชาติตามสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติระหวาง 

CHPP และ ปตท. 

รายการคาใชจายสําหรับการซ้ือกาซธรรมชาติเปนรายการ

ที่เกิดขึ้นตามความจําเปนและเปนไปตามการดําเนินธุรกิจ

ปกติ โดยมีเง่ือนไขและอัตราคากาซตามสัญญาซ้ือขายกาซ

ธรรมชาติที่ CHPP ทํากับ ปตท. ซ่ึงเปนราคามาตรฐานที่ 

ปตท. เรียกเก็บจากลูกคาในแตละประเภท โดยราคา

ดังกลาวมีการกําหนดสูตรการคํานวณคากาซไวอยาง

ชัดเจน จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ ปตท. สง

มาปฏิบัติงานสมทบที่ CHPP 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

3.53 

0.91 

ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัท มีการสงพนักงานมา

ปฏิบัติงานสมทบที่ CHPP เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดย ปตท. เปนผูรับผิดชอบในสวนของเงินเดือน 

โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ ปตท.สงมา

ปฏิบัติงานที่ CHPP ซ่ึง ปตท. จะมีการเรียกเก็บคาใชจาย

ดังกลาวจาก CHPP อีกทอดหนึ่ง ตามอัตราคาจางและ

สวัสดิการตามที่ ปตท. จายจริงใหแกพนักงานที่สงมา

ปฏิบัติงานที่ CHPP 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปน และมีการจาย

คาบริการที่เหมาะสม ซ่ึงเปนอัตราคาจางตามจริงที่ ปตท. 

จายใหแกพนักงานที่ ปตท. สงมา จึงถือไดวารายการ

ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาวัตถุดิบในการทดสอบระบบ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

-  เจาหนี้คงคาง 

 

- 

- 

 

0.13 

0.04 

CHPP ไดรวมกับบริษัทภายนอกแหงหนึ่งในการพัฒนา

โครงการจัดการพลังงาน โดย (1) บริษัทผูรวมพัฒนาเปน

ฝายจัดหาเคร่ืองจักร และ (2) CHPP เปนผูจัดหาวัตถุดิบ/

ผลิตภัณฑที่ใชในโครงการ เชน ถานหิน และกะลาปาลม 

ดังนั้น CHPP จึงตองจัดซ้ือวัตถุดิบดังกลาวเพ่ือใชในการ

ดําเนินการทดสอบระบบ อยางไรก็ตาม CHPP คาดวาจะ

ไมมีรายการนี้เกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากปจจุบัน CHPP 

ไดมีแผนการยกเลิกโครงการทดสอบระบบดังกลาวแลว 

รายการดังกลาวเกิดขึ้นตามความจําเปนและเปนการ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ CHPP คณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมีความ

สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอ CHPP ในการ

ดําเนินการทดสอบระบบตามแผนที่วางไว อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการกําชับหนวยงานที่

เกี่ยวของในการทํารายการในลักษณะดังกลาวกับบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงแลววาตองมีการเปรียบเทียบราคา

ตลาด หรือเทียบเคียงราคาและเง่ือนไขเพ่ือใหมีความ

สมเหตุสมผลของการทํารายการ  
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14.1.2.2.2  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (“PTTICT”) 

 PTTICT ประกอบธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในกลุม ปตท. เปนหลัก และถือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เน่ืองจากบริษัทและ PTTICT มีผู

ถือหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุน PTTICT ในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 20.00 และรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTICT 

ตามลําดับ 

 ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

0.64 

0.12 

 

CHPP ไดวาจาง PTTICT ซ่ึงเปนบริษัทที่มีความชํานาญ

เปนพิเศษ เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ 

บริการใหเชาใช จัดหา ติดตั้ง และบํารุงรักษาอุปกรณ

สารสนเทศ ซ่ึงรวมถึงการแกไขปญหาดาน Hardware และ 

Software เปนตน ซ่ึงรายการวาจางดังกลาวเปนไปเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจปกติของ CHPP โดยรายการดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบกับผูให

บริการรายอ่ืนในตลาดแลว การรับบริการดังกลาวจาก 

PTTICT มีราคาที่อยูในระดับเดียวกันกับผูใหบริการรายอ่ืน

ในตลาด นอกจากนี้การใชบริการดังกลาวยังเกิดคาใชจาย

นอยกวาคาจางพนักงานประจําและคาฝกอบรมพนักงาน

เพ่ือดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการคาใชจายดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของ CHPP และเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปน โดย 

PTTICT เปนบริษัทที่ มีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงใหบริการแก CHPP มาอยาง

ยาวนานและมีความเขาใจในความตองการของ CHPP 

เปนอยางดี  ทําให ม่ันใจไดวาจะใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาแลวเห็นวาคาใชจายดังกลาวมี

ความคุมคาตอการดําเนินงานของ CHPP ดังนั้น จึงถือได

วารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล 
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14.1.2.2.3  บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (“BSA”) 

  BSA ประกอบธุรกิจบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานท่ีเปนแบบ Outsourcing ของกลุม ปตท. ซึ่งเปนบริษัทรวมท่ีบริษัทถือหุนบุริมสิทธิอยูในสัดสวนรอยละ 25.00 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA นอกจากน้ี บริษัทและ BSA ยังมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. ซึ่งถือหุนสามัญท้ังหมดของ BSA โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.00 

ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA และ PTTGC ซึ่งถือหุนบุริมสิทธิ ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA 

 ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2556 

งวดปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธ.ค. 2557 

คา ใ ช จ า ยจ าง เหมาบ ริการ จัด หา

พนักงาน 

-  คาใชจายสําหรับงวด 

- เจาหนี้คงคาง 

 

 

- 

- 

 

 

0.49 

0.09 

CHPP ไดวาจาง BSA ในงานจางเหมาบริการจัดหา

พนักงาน โดย BSA จะเปนผู รับจางจัดหาพนักงาน 

Outsource มาปฏิบัติงานใหตรงตามวัตถุประสงคที่ CHPP 

กําหนด ซ่ึง BSA จะคิดคาจางเหมาบริการตามจํานวน

บุคลากรที่ไดมาปฏิบัติงานให CHPP จริง โดยมีการเรียก

เก็บอัตราคาจางบริการตามเง่ือนไขที่ตกลงรวมกันระหวาง 

CHPP และ BSA  

รายการจางเหมาบริการจัดหาพนักงานเปนรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความ

จําเปน และมีเง่ือนไขและคาบริการที่เทียบเคียงไดกับลูกคา

รายอ่ืนของ BSA โดย BSA เปนบริษัทรวมของบริษัท ที่มี

ความเช่ียวชาญดานทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงถือไดวา

รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอ

บริษัทและ CHPP 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2.3.14 หนา 66 

14.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 กรณีท่ีมีรายการระหวางกันของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ

ความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไป

ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ 

ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทํารายการดังกลาวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ 

สามารถแสดงใหเห็นไดวาการทํารายการดังกลาวน้ันมีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหผูเชี่ยวชาญ

อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุนแลวแตกรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจําเปน

และความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการระหวางกันท่ีสําคัญ ดังน้ี 

1. รายการขายผลิตภัณฑหรือใหบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการ

กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาตางๆ จะตองมีหลักเกณฑในการกําหนดราคาและเงื่อนไข ใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกันกับลูกคาทุกรายท้ังท่ีเกี่ยวของกันและไมเกี่ยวของกันกับบริษัท (Arm’s length basis) 

2. รายการซื้อผลิตภัณฑหรือรับบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการ 

ตกลงราคาและเงื่อนไขทางการคาตางๆ ระหวางบริษัทกับคูคาน้ัน จะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับท่ีคู

คาน้ันไดมีการกําหนดใหกับบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไมใชบริษัทรวมท้ังการเขาทํารายการดังกลาว จะตองไมทําให

บริษัทเสียประโยชน 

3. รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย: เปนรายการท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนคร้ังคราวตามความจําเปนและ

เหมาะสม เชน การเขาซื้อธุรกิจตางๆ เพ่ือขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของ

บริษัท โดยการเขาทํารายการดังกลาวใหฝายจัดการ และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญอิสระ (ตามแตความจําเปนและ

เหมาะสม) เปนผูประเมินและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสําหรับการเขาทํา

รายการดังกลาว 

 สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหวางกันน้ัน ผูท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการ

ทํารายการจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว ท้ังน้ี เพ่ือใหมั่นใจวาการเขาทํารายการ

ดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท หรือผูถือหุนของบริษัท แตเปนการทํารายการท่ี

บริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย ท้ังน้ี บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ

บริษัท (แบบ 56-1) 

 ภายหลังจากการเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ันตอน

ของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน 

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินภายใตกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของของบริษัทจดทะเบียนอยาง

เครงครัด 
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14.3 นโยบายในการทํารายการระหวางกัน  

1. กรรมการและผูบริหารของบริษัทจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของและแจงให

บริษัททราบ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการดาํเนินการตามขอกําหนดท่ีเกีย่วของกับการทํารายการระหวางกัน 

2. หลีกเล่ียงการทํารายการระหวางกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

3. ในกรณีท่ีจําเปนตองทํารายการระหวางกัน บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดําเนินการใหสอดคลองกับ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมถึงหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 

4. กําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหวางกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ซึ่งตองเปนธรรม สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนทุกราย กรณีท่ีไม

มีราคาดังกลาว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินคาหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใตเงื่อนไขท่ีเหมือนหรือ

คลายคลึงกัน 

5. ผูมีสวนไดเสียกับการทํารายการระหวางกันจะไมสามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ

ได 

6. ในการพิจารณาการทํารายการระหวางกัน บริษัทอาจแตงตั้งผูประเมินอิสระเพ่ือทําการประเมินและ

เปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหวางกันท่ีสําคัญ ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวารายการระหวางกัน

ดังกลาว สมเหตุสมผลและเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนทุกราย 

14.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 

 ในอนาคต หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยฯ ท้ังน้ี การเขาทํารายการดังกลาวจะตองไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือผูถือหุน

ของบริษัท แตตองเปนการทํารายการท่ีบริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนทุกราย 

 ในกรณีท่ีเปนรายการท่ีเกิดขึ้นเปนปกติ และคาดวาจะเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต บริษัทจะดําเนินการตาม

หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยท่ัวไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขท่ีเหมาะสม

และยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และการเขาทํารายการดังกลาวจะเปนไปตามหลักการเกี่ยวกับขอตกลงท่ี

มีเงื่อนไขทางการคาท่ัวไปตามท่ีมีการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการน้ี ฝายจัดการจะมีการจัดทํารายการ

สรุปการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกป 

 ในสวนของการเปดเผยรายการระหวางกันของบริษัทจะเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. 

รวมท้ังตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด อีกท้ังเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกันของ 

สภาวิชาชีพบัญชี 
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15. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

บริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการระหวา่ง PTTUT และ IPT เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2556 เพื่อเป็นแกนน าในการ
ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) โดยประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคตา่งๆ รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่อง ทัง้ในและตา่งประเทศ  

ภายหลงัจากควบรวมกิจการ ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ด าเนินการเข้าซือ้หุ้นในธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยไฟฟ้าจากบริษัทตา่งๆ ภายในกลุม่ ปตท. ตามแผนธุรกิจ ซึง่โรงไฟฟ้าภายใต้บริษัทต่างๆ ดงักลา่วบางสว่นได้เปิด
ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและบางสว่นอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทต้องถือปฏิบตัิตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 
(TFRIC 4) ว่าด้วยการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ โดยหากเป็นสญัญาเช่าต้องถือปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ืองสญัญาเช่ากบัสว่นประกอบที่เป็นสญัญาเช่าในการจัดประเภทรายการและการบนัทึก
บญัชี ซึง่เมื่อได้ทบทวนข้อตกลงของบริษัท แล้วพบวา่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าของบริษัทท่ี อ าเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี  (“โรงไฟฟ้าศรีราชา”) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)  
เข้าเง่ือนไขวา่เป็นข้อตกลงที่ประกอบด้วยสญัญาเช่าการเงิน จึงต้องมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ ท าให้มีผลกระทบต่อ
สินทรัพย์และก าไรสะสมของบริษัท โดยภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท IPP นัน้ บริษัทจะได้รับรายได้ค่าไฟฟ้าที่
ส าคญัจากการจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ดงันี ้ 

1)  คา่ความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ซึง่ประกอบด้วย 
- APR1 : คา่ตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับคา่ก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทน

 ของบริษัท (Capacity Cost) 
- APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา 

 (Fixed O&M) 
2)  คา่พลงังานไฟฟ้าที่ได้รับตามปริมาณไฟท่ีจ าหนา่ย (Energy Payment : EP)  

เมื่อมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ สนิทรัพย์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึง่เดิมบนัทึกเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์
จะถูกบนัทึกเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน และรายได้ในส่วนของ APR1 ของโรงไฟฟ้าศรีราชาที่จะได้รับจากการมี
ความพร้อมจ่ายไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จากเดิมบนัทึกเป็นรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการทัง้
จ านวน จะเปลีย่นเป็นบางสว่นรับรู้เป็นรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน และบางสว่นน าไปปรับลดยอดลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
การเงินดงักลา่ว 

นอกจากนัน้ นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมท่ี่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีเมือ่วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2557 ที่จะมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิ  

ทัง้นี ้งบการเงินตามกฎหมาย (Statutory Account) ในปัจจุบนัของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาตัง้แต ่10 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 และงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นงบ
การเงินที่เร่ิมจดัท าตัง้แต่วนัควบบริษัทและได้น า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิแล้ว แต่ยงัไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีจะมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มาถือปฏิบตัิ 
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เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั โดยจากการตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 10 เร่ืองงบ
การเงินรวม ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผู้ ถือหุ้นใหญ่หลายราย และไม่มีรายใดถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก ปตท. 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ซึง่ถือหุ้นประมาณร้อยละ 49.10 และร้อยละ 49.89 ใน TOP และ PTTGC ตามล าดบั โดยผู้ ถือหุ้นที่เหลือ
ของ TOP และ PTTGC มีการกระจายตวัค่อนข้างมาก และเป็นไปได้ยากที่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นจะรวมตวักนัใช้สิทธิออกเสียง
เหนือ ปตท. จึงมีผลท าให้ TOP และ PTTGC ถือเป็นบริษัทยอ่ยของ ปตท. และบริษัทถือเป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของ ปตท. 
ดงันัน้ การควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2556 และการได้มาซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ของบริษัท ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2556 จนถึงปัจจุบนั ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั บริษัทจึงได้จดัท างบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ประกอบไปด้วย  

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557  
 งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  
31 ธนัวาคม 2557 

 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบกระแสเงินสดรวมส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่  
10 มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

โดยงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะดงักลา่วได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 5 ฉบบั (“Pack 5”) 
ดงัตอ่ไปนี ้มาถือปฏิบตัิตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 และได้ท าการปรับปรุงงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 
มกราคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 

 มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557)  เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557)  เร่ืองเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  เร่ืองงบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11  เร่ืองการร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีในกิจการอื่น 

นอกจากนี ้เนื่องจากบริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการเมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อให้มีข้อมลูเพียงพอและ
ครบถ้วนตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุส าหรับการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานย้อนหลงั บริษัทจึงได้จดัท าข้อมลูทางการเงิน
เสมือน ซึง่ประกอบด้วย  

 งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 และงบแสดงฐานะการเงิน
รวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการเสมือน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการเสมือน งบกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556  

 งบก าไรขาดทนุรวมเสมือน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเสมือน งบกระแสเงินสดรวมเสมือน ส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

โดยสามารถสรุปสมมติฐานและรายการปรับปรุงที่ส าคญัในการจดัท าข้อมลูทางการเงินเสมือนได้ ดงันี ้
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 เสมือนวา่บริษัทได้เกิดขึน้จากการควบรวมกิจการระหวา่ง PTTUT และ IPT ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2555 และ
เสมือนวา่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดยีวกนั เนื่องจากกลุม่บริษัทก่อนและหลงัการควบรวมกิจการ
อยูภ่ายใต้การควบคมุของ ปตท. 

 เสมือนว่าบริษัทได้รวมงบการเงินของ PTTUT และ IPT ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึง
วนัที่ 9 มกราคม 2556 และงบการเงินของบริษัทส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวนัที่  
31 ธนัวาคม 2556 เพื่อแสดงเป็นข้อมลูทางการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 บริษัทบันทึกปรับปรุงผลกระทบเพื่อให้เป็นไปตาม TFRIC 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สญัญาเช่าหรือไม ่และบนัทกึรายการปรับปรุงในแตล่ะงวดเพื่อให้เป็นไปตาม Pack 5 ในงบการเงินย้อนหลงั
ประหนึง่ได้เร่ิมใช้นบัแตว่นัเร่ิมแรก 

 บริษัทรวมฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าไปลงทนุตัง้แตว่นัท่ีซือ้กิจการ เนื่องจากไม่
มีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีสาระส าคญั 

ทัง้นี ้ในการวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน จะมีการวิเคราะห์
ถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดดงันี ้

- ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน บริษัทจะใช้ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบั งบแสดงฐานะการเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 31 ธนัวาคม 2557 

- ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน บริษัทจะใช้ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการเสมือน ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบังบก าไรขาดทนุรวมเสมือน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 และงบก าไรขาดทนุรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

- ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทจะใช้ข้อมลูจากงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการเสมือน ส าหรับปี 2555 
งบกระแสเงินสดรวมเสมือน ส าหรับปี 2556 และงบกระแสเงินสดรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ส าหรับปี 
2557 

ผู้ลงทนุควรพิจารณาข้อมลูทางการเงินเสมือนและงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะของบริษัทท่ีแนบไว้ในเอกสาร
แนบของเอกสารฉบบันีป้ระกอบการอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ผู้ลงทนุ
ควรอา่นหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินเสมือนและหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะของบริษัท 
ซึ่งมีการอธิบายถึงความเป็นมาในการจัดท าและสมมติฐานที่ส าคญัในการจัดท าเอกสารดงักล่าว ซึ่งในบางกรณีฝ่าย
จดัการของบริษัทจะต้องใช้ดลุยพินิจและการตดัสนิใจในการประมาณการข้อสมมติฐานของรายการทางธุรกิจนัน้ๆ เพื่อให้
การท าเอกสารดงักลา่วถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชีที่ยอมรับกนัโดยทัว่ไป ทัง้นีข้้อสมมติฐานและรายการดงักลา่วอาจมี
ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท  

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี  

(1) สรุปรายงานการให้ความเช่ือมัน่ของผู้สอบบญัชีตอ่การรวบรวมข้อมลูทางการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 

 ผู้สอบบญัชีโดยนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6333 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
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และตลาดหลกัทรัพย์ได้เข้าปฏิบตัิงานเพื่อรายงานการจดัท าข้อมลูทางการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2555 และ 2556 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทมีความเห็นวา่ข้อมลูทางการเงินเสมือนนีไ้ด้รวบรวมตาม
หลกัเกณฑ์ที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินเสมือนในสาระส าคญั 

(2) สรุปรายงานของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส าหรับปีสิน้สุด  31 
ธนัวาคม 2557   

 รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยนายวยัวฒัน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6333 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ได้เข้าตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวแล้วและมีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท
ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีสิน้สุดเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปต่องบการเงินเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ผู้สอบบญัชี
ขอให้สงัเกตเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(ก) งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้เพื่อประกอบการยื่นขอท าค าเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้งบการเงินนีอ้าจจะไม่เหมาะสม
ส าหรับใช้เพื่อวตัถปุระสงค์อื่น 

(ข) งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวทางปฏิบตัิทางการบญัชีที่
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี ที่มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 ยกเว้นการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานการเงินท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

(ค) ในการจดัท างบการเงินนี ้กลุม่บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ที่
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชีเมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่จะมีผลบงัคบัส าหรับงบการเงินที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปดงัที่กลา่วแล้วข้างต้นบางฉบบั มาถือปฏิบตัิก่อนวนัที่ถือ
ปฏิบตัิ โดยกลุม่บริษัทถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 
2557 และได้ท าการปรับปรุงงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2556 ถึง วนัที่ 
31 ธันวาคม 2556  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยการปฏิบตัิตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินดงักลา่วมีผลท าให้การควบรวมกิจการและการได้มาซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่
ควบคมุร่วมกนัถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั เนื่องจากกลุม่บริษัทก่อนและหลงัการ
ควบรวมกิจการอยูภ่ายใต้การควบคมุของบริษัทใหญ่ล าดบัสงูสดุแหง่หนึง่ 

(ง) บริษัทได้จดัท างบการเงินฉบบัสมบรูณ์แยกต่างหากส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดท ารายงานทางการเงิน  ซึ่งผู้สอบบญัชีได้ออกรายงานของผู้สอบบญัชีแยก
ตา่งหาก เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ลงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558  

 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2.4.15 หน้า 5 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินรวม (Stat)* 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมนุเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,019 11.16% 6,390 14.74% 3,421 7.97% 6,390 14.59% 3,421 7.77% 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 197 0.55% 81 0.19% 182 0.42% 81 0.18% 182 0.41% 
เงินลงทนุชัว่คราว 1,734 4.82% 825 1.90% - - 825 1.88% - - 
ลกูหนีก้ารค้า 3,542 9.84% 4,999 11.53% 3,013 7.02% 4,999 11.41% 3,013 6.85% 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 486 1.35% 429 0.99% 460 1.07% - - 108 0.25% 
ลกูหนีอ่ื้น 575 1.60% 1,074 2.48% 467 1.09% 1,074 2.45% 467 1.06% 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัสว่นถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - - - - - - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - - - - 
สินค้าคงเหลือ  369 1.02% 389 0.90% 359 0.84% 389 0.89% 359 0.82% 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมขอคืน 11 0.03% 72 0.17% 15 0.04% 72 0.16% 15 0.04% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 68 0.19% 233 0.54% 228 0.53% 233 0.53% 228 0.52% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,001 30.55% 14,493 33.44% 8,146 18.97% 14,064 32.10% 7,794 17.75% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน             
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - - 1,735 4.00% 2,639 6.15% 2,315 5.28% 3,219 7.31% 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - - - - - 
เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั - - 1,149 2.65% 2,016 4.70% 1,381 3.15% 2,348 5.34% 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1 0.00% 1 0.00% 2,687 6.26% 1 0.00% 2,687 6.11% 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - - - - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 7,818 21.71% 7,390 17.05% 6,929 16.14% 6,586 15.03% 6,586 14.97% 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  16,896 46.92% 18,178 41.94% 20,048 46.70% 18,217 41.58% 20,082 45.64% 
ค่าความนิยม - - - - - - 353 0.81% 326 0.74% 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 17 0.05% 27 0.06% 73 0.17% 522 1.19% 568 1.29% 
สินทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน - - 138 0.32% 138 0.32% 138 0.31% 138 0.31% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  280 0.78% 235 0.54% 257 0.60% 235 0.54% 257 0.58% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,012 69.45% 28,851 66.56% 34,786 81.03% 29,747 67.90% 36,210 82.29% 
รวมสินทรัพย์ 36,013 100.00% 43,344 100.00% 42,932 100.00% 43,811 100.00% 44,004 100.00% 
หมายเหต ุ:  * งบ Stat หมายถึง งบการเงินตามกฎหมายของบริษัท (Statutory Account) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2.4.15 หน้า 6 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินรวม (Stat)* 

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ปรับปรุงใหม่) ณ 31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น           
หนีส้ินหมนุเวียน           
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 360 0.83% - - 360 0.82% - - 
เจ้าหนีก้ารค้า 1,938 5.38% 3,112 7.18% 2,276 5.30% 3,112 7.10% 2,276 5.17% 
เจ้าหนีอ่ื้น 978 2.72% 1,165 2.69% 999 2.33% 1,165 2.66% 999 2.27% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 31 0.09% - - - - - - - - 
เจ้าหนีง้านก่อสร้างโครงการยทิูลิตี ้ 11 0.03% 464 1.07% 194 0.45% 464 1.06% 194 0.44% 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย 33 0.09% 28 0.07% 14 0.03% 28 0.06% 14 0.03% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,224 6.17% 2,254 5.20% 1,595 3.71% 2,260 5.16% 1,595 3.62% 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 45 0.13% 673 1.55% 127 0.29% 673 1.54% 127 0.29% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,260 14.61% 8,056 18.59% 5,203 12.12% 8,062 18.40% 5,203 11.82% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน               
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12,447 34.56% 10,384 23.96% 11,197 26.08% 10,384 23.70% 11,197 25.45% 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 440 1.22% 443 1.02% 406 0.95% 268 0.61% 339 0.77% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 0.05% 23 0.05% 27 0.06% 23 0.05% 27 0.06% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 77 0.18% 80 0.19% 77 0.18% 80 0.18% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 12,905 35.83% 10,927 25.21% 11,711 27.28% 10,751 24.54% 11,643 26.46% 
รวมหนีสิ้น 18,165 50.44% 18,983 43.80% 16,914 39.40% 18,813 42.94% 16,846 38.28% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น               
ทนุเรือนหุ้น              
   ทนุจดทะเบียน 8,630   11,237  14,983   11,237  14,983  
   ทนุท่ีออกและช าระแล้ว     8,630 23.96% 11,237 25.93% 11,237 26.17% 11,237 25.65% 11,237 25.54% 
   สว่นเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั - - 3,393 7.83% 3,393 7.90% 3,393 7.74% 3,393 7.71% 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นจากการรวมธุรกิจ - - - - - - 4,899 11.18% 4,899 11.13% 
สว่นลดทนุจากการรวมธุรกิจ - - - - - - (5,920) (13.51%) (5,920) (13.45%) 
สว่นลดทนุจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั - - (1,086) (2.51%) (1,197) (2.79%) - - - - 
ก าไรสะสม              
   จดัสรรแล้ว              
      ทนุส ารองตามกฎหมาย 196 0.54% 196 0.45% 344 0.80% 197 0.45% 344 0.78% 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 9,022 25.05% 10,187 23.50% 11,508 26.80% 10,548 24.08% 12,262 27.87% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ - - 434 1.00% 733 1.71% 645 1.47% 944 2.14% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   17,848 49.56% 24,361 56.20% 26,018 60.60% 24,998 57.06% 27,158 61.72% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 36,013 100.00% 43,344 100.00% 42,932 100.00% 43,811 100.00% 44,004 100.00% 

หมายเหต ุ:  * งบ Stat หมายถึง งบการเงินตามกฎหมายของบริษัท (Statutory Account) 
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งบก าไรขาดทุน 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ ข้อมูลทางการเงินเสมือนรวม งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินรวม (Stat) (2) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2555 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2556 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2556 

ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่  
10 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2556(1) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2557 

ส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่  
10 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2556(1) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้                       
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 23,808 95.47% 25,446 95.96% 25,447 95.97% 24,841 95.96% 22,924 95.95% 24,471 94.92% 22,536 94.94% 
รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 817 3.28% 774 2.92% 774 2.92% 755 2.91% 730 3.06% 1,019 3.95% 966 4.07% 
รายได้จากการขายไนโตรเจน 94 0.38% 107 0.40% 107 0.40% 107 0.41% 101 0.42% 107 0.42% 101 0.42% 
รายได้อ่ืน 218 0.87% 191 0.72% 189 0.71% 185 0.71% 135 0.57% 185 0.72% 135 0.57% 
รวมรายได้ 24,937 100.00% 26,518 100.00% 26,517 100.00% 25,888 100.00% 23,891 100.00% 25,782 100.00% 23,738 100.00% 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 22,672 90.92% 24,235 91.39% 24,236 91.40% 23,649 91.35% 21,571 90.29% 23,063 89.46% 20,886 87.99% 
ต้นทนุค่าไนโตรเจน 80 0.32% 101 0.38% 101 0.38% 101 0.39% 94 0.39% 101 0.39% 94 0.40% 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 6 0.02% 5 0.02% 5 0.02% 5 0.02% 9 0.04% 5 0.02% 9 0.04% 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 320 1.28% 283 1.07% 284 1.07% 276 1.07% 401 1.68% 303 1.18% 430 1.81% 
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ (29) (0.12%) 12 0.05% 20 0.08% 23 0.09% 8 0.03% 23 0.09% 8 0.03% 
ผลเสียหายจากคดีความ - - 90 0.34% 90 0.34% 90 0.35% - - 90 0.35% - - 
รวมค่าใช้จ่าย 23,048 92.43% 24,726 93.24% 24,737 93.28% 24,144 93.27% 22,083 92.43% 23,585 91.48% 21,427 90.26% 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 1,888 7.57% 1,792 6.76% 1,781 6.72% 1,744 6.73% 1,808 7.57% 2,197 8.52% 2,311 9.74% 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ
กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั - - - - 2 0.01% 2 0.01% 268 1.12% 2 0.01% 259 1.09% 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

2,906 11.65% 2,806 10.58% 2,799 10.55% 2,737 10.57% 3,118 13.05% 3,193 12.38% 3,618 15.24% 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 

1,888 7.57% 1,792 6.76% 1,783 6.72% 1,746 6.74% 2,076 8.69% 2,199 8.53% 2,570 10.83% 

ต้นทนุทางการเงิน 746 2.99% 617 2.32% 618 2.33% 601 2.32% 470 1.97% 595 2.31% 465 1.96% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,142 4.58% 1,175 4.43% 1,165 4.39% 1,145 4.42% 1,606 6.72% 1,604 6.22% 2,106 8.87% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (99) (0.40%) 4 0.02% 4 0.02% 1 0.01% 27 0.12% 98 0.38% 135 0.57% 
ก าไรส าหรับงวด 1,241 4.98% 1,171 4.42% 1,161 4.38% 1,144 4.42% 1,578 6.61% 1,505 5.84% 1,971 8.30% 
ส่วนของก าไรส าหรับงวดที่เป็นของ               
    สว่นของบริษัทใหญ่ 1,241 4.98% 1,171 4.42% 1,166 4.40% 1,149 4.44% 1,581 6.62% 1,510 5.86% 1,973 8.31% 
    สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ -  -  (5) (0.02%) (5) (0.02%) (3) (0.01%) (5) (0.02%) (2) (0.01%) 
ก าไรส าหรับงวด 1,241 4.98% 1,171 4.42% 1,161 4.38% 1,144 4.42% 1,578 6.61% 1,505 5.84% 1,971 8.30% 

 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ  23,808 25,446 25,447 24,841 22,924 24,471 22,536 
รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน  817 774 774 755 730 1,019 966 
รวม  24,625 26,220 26,221 25,596 23,654 25,490 23,502 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ  22,672 24,235 24,236 23,649 21,571 23,063 20,886 
ก าไรขัน้ต้น  1,953 1,985 1,985 1,947 2,083 2,427 2,616 
หมายเหต:ุ (1) บริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการเมื่อวนัท่ี 10 ม.ค. 2556 ดงันัน้งบการเงินของปี 2556 จึงเป็นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่ 10 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2556  
 (2) งบ Stat หมายถึง งบการเงินตามกฎหมายของบริษัท (Statutory Account) 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ ข้อมูลทางการเงิน
เสมือนรวม งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินรวม (Stat) (2) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2555 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2556 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2556 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 

ตัง้แต่ 10 ม.ค. – 31 
ธ.ค.  2556(1) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2557 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 

ตัง้แต่ 10 ม.ค. – 31 
ธ.ค.  2556(1) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน            
ก าไรส าหรับงวด 1,241 1,171 1,161 1,144 1,578 1,505 1,971 
รายการปรับปรุง        
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,018 1,014 1,016 991 1,043 994 1,048 
ดอกเบีย้รับ (172) (167) (168) (165) (110) (165) (110) 
เงินปันผลรับ - - - (0) (0) (0) (0) 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 7 10 18 21 0 21 0 
ผลเสียหายจากคดีความ - 90 90 90 - 90 - 
(กลบัรายการ) ส ารองหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู - (7) (7) (7) 1 (7) 1 
(กลบัรายการ) ส ารองค่าเผ่ือจากการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ - - - 0 (0) 0 (0) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 38 - - 0 13 0 5 
ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 4 5 5 5 5 5 465 
ต้นทนุทางการเงิน 746 617 618 601 470 595 465 
ขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนิยม - - - - - 26 28 
(ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ (99) 4 4 1 27 98 135 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั - - (2) (2) (268) (2) (259) 
  2,783 2,737 2,735 2,678 2,759 3,160 3,297 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน          
ลกูหนีก้ารค้า  (1,203) (1,489) (1,491) (1,789) 1,985 (1,789) 1,985 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 358 486 486 481 430 (1) (107) 
ลกูหนีอ่ื้น (286) (535) (534) (544) 630 (544) 630 
สินค้าคงเหลือ 10 16 27 31 28 31 28 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมขอคืน 95 (46) (47) (1) 57 (1) 57 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 38 (131) (129) (113) 47 (113) 47 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 3 (1) (1) (1) (11) (1) (11) 
เจ้าหนีก้ารค้า (360) 1,173 1,173 584 (836) 584 (836) 
เจ้าหนีอ่ื้น 163 213 183 185 (288) 185 (288) 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 24 125 114 44 (97) 44 (97) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (จ่ายจริง) (6) (1) (1) (1) - (1) - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน - - (4) (4) 3 (4) 3 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,619 2,547 2,511 1,552 4,709 1,552 4,709 
ขอคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้ 6 8 8 - (106) - (106) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,625 2,555 2,519 1,552 4,603 1,552 4,603 
 
 
 
 
 

   

  

  



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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งบกระแสเงินสด 
(ล้านบาท) 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ ข้อมูลทางการเงิน
เสมือนรวม งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ งบการเงินรวม (Stat) (2) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2555 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค. 2556 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2556 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 

ตัง้แต่ 10 ม.ค. – 31 
ธ.ค.  2556(1) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2557 

ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 

ตัง้แต่ 10 ม.ค. – 31 
ธ.ค.  2556(1) 

(ปรับปรุงใหม่) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธ.ค.  2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        
รับดอกเบีย้ 175 176 176 175 118 175 118 
รับเงินปันผล - - - 0 0 0 0 
ซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน (2) (1) (2) (2) (49) (2) (49) 
ซือ้อาคารและอปุกรณ์ (435) (363) (363) (358) (3,082) (358) (3,082) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ (เพิ่มขึน้) ลดลง 801 116 116 611 (102) 611 (102) 
เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย - (1,436) (914) (914) - (914) - 
เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทร่วม - (590) (2,316) (2,316) (884) (2,316) (884) 
เงินสดจ่ายจากการลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั - (927) (927) (927) (1,094) (927) (1,094) 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - - - - (2,896) - (2,896) 
รับเงินคืนจากการลงทนุ - - - - 210 - 210 
เงินจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - (1,569) (174) (174) - (174) - 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - 
เงินจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - 
เงินรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - - 
เงินลงทนุชัว่คราว 429 1,049 909 925 825 925 825 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 968 (3,545) (3,495) (2,978) (6,953) (2,978) (6,953) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน        
จ่ายดอกเบีย้ (748) (608) (606) (593) (517) (593) (517) 
จ่ายเงินปันผล (14) - - - (112) - (112) 
รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุ - 6,000 6,000 6,000 - 6,000 - 
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน (1) (2) (2) (1) (135) (1) (135) 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 360 360 1,640 360 1,640 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - (2,000) - (2,000) 
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - (350) (350) - (350) - 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 2,470 - 2,470 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,666) (2,055) (2,055) (1,875) (2,266) (1,875) (2,266) 
เงินสดรับค่าหุ้นจากสว่นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย - - - - 302 - 302 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,429) 3,335 3,347 3,540 (619) 3,540 (619) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 164 2,345 2,371 2,113 (2,969) 2,113 (2,969) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 3,855 4,019 4,019 4,277 6,390 4,277 6,390 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4,019 6,364 6,390 6,390 3,421 6,390 3,421 

 หมายเหต ุ: (1) บริษัทเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการเมื่อวนัท่ี 10 ม.ค. 2556 ดงันัน้งบการเงินของปี 2556 จึงเป็นงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่ 10 ม.ค. – 31 ธ.ค.  2556 
  (2) งบ Stat หมายถึง งบการเงินตามกฎหมายของบริษัท (Statutory Account) 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
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หมายเหต:ุ (1) เน่ืองจากบริษัทจัดท าข้อมลูทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2555 ถึงปี 2556 ดังนัน้ การค านวณอัตราส่วนทางการเงินส าหรับปี 2555 จึงไม่มีการใช้
ค่าเฉลี่ยในการค านวณ  

 (2) เน่ืองจากบริษัทจัดท าข้อมลูทางการเงินเสมือนรวม และงบการเงินรวมตัง้แต่ปี 2556 ดังนัน้ การค านวณอัตราส่วนทางการเงินส าหรับปี 2556 จึงไม่มีการใช้
ค่าเฉลี่ยในการค านวณ 

 (3) อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า ค านวณมาจาก (รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ + รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน)/ ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู 
 (4) เน่ืองจากรายการสินค้าคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนัน้ ประกอบด้วยพสัดคุงคลงัเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ และ

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจึงมิได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 
 (5) อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ค านวณมาจาก ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ/ เจ้าหนีก้ารค้าเฉลี่ย 
 (6) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ค านวณมาจาก ก าไรจากการด าเนินงาน/ (รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ + รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน) โดยท่ีก าไร

จากการด าเนินงานค านวณมาจาก (รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ + รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน + รายได้จากการขายไนโตรเจน) – (ต้นทุนขาย
สินค้าและต้นทนุการให้บริการ + ต้นทนุค่าไนโตรเจน + ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 

 (7) อตัราก าไรอ่ืน ค านวณมาจาก (รายได้อ่ืน – ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ – ผลเสียหายจากคดีความ)/ รายได้รวม 
 (8) อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณมาจาก เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน/ ก าไรจากการด าเนินงาน 
 (9) อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ค านวณมาจาก เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน/ (ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน + ซือ้อาคารและอุปกรณ์ + เงินสด

จ่ายจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย + เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม + เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน +เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน +เงิน
จ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน + เงินจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน + จ่ายดอกเบีย้ + จ่ายเงินปันผล + ช าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน + เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั + ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน)  

อัตราส่วนทางการเงิน 

ข้อมูลทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

สิน้สุดวันที่ 

ข้อมูลทางการ
เงินเสมือนรวม 
สิน้สุดวันที่ 

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

สิน้สุดวันที่ 

ปี 2555(1) ปี 2556 

10 ม.ค. 2556 
- 31 ธ.ค. 

2556 
(ปรับปรุง
ใหม่) 

31 ธ.ค.  
2557 

31 ธ.ค.  
2556(2) 

10 ม.ค. 2556 
- 31 ธ.ค. 
2556(2) 

(ปรับปรุง
ใหม่) 

31 ธ.ค.  
2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 2.09 2.20 2.20 1.56 1.80 1.80 1.57 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 1.80 1.68 1.68 1.25 1.53 1.53 1.27 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.31 0.41 0.25 0.75 0.31 0.19 0.69 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)(3) 6.83 6.11 5.97 5.90 5.25 5.12 5.90 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 53 59 61 61 69 71 61 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)(4) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)(4) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)(5) 11.70 9.60 9.37 7.96 7.79 7.60 8.01 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 31 38 39 46 47 48 45 
Cash Cycle (วนั) 22 21 22 15 22 23 16 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 7.93% 7.57% 7.61% 8.63% 7.57% 7.61% 8.81% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)(6) 6.67% 6.50% 6.53% 7.03% 6.49% 6.53% 7.10% 
อตัราก าไรอ่ืน (%)(7) 0.99% 0.33% 0.32% 0.98% 0.30% 0.28% 0.53% 
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร (%)(8) 99.02% 150% 94.98% 278.52% 147.99% 92.82% 274.04% 
EBITDA Margin (%) 11.80% 10.70% 10.72% 12.37% 10.67% 10.69% 13.18% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 4.98% 4.42% 4.45% 5.82% 4.38% 4.42% 6.61% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 6.95% 5.46% 5.38% 5.40% 4.77% 4.69% 6.26% 
 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.45% 2.96% 2.92% 3.31% 2.68% 2.64% 3.66% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 8.96% 8.88% 8.71% 10.16% 8.36% 8.20% 9.79% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.69 0.67 0.65 0.57 0.61 0.60 0.55 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)  

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.02 0.72 0.72 0.54 0.78 0.78 0.65 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า) 3.05 5.15 3.65 10.83 5.09 3.59 10.85 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis (เท่า)(9) 0.57 0.34 0.22 0.42 0.33 0.21 0.36 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 1.16% - - 8.11% - - 7.12% 
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16. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

แนวทางการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

เนื่องจากบริษัทได้เร่ิมจดัท างบการเงินเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีบริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการ
ระหว่าง PTTUT และ IPT รวมทัง้เร่ิมด าเนินการเข้าซือ้หุ้นในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม 
ปตท. ในเดือนธนัวาคม 2556 ท าให้มีการเร่ิมจดัท างบการเงินรวมตัง้แตไ่ตรมาส 4 ปี 2556 และเร่ิมใช้มาตรฐานบญัชีใหม่
ได้แก่ 1) TFRIC 4 เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2557 และ 2) Pack 5 เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2558 บริษัทจึงได้มีการจดัท างบ
การเงินเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และข้อมลูทางการเงินเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2555 และ 2556  รวมทัง้ปรับปรุงผลกระทบจาก TFRIC 4 และ Pack 5 ในข้อมลูทางการเงินดงักลา่ว
ย้อนหลงัประหนึ่งได้เร่ิมใช้มาตรฐานดงักลา่ว นบัแต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น เพื่อให้นกัลงทนุ
เข้าใจถึงแนวโน้มการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินกบังบ
การเงินปี 2557 ได้ 

ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินดงันี  ้
- ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน บริษัทจะใช้ข้อมลูจากงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการเสมือน ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบั งบแสดงฐานะการเงินรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 31 ธนัวาคม 2557 

- ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน บริษัทจะใช้ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการเสมือน ส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปรียบเทียบกบังบก าไรขาดทนุรวมเสมือนส าหรับปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และงบก าไรขาดทนุรวมเพื่อวตัถปุระสงค์เฉพาะ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

- ในการวิเคราะห์กระแสเงินสด บริษัทจะใช้ข้อมลูจากงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการเสมือนส าหรับปี 2555 
งบกระแสเงินสดรวมเสมือนส าหรับปี 2556 และงบกระแสเงินสดรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะ ส าหรับปี 
2557 

ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

ปัจจบุนัรายได้หลกัของกลุม่บริษัทมาจากการจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ ให้แก่ลกูค้าหลกั 2 
กลุม่ คือ (1) กฟผ. กฟภ. และกฟน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และ (2) ลกูค้าอตุสาหกรรม โดยรายได้จากการจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. นัน้จะเป็นรายได้ที่คอ่นข้างมีความแนน่อน เนื่องจากเป็นการซือ้ขายภายใต้สญัญาซือ้
ขายระยะยาวที่มีการก าหนดปริมาณและสตูรราคารับซือ้ที่แน่นอน  อย่างไรก็ดี ในสว่นของรายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน า้ และสาธารณปูโภค ให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม ถึงแม้ว่าจะมีการท าสญัญาระยะยาวที่มีการก าหนดปริมาณรับซือ้ขัน้
ต ่าและสูตรราคาที่แน่นอน แต่รายได้จากลูกค้าอุตสาหกรรมบางส่วนอาจแปรผันไปตามการผลิตและการหยุดซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจักรของลูกค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี ้บริษัทมีการขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ยไฟฟ้าตา่งๆ โดยในปี 2556 บริษัทได้ด าเนินการซือ้หุ้นในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศจาก
บริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม ปตท. ซึ่งโรงไฟฟ้าภายใต้บริษัทต่างๆ ดงักลา่วบางส่วนได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและ
บางสว่นอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง สง่ผลให้รายได้ของกลุม่บริษัทในอนาคตจะเติบโตขึน้อยา่งเป็นล าดบัตามการทยอยรับรู้รายได้
จากบริษัทตา่งๆ ท่ีบริษัทได้เข้าลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง  
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ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 26,517 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.34 จาก 24,937 ล้านบาท ในปี 2555 
โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นส าคญั ซึ่งสง่ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 1,985 
ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.64 จาก 1,953 ล้านบาท ในปี 2555 อย่างไรก็ตามแม้ว่าก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้และต้นทนุทางการ
เงินลดลงจากการช าระคืนเงินกู้  แตเ่นื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นและผลเสยีหายจากคดีความระหว่าง
บริษัทและ กฟผ. ที่เกิดจากการตีความตามสญัญาที่ไม่ตรงกนั ซึ่งอนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดแล้วในปี 2556 รวมทัง้มี
คา่ใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้สง่ผลให้ปี 2556 บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากบั 1,166 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.03 จาก 1,241 ล้าน
บาท ในปี 2555 

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 23,891 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.92 จาก 26,517 ล้านบาท ในปี 2556 
โดยสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายได้คา่พลงังานไฟฟ้าตามสญัญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่าย
ไฟฟ้าในปริมาณที่ต ่ากว่าปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้หยดุผลิตไฟฟ้าเป็นบางช่วง  อย่างไรก็ตามจากการสัง่ลดปริมาณ
การผลิตหรือสั่งหยุดผลิตไฟฟ้าดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติที่ขึน้อยู่กับปริมาณการผลิต และค่าซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามสญัญาซอ่มบ ารุงรักษาระยะยาวซึง่จ่ายตามชัว่โมงการเดินเคร่ือง ลดลงเช่นเดียวกนั ดงันัน้จึงไม่
สง่ผลกระทบในทางลบต่อก าไรของบริษัท ประกอบกบัการที่โรงผลิตสาธารณปูการระยองมีสดัสว่นการขายไอน า้เพิ่มขึน้ 
ส่งผลให้ก าไรขัน้ต้นในปี 2557 เท่ากับ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.96 เมื่อเทียบกับ 1,985 ล้านบาท ในปี 2556  
ประกอบกบัมีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึน้ รวมทัง้ต้นทุนทางการเงินที่
ลดลงจากการช าระคืนเงินกู้  ส่งผลให้ก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ ในปี 2557 เท่ากับ 1,581 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
35.58 เมื่อเทียบกบั 1,166 ล้านบาท ในปี 2556   

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทพบว่า ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 43,344 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.36 จาก 36,013 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการรวมที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ของบริษัทย่อยเข้างบการเงินรวมของบริษัท และการเพิ่มขึน้ของเงินลงทุนซึ่งเกิดจากการลงทุนตามแผนขยาย
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของเงินสดคงเหลอืจากการเพิ่มทนุ ซึง่เตรียมไว้ส าหรับการลงทนุในธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า รวมทัง้ธุรกิจเก่ียวเนื่องตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท โดย ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 
42,932 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบั 43,344 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556  

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 18,165 ล้านบาท 18,983 ล้านบาท และ 16,914 
ล้านบาท ตามล าดบั โดยหนีส้นิรวมของบริษัท ณ สิน้ปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.50 จาก ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท ในขณะท่ี ณ สิน้ปี 2557 ลดลงร้อยละ 10.90 จาก ณ สิน้ปี 2556 สาเหตหุลกั
มาจากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท 

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 17,848 ล้านบาท 24,361 ล้านบาท และ 
26,018 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.50 จากสิน้ปี 2555 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.80 จาก
สิน้ปี 2556 โดยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้สว่นหนึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทจากผลประกอบการที่ดีขึน้
ในแตล่ะปี ทัง้นี ้ส าหรับปี 2556 มีการเพิ่มขึน้มากเนื่องจากการเพิ่มทนุในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ล้านบาท 
ซึง่ประกอบด้วย ทนุช าระแล้วประมาณ 2,607 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวนประมาณ 3,393 ล้านบาท 
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16.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

16.1.1 รายได้ 

กลุม่บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคตา่งๆ โดยมีสินทรัพย์หลกั
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคือโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึง่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท IPP กบั กฟผ. จ านวน 700 เมกะวตัต์ และ
โรงผลติสาธารณปูการจ านวน 3 แหง่ที่ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง (“โรงผลิตสาธารณปูการระยอง”) ซึ่งผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรม ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม อีกทัง้มีการจ าหนา่ยไฟฟ้าสว่นเกินให้กบั กฟผ. ภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Non-Firm (จ านวน 2 ฉบบั รวม 100 เมกะวตัต์) เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ส่วนเพิ่มและรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ (Balance Load) ในกรณีที่ลกูค้าอุตสาหกรรมมีความ
ต้องการใช้ไอน า้สงู  

ทัง้นีภ้ายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท IPP บริษัทจะได้รับรายได้คา่ไฟฟ้าที่ส าคญัจากการจ าหนา่ยไฟฟ้าให้แก่ 
กฟผ. ดงันี ้ 

1)  คา่ความพร้อมจ่าย (Availability Payment : AP) ซึง่ประกอบด้วย 
- APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้ และ

ผลตอบแทนของบริษัท (Capacity Cost) ซึง่บริษัทบนัทกึเป็นรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 
- APR2 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษา

(Fixed O&M) ซึง่บริษัทบนัทกึเป็นรายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ 
2)  คา่พลงังานไฟฟ้าที่ได้รับตามปริมาณไฟท่ีจ าหนา่ย (Energy Payment : EP) ซึง่บริษัทบนัทกึเป็นรายได้จาก

การขายสนิค้าและการให้บริการ 

โดยที่ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมจะมีรายได้ค่าไฟฟ้าที่อิงกับสูตรราคาของ กฟภ.  
ในขณะที่สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ Non-Firm กับ กฟผ. จะมีเฉพาะรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามอตัราที่ กฟผ. 
ประกาศ  

ดงันัน้ รายได้หลกัของกลุม่บริษัทประกอบไปด้วย (1) รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ซึ่งได้แก่ (ก) 
รายได้คา่ APR2 และ EP (ข) รายได้คา่ไฟฟ้าจากลกูค้าอตุสาหกรรม และ (ค) รายได้จากการขายไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม ให้ลกูค้าอตุสาหกรรม และ (2) รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน ซึ่งได้แก่รายได้ค่า APR1 จากสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าประเภท IPP เนื่องมาจากการท่ีบริษัทได้น า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ ดงัรายละเอียดที่กลา่วไว้แล้วข้างต้น  

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 26,517 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 6.34 จาก 24,937 ล้านบาท ในปี 2555 
ในขณะท่ีในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 23,891 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.92 จากปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการ
เปลีย่นแปลงของรายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้
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1) รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ  

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท โดยในปี 2555 2556 และ 2557 มี
มลูคา่เทา่กบั 23,808 ล้านบาท 25,447 ล้านบาท และ 22,924 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 95.47 ร้อยละ 95.97 
และร้อยละ  95.95 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2556 เพิ่มขึน้  
ร้อยละ 6.89 จากปี 2555 จากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นหลกั ในขณะที่ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 9.92 
จากปี 2556 จากการลดลงของรายได้คา่พลงังานไฟฟ้าตามสญัญา IPP เนื่องจาก กฟผ. สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่ายไฟฟ้า
ในปริมาณที่ต ่ากวา่ปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้หยดุผลติไฟฟ้าเป็นบางช่วง แตม่ีรายได้จากโรงผลติสาธารณปูการระยอง
เพิ่มขึน้ และมีการรับรู้รายได้จากการขายน า้เย็นของ CHPP เข้างบการเงินรวมในฐานะบริษัทยอ่ย 

ตารางแสดงรายละเอียดรายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการ 

ผลิตภัณฑ์/บริการ 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนเฉพาะกจิการ 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

ข้อมูลทางการเงนิ 
เสมือนรวม 

งบการเงนิรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 
 ล้าน 
บาท  

% 
 ล้าน 
บาท  

% 
 ล้าน 
บาท  

% 
 ล้าน 
บาท  

% 
 ล้าน 
บาท  

% 

1. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 
1.1 รายได้จากการขายไฟฟ้า: 17,936 75.34% 19,370 76.12% 15,828 69.57% 19,370 76.12% 15,828 69.04% 

         โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 6,868 28.85% 7,374 28.98% 7,653 33.64% 7,374 28.98% 7,653 33.38% 

         โรงไฟฟ้าศรีราชา* 11,068 46.49% 11,996 47.14% 8,175 35.93% 11,996 47.14% 8,175 35.66% 

1.2 ไอน า้ 5,596 23.50% 5,806 22.82% 6,644 29.20% 5,806 22.82% 6,644 28.98% 

1.3 น า้เพ่ือการอตุสาหกรรม 276 1.16% 270 1.06% 280 1.23% 270 1.06% 280 1.22% 

1.4 น า้เย็น -  - -  - -  -  1 0.00% 173 0.76% 

รวมรายได้จากการขายสินค้าและการ
ให้บริการรวม 

23,808 100.00% 25,446 100.00% 22,752 100.00% 25,447 100.00% 22,924 100.00% 

ตารางแสดงรายละเอียดรายได้รวม 
       

1. รายได้จากการขายสนิค้าและ 
การให้บริการรวม 

23,808 95.47% 25,446 95.96% 22,752 95.49% 25,447 95.97% 22,924 95.95% 

2. รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 817 3.28% 774 2.92% 730 3.07% 774 2.92% 730 3.06% 

3. รายได้จากไนโตรเจน 94 0.38% 107 0.40% 101 0.42% 107 0.40% 101 0.42% 

4. รายได้อ่ืน 218 0.87% 191 0.72% 243 1.02% 189 0.71% 135 0.57% 

รายได้รวม 24,937 100.00% 26,518 100.00% 23,826 100.00% 26,517 100.00% 23,891 100.00% 

5. สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม
และกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั -  - -  - -  -  2  0.01% 268 1.12% 

หมายเหต:ุ * ตารางแสดงรายละเอียดรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา 
1. AP 325 2.94% 352 2.94% 318 3.89% 352 2.94% 318 3.89% 

2. EP 10,695 96.63% 11,593 96.64% 7,825 95.72% 11,593 96.64% 7,825 95.72% 

3. เงินรับเพื่อน าสง่กองทนุพฒันาไฟฟ้า 48 0.43% 51 0.42% 32 0.39% 51 0.42% 32 0.39% 

รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา 11,068 100.00% 11,996 100.00% 8,175 100.00% 11,996 100.00% 8,175 100.00% 
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1.1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2555 2556 และ 2557 มีจ านวน 17,936 ล้านบาท 19,370 
ล้านบาท และ 15,828 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 75.34 ร้อยละ 76.12 และร้อยละ 69.04 
ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมในแต่ละปี ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่า
พลงังานไฟฟ้าจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.00 จากปี 2555 ในขณะท่ีในปี 2557 ลดลงร้อยละ 18.29 จากปี 2556 จากเหตผุลหลกัดงันี ้

ปี 2555 เทียบปี 2556 

 ในปี 2556 โรงผลิตสาธารณปูการระยองมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากบั 7,374 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.37 จาก 6,868 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากมีปริมาณการขาย
ไฟฟ้าที่ 2,232 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (Gwh) เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.03 จาก 2,188 กิกะวตัต์-ชัว่โมง 
(Gwh) ในปี 2555 โดยมีราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากบั 3.30 บาทต่อกิโลวตัต์-
ชั่วโมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.23 จาก 3.14 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง ในปี 2555 เนื่องจาก
ลกูค้าของบริษัทมีการขยายการผลิตและรับซือ้ไฟฟ้าจากบริษัทเพิ่มมากขึน้  และลกูค้า
บางรายกลบัมารับซือ้ไฟฟ้าได้ตามปกติ ประกอบกบัราคาค่า Ft เฉลี่ย ในปี 2556 ปรับ
สงูขึน้กวา่ปี 2555 

 ในปี 2556 โรงไฟฟ้าศรีราชามีปริมาณการสง่ไฟฟ้าให้ กฟผ. ที่ 5,133 กิกะวตัต์-ชัว่โมง 
(Gwh) เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.14 จากจ านวน 4,836 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (Gwh) ในปี 2555 
สง่ผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2556 เท่ากบั 11,996 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.38 จาก 11,068 ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากในปี 2555 โรงไฟฟ้าศรีราชามีการหยดุ
ด าเนินการเคร่ืองจกัรบางตวัเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือนเพื่อซอ่มแซมและตรวจสอบ
ความพร้อม และสามารถกลบัมาด าเนินการได้ตามปกติภายหลงัจากการหยุดซ่อม
ดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตแุละได้ด าเนินการแก้ไขรวมทัง้ป้องกนั
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตเรียบร้อยแล้ว 

ปี 2556 เทียบปี 2557 

 ในปี 2557 โรงผลิตสาธารณปูการระยองมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากบั 7,653 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.78 จาก 7,374 ล้านบาท ในปี 2556 ตามที่มีปริมาณการขาย
ไฟฟ้าที่ 2,242 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (Gwh) เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.46 จาก 2,232 กิกะวตัต์-ชัว่โมง 
(Gwh) ในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลกูค้ามีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึน้ และมี
การจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นเกินให้ กฟผ. เพิ่มขึน้จากการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้สมดลุกับความ
ต้องการไอน า้ที่เพิ่มขึน้ของลกูค้าบางราย รวมทัง้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากบั 
3.41 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.30 จาก 3.30 บาทตอ่กิโลวตัต์-ชัว่โมง ใน
ปี 2556 เพราะคา่ Ft และอตัราคา่ไฟฟ้าที่ กฟผ. ประกาศปรับสงูขึน้ 
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 ในปี 2557 โรงไฟฟ้าศรีราชามีรายได้จากการขายไฟฟ้าเท่ากบั 8,175 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 31.85 จาก 11,996 ล้านบาท ในปี 2556 จากการที่มีปริมาณการสง่ไฟฟ้าให้ 
กฟผ. ในปี 2557 ที่ 3,168 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (Gwh) ซึง่ลดลงถึงร้อยละ 38.28 จาก 5,133 
กิกะวตัต์-ชัว่โมง (Gwh) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2557 มีช่วงระยะเวลาหยดุซ่อม
เคร่ืองจกัรตามแผนบ ารุงรักษา ซึ่งใช้ระยะเวลายาวกว่าระยะเวลาหยดุซ่อมเคร่ืองจกัร
ตามแผนบ ารุงรักษาในปี 2556 อีกทัง้ กฟผ. สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่ายไฟฟ้าในปริมาณ
คร่ึงหนึง่ของปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาหยดุผลติไฟฟ้าเป็นบางช่วง 

1.2) รายได้จากการขายไอน า้ 

รายได้จากการขายไอน า้ (ซึ่งเป็นการขายไอน า้ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงผลิต
สาธารณปูการระยองเท่านัน้) ในปี 2555 2556 และ 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 5,596 ล้านบาท 5,806 
ล้านบาท และ 6,644 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 23.50 ร้อยละ 22.82 และร้อยละ 28.98 
ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมในแต่ละปี ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดและ
สาเหตขุองการเปลีย่นแปลงดงันี ้

ปี 2555 เทียบปี 2556 

ในปี 2556 รายได้จากการขายไอน า้เทา่กบั 5,806 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.75 จาก 5,596 
ล้านบาท ในปี 2555 เนื่องจากราคาเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากบั 1,291 บาทต่อตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.84
จาก 1,256 บาทต่อตนั ในปี 2555 ตามกลไกราคาขายไอน า้ที่อิงกับราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั 
ประกอบกบัปริมาณการขายไอน า้ในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.88 จาก 4,456 ล้านตนั ในปี 2555 เป็น 
4,496 ล้านตนั ในปี 2556 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการที่ลกูค้าของบริษัทบางรายกลบัมาซือ้ไอน า้ได้
ตามปกติหลงัจากการหยดุซ่อมแซม (Turnaround) ตามแผนในปี 2555 แม้ว่าลกูค้าบางรายจะลด
ปริมาณการซือ้ไอน า้ลงจากการปรับกระบวนการผลติก็ตาม 

ปี 2556 เทียบปี 2557 

ในปี 2557 รายได้จากการขายไอน า้เท่ากบั 6,644 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14.42 จาก 
5,806 ล้านบาท ในปี 2556 เนื่องจากมีปริมาณการขายไอน า้เท่ากบั 4,981 ล้านตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 
10.80 จากปริมาณการขายไอน า้ 4,496 ล้านตนั ในปี 2556 เนื่องจากลกูค้าของบริษัทมีการปรับ
แผนการผลิตและท าให้ความต้องการไอน า้จากบริษัทเพิ่มมากขึน้ และราคาเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากบั 
1,334 บาทตอ่ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.27 จาก 1,291 บาทตอ่ตนั ในปี 2556 ตามกลไกราคาขายไอน า้ที่
อิงกบัราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั 

นอกจากรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลกัของรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการ  บริษัทยงัมีรายได้จากการขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยอีกด้วย 
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2) รายได้จากสญัญาเชา่การเงิน 

เพื่อให้เป็นไปตาม TFRIC 4 บริษัทจึงท าการปรับวิธีการลงบัญชีส าหรับค่า APR1 ของโรงไฟฟ้า 
ศรีราชา ตามรายละเอียดที่กลา่วมาแล้วข้างต้น โดยในปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทรับรู้รายได้จากสญัญาเช่าการเงินท่ี
ได้รับจากการค านวณค่า APR1 เป็นจ านวน 817 ล้านบาท 774 ล้านบาท และ 730 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 
3.28 ร้อยละ 2.92 และร้อยละ 3.06 ของรายได้รวมในแต่ละปี ตามล าดบั โดยรายได้จากสญัญาเช่าการเงินลดลงอย่าง
ตอ่เนื่องร้อยละ 5.30 และ ร้อยละ 5.59 ในปี 2556 และ ปี 2557 ตามล าดบั ตามมลูค่าคงเหลือของลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
การเงินท่ีลดลงจากการจ่ายช าระ 

  
นอกจากรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ และรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลกัแล้ว 

บริษัทยงัมีรายได้จากการขายไนโตรเจนให้ลกูค้าอตุสาหกรรม และรายได้อื่นซึง่สว่นใหญ่มาจาก (1) รายได้ดอกเบีย้รับ (2) 
รายได้ที่เกิดจากการลงทนุในบริษัทตา่งๆ ได้แก่ รายได้เงินปันผลซึง่เร่ิมทยอยรับรู้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ตามแผนเร่ิมด าเนินการเชิง
พาณิชย์ของโครงการต่างๆ และ (3) รายได้อื่นๆ เช่น รายได้ค่าเช่าโครงสร้างส าหรับวางท่อส่งผลิตภณัฑ์ (Pipe Rack) 
รายได้จากการสง่พนกังานไปประจ าบริษัทในเครือ (Secondment) และคา่ใบรับรองคณุภาพน า้  

16.1.2 ต้นทุนขายสนิค้าและต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทนุขายสนิค้าและต้นทนุการให้บริการหลกัของบริษัท ได้แก่ ต้นทนุวตัถดุิบ โดยในปี 2555 2556 และ 2557 มี
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการเท่ากบั 22,672 ล้านบาท 24,236 ล้านบาท และ 21,571 ล้านบาท ตามล าดบั 
คิดเป็นร้อยละ 92.07 ร้อยละ 92.43 และร้อยละ 91.19 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการและรายได้จาก
สญัญาเช่าการเงินในแต่ละปี ตามล าดบั (รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง)  และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.90 ในปี 2556 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าและราคาค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทนุวตัถดุิบ  ในขณะที่ลดลง
ร้อยละ 11.00 ในปี 2557 จากการลดลงของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาตามเหตผุลที่กลา่วไว้ในสว่นรายได้จาก
การขายไฟฟ้า แม้วา่ราคาคา่ก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึน้ก็ตาม 

อตัราต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ ตอ่ รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการและรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 

รายการ 
(ล้านบาท) 

ข้อมูลทางการเงินเสมือน 
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

ข้อมูลทางการเงิน 
เสมือนรวม 

งบการเงินรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 23,808 25,446 22,752 25,447 22,924 

รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 817 774 730 774 730 

รวม 24,625 26,220 23,482 26,221 23,654 

ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 22,672 24,235 21,454 24,236 21,571 
ก าไรขัน้ต้น 1,953 1,985 2,028 1,985 2,083 
อตัราต้นทนุขาย 92.07% 92.43% 91.37% 92.43% 91.19% 

อตัราก าไรขัน้ต้น 7.93% 7.57% 8.63% 7.57% 8.81% 
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ตารางแสดงรายละเอียดต้นทนุขายสนิค้าและต้นทนุการให้บริการ 

ต้นทุนขายสินค้า 
และต้นทุนการให้บริการ 

ข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ข้อมูลทางการเงิน 
เสมือนรวม 

งบการเงินรวมเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

ส าหรับปีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ต้นทนุวตัถดิุบ 20,514 90.48% 21,837 90.11% 18,853 87.88% 21,838 90.11% 18,924 87.73% 

  ก๊าซธรรมชาติ* 20,048 88.43% 21,305 87.91% 18,121 84.46% 21,305 87.90% 18,122 84.01% 

  น า้มนัดีเซลและไอน า้ 26 0.11% 133 0.55% 369 1.72% 133 0.55% 369 1.71% 

  น า้ 171 0.75% 179 0.74% 171 0.79% 179 0.74% 171 0.79% 

  สารเคมี 52 0.23% 56 0.23% 54 0.25% 56 0.23% 54 0.25% 

  อ่ืนๆ 218 0.96% 164 0.68% 139 0.65% 165 0.68% 209 0.97% 

ค่าบ ารุงรักษา 666 2.94% 770 3.18% 1,022 4.76% 770 3.18% 1,024 4.75% 

ค่าเสื่อมราคา 972 4.29% 1,034 4.27% 1,004 4.68% 1,035 4.27% 1,025 4.75% 

อ่ืนๆ 
 

520 2.29% 593 2.45% 576 2.68% 593 2.45% 597 2.77% 

รวม 
 

22,672 100.00% 24,235 100.00% 21,454 100.00% 24,236 100.00% 21,571 100.00% 

หมายเหต:ุ * ตารางแสดงรายละเอียดตน้ทนุก๊าซธรรมชาติแยกตามโรงไฟฟ้า 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 9,693 48.35% 10,073 47.28% 10,470 57.78% 10,073 47.28% 10,470 57.78% 

- โรงไฟฟ้าศรีราชา 10,355 51.65% 11,232 52.72% 7,651 42.22% 11,232 52.72% 7,651 42.22% 

- บริษัทย่อย - - - - - - 0 0.00% 1 0.00% 

รวมต้นทุนก๊าซธรรมชาติ 20,048 100.00% 21,305 100.00% 18,121 100.00% 21,305 100.00% 18,122 100.00% 

 

1) ต้นทนุวตัถดุิบ  

ต้นทนุวตัถดุิบถือเป็นต้นทุนหลกัของต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการของบริษัท โดยในปี 2555 2556 
และ 2557 มีมลูค่าเท่ากบั 20,514 ล้านบาท 21,838 ล้านบาท และ 18,924 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 90.48 
ร้อยละ 90.11 และร้อยละ 87.73 ของต้นทนุขายสนิค้าและต้นทนุการให้บริการรวมในแต่ละปีตามล าดบั ซึ่งสว่นใหญ่เป็น
ต้นทนุคา่ก๊าซธรรมชาติ โดยต้นทนุวตัถดุิบเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.45 ในปี 2556 ในขณะที่ลดลงร้อยละ 13.34 ในปี 2557 แม้ว่า
ต้นทนุวตัถดุิบของโรงผลติสาธารณปูการระยองจะเพิ่มขึน้ แตก่ารลดลงของต้นทนุวตัถดุิบของโรงไฟฟ้าศรีราชามีสดัสว่นที่
สงูกวา่ โดยมีสาเหตหุลกัของการเปลีย่นแปลงดงันี ้

ปี 2555 เทียบปี 2556 

 ในปี 2556 โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 10,436 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.34 จาก 10,001 ล้านบาท ในปี 2555 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของต้นทนุค่า
ก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทนุหลกั ซึ่งในปี 2556 อยู่ที่ 10,073 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
3.92 จาก 9,693 ล้านบาท ในปี 2555 จากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาคา่ก๊าซธรรมชาติ 

 ในปี 2556 โรงไฟฟ้าศรีราชามีต้นทนุวตัถดุิบเท่ากบั 11,401 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 
8.45 จาก 10,513 ล้านบาท ในปี 2555 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติ
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ที่เป็นต้นทนุหลกั ซึง่ในปี 2556 อยูท่ี่ 11,232 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.47 จาก 10,355 
ล้านบาท ในปี 2555 จากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาค่าก๊าซธรรมชาติและปริมาณการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึน้ตามการผลติดงักลา่วข้างต้น 

ปี 2556 เทียบปี 2557 

 ในปี 2557 โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีต้นทุนวัตถุดิบเท่ากับ 11,057 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.96 จาก 10,436 ล้านบาท ในปี 2556 ซึ่งสาเหตุหลกัเป็นการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลกั โดยต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติ ในปี 2557 
เท่ากบั 10,470 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.95 จาก 10,073 ล้านบาท ในปี 2556 โดย
การเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาค่าก๊าซธรรมชาติ และปริมาณ
การขายไฟฟ้าและไอน า้ที่เพิ่มขึน้ดงัที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น 

 ในปี 2557 โรงไฟฟ้าศรีราชามีต้นทุนวตัถุดิบเท่ากับ 7,796 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 
31.62 จาก 11,401 ล้านบาท ในปี 2556 ซึง่สาเหตหุลกัเป็นการลดลงของต้นทนุค่าก๊าซ
ธรรมชาติซึง่เป็นต้นทนุหลกั โดยมีต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติเท่ากบั 7,651 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 31.88 จาก 11,232 ล้านบาท ในปี 2556 ตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่
ลดลง ซึ่งเกิดจากการที่ กฟผ.สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดผลิตไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าใน
ปริมาณคร่ึงหนึง่ของปริมาณตามสญัญาในบางช่วงเวลาดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

2) ต้นทนุอื่นๆ 

นอกจากต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนหลกัแล้ว บริษัทยังมีต้นทุนอื่นๆ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าบ ารุงรักษา ค่า
พนกังาน คา่จ้างที่ปรึกษา และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ทัว่ไป 

16.1.3 ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับ 1,953 ล้านบาท 1,985 ล้านบาท และ 2,083 ล้านบาท  
ตามล าดบั ทัง้นีก้ าไรขัน้ต้นในปี 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.64 จากปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายสินค้า
และการให้บริการเพิ่มขึน้แม้ว่ารายได้จากสญัญาเช่าการเงินจะลดลง แต่เนื่องจากอตัราต้นทนุขายปี 2556 สงูกว่าในปี 
2555 จากคา่เสือ่มราคาและคา่บ ารุงรักษา ซึง่เป็นต้นทนุคงที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2556 ลดลงเป็นร้อยละ 
7.57 จากร้อยละ 7.93 ในปี 2555 ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นในปี 2557 เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.96 และอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2557 
เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 8.81 จากร้อยละ 7.57 ในปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรตามสญัญา
ซ่อมบ ารุงรักษาระยะยาวซึ่งจ่ายตามชั่วโมงการเดินเคร่ือง ลดลงจากการที่ กฟผ. สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่ายไฟฟ้าใน
ปริมาณที่ต ่ากวา่ปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้หยดุผลติไฟฟ้าเป็นบางช่วง และลกูค้าอตุสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอน า้
เพิ่มขึน้  
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16.1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 2556 และ 2557 เทา่กบั 326 ล้านบาท 289 ล้านบาท และ 410 ล้าน
บาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.31 ร้อยละ 1.09 และ ร้อยละ 1.72 ของรายได้รวมในแต่ละปีตามล าดบั ทัง้นี  ้ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 11.38 ในปี 2556 เนื่องจากบนัทึกค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทนุขายตามปกติ จากที่ในปี 
2555 มีการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าศรีราชาจากต้นทุนขายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในช่วงที่หยุด
ซ่อมแซม (ตามมาตรฐานบญัชี) ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานและค่าที่ปรึกษาในการควบรวมธุรกิจ 
ในขณะท่ีปี 2557 เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 41.96 จากปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าที่ปรึกษาในการซือ้ธุรกิจและ
คา่ใช้จ่ายพนกังานเป็นหลกั 

16.1.5 ก าไรสุทธิ  

บริษัทมีก าไรสทุธิในปี 2555 2556 และ 2557 จ านวน 1,241 ล้านบาท 1,166 ล้านบาท และ 1,581 ล้านบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 4.98  ร้อยละ 4.40 และร้อยละ 6.62 ของรายได้รวมในแตล่ะปีตามล าดบั โดยในปี 2556 บริษัท
มีก าไรสทุธิลดลงร้อยละ 6.03 จากปี 2555 มีสาเหตหุลกัจากบริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน และผลเสียหายจาก
คดีความระหวา่งบริษัทและ กฟผ. ที่เกิดจากการตีความตามสญัญาที่ไมต่รงกนั ซึง่อนญุาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดแล้วในปี 
2556 รวมทัง้มีคา่ใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึน้ แม้วา่จะมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ และต้นทนุทางการเงินลดลงจากการช าระคืนเงินกู้ ก็
ตาม  

ในขณะที่ปี 2557 บริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.58 จาก ปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากก าไรขัน้ต้นที่
เพิ่มขึน้จากการขายไอน า้เพิ่มขึน้ ค่า Ft ที่สงูขึน้ รวมทัง้ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ลดลง ดงัที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ประกอบกบัการมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัเพิ่มขึน้ รวมทัง้ต้นทนุทางการเงินที่
ลดลงจากการช าระคืนเงินกู้  
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16.2 วิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

16.2.1 สินทรัพย์  

บริษัทประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงั
ด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
รวมถึงธุรกิจเก่ียวเนื่อง ทัง้ในและต่างประเทศ ดงันัน้ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพย์ในงบการเงินเฉพาะกิจการคือ (1) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (2) ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน และ (3) เงินลงทนุรวม ซึง่ได้แก่ เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั และเงินลงทนุระยะยาวอื่น  โดยรายการสว่นประกอบหลกั (1) ถึง (3) รวมแล้วคิดเป็นสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 64 ถึง ร้อยละ 80 ของสนิทรัพย์รวมในช่วงปี 2555 – 2557 

ส าหรับงบการเงินรวม ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพย์ ได้แก่ (1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2) ลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
การเงิน และ (3) เงินลงทนุรวม ซึ่งได้แก่ เงินลงทนุในบริษัทร่วม กิจการที่ควบคมุร่วมกนั และเงินลงทนุระยะยาวอื่น โดย
รายการสว่นประกอบหลกั (1) ถึง (3) รวมแล้วคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 67 ถึงร้อยละ 81 ของสินทรัพย์รวมในช่วงปี 
2555 – 2557 

 
บริษัทมีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 43,344 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.36 จาก 

36,013 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรวมที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทย่อยเข้างบการเงิน
รวมของบริษัท และการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุซึ่งเกิดจากการลงทนุตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท ประกอบกบัการเพิ่มขึน้
ของเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทนุ ซึ่งเตรียมไว้ส าหรับการลงทนุในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า รวมทัง้ธุรกิจเก่ียวเนื่อง
ตามแผนขยายธุรกิจของบริษัท และ ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมจ านวน 42,932 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบั 43,344 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556  

ทัง้นี ้สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์รวมมีรายละเอียดและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี  ้
  

10,812 15,684 
7,918 

14,463 
8,153 

16,896 
16,180 

15,924 

18,178 
20,048 

8,304 
7,818 

7,389 
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1 
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ข้อมลูทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ

งบ                                        งบการเงินรวม                      
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30%

70%

36%

64%

20%

80%

19%

81%

33%

67%

43,086
40,557

43,344 42,932
36,013

  31      2557   31      2556
              

  31      2557



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2.4.16 หน้า 12 

1) ลูกหนีก้ารค้า  

ตารางสรุปยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารค้า 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงนิ
เสมือนเฉพาะกิจการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงนิรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ณ 
31 ธ.ค. 2555 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั                    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,726 48.72% 1,913 38.49% 962 32.24% 1,913 38.27% 962 31.92% 
เกินก าหนดช าระ:  

น้อยกว่า 6 เดือน 0.03 0.00% - - - - - - - - 
6- 12 เดือน - - - - - - - - - - 
มากกว่า 12 เดือน 64 1.82% 0.03 0.00% 0.03 0.00% 0.03 0.00% 0.03 0.00% 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (64) (1.82%) - - - - - - - - 
 รวม 1,726 48.72% 1,913 38.49% 962 32.25% 1,913 38.27% 962 31.92% 
กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั               
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,706 48.15% 3,057 61.51% 1,932 64.75% 3,086 61.73% 1,962 65.10% 
เกินก าหนดช าระ:  

น้อยกว่า 6 เดือน 3 0.07% 0.17 0.00% 89 3.00% 0.17 0.00% 89 2.97% 
6- 12 เดือน 0.17 0.00% - - - - - - - - 
มากกว่า 12 เดือน 108 3.05% - - 0.17 0.01% - - 0.17 0.01% 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - - - - - - - - 
 รวม 1,816 51.28% 3,057 61.51% 2,021 67.75% 3,086 61.73% 2,051 68.08% 
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 3,542 100.00% 4,970 100.00% 2,984 100.00% 4,999 100.00% 3,013 100.00% 

ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทประกอบด้วยลกูหนีค้่าไฟฟ้า ลูกหนีค้่าไอน า้ และลกูหนีค้่าน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม โดยมีลกูหนีก้ารค้ารายใหญ่คือ กฟผ. (เกินกวา่ร้อยละ 50 ของยอดลกูหนีก้ารค้ารวม) ซึ่งเป็น
หนว่ยงานภาครัฐ 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 4,999 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 41.12 
จาก 3,542 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเติบโตของยอดขายของบริษัท และการ
เพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารค้าที่เกิดจากก าหนดช าระหนีข้องลูกค้าอยู่เลยวันหยุดยาวช่วงสิน้ปี ส่งผลให้
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 53 วนัในปี 2555 เป็น 69 วนั ในปี 2556  

ส าหรับปี 2555 บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 64 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่าง
เจรจากับลูกค้าในเร่ืองการค านวณราคาผลิตภณัฑ์ที่ต่างกัน ทัง้นีก้ารเจรจาได้สิน้สดุลงในปี 2556 โดย
บริษัทได้รับรู้รายได้ประมาณ 7 ล้านบาท และบริษัทได้ท าการตดัจ าหน่ายยอดหนีด้งักลา่วจ านวน 57 ล้าน
บาท นอกจากนี ้ในปี 2555 บริษัทมีลกูหนีก้ารค้ากิจการที่ไม่เก่ียวข้องกนัที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 
เดือน จ านวน 108 ล้านบาท ซึ่งเป็นลกูหนีก้ารค้า กฟผ. ที่เกิดจากการตีความตามสญัญาที่ไม่ตรงกนั ซึ่ง
อนุญาโตตลุาการได้มีค าชีข้าดแล้วในปี 2556 บริษัทจึงท าการปรับปรุงรายการลูกหนีก้ารค้ากิจการที่ไม่
เก่ียวข้องกนัดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของผลเสยีหายจากคดีความในงบก าไรขาดทนุ 
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ณ สิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าจ านวน 3,013 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.72 
จาก 4,999 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เนื่องจากระหว่างปี 2557 บริษัทได้รับช าระเงินจากลกูหนีก้ารค้าของ
บริษัทตามปกติ สง่ผลให้ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบริษัทลดลงจาก 69 วนัในปี 2556 เป็น 61 วนั ในปี 
2557 ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาอายขุองลกูหนีก้ารค้า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 แล้วพบว่าลกูหนี ้
การค้าเกือบทัง้หมดของบริษัท (ร้อยละ 99.99) เป็นลกูหนีก้ารค้าที่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ บริษัทจึงไม่มีการ
ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือน 
เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ณ 
31 ธ.ค. 2555 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 486 5.85% 429 5.49% 460 6.23% 
สว่นท่ีครบก าหนดช าระภายในหนึง่ถึงห้าปี 1,859 22.39% 2,035 26.03% 2,275 30.79% 
สว่นท่ีครบก าหนดช าระเกินกว่าห้าปี 5,959 71.76% 5,354 68.48% 4,653 62.98% 
รวม 8,304 100.00% 7,818 100.00% 7,389 100.00% 

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมียอดลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินสทุธิจ านวน 8,304 
ล้านบาท 7,818 ล้านบาทและ 7,389 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.85 จากสิน้ปี 2555 และร้อยละ 5.49 จาก
สิน้ปี 2556 ตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการทยอยลดลงของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินจากการ
จ่ายช าระคา่ APR1 จาก กฟผ.  

3) เงนิให้กู้ยมืแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั (งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ 31.ธ.ค. 2556 และ 31.ธ.ค. 2557) 

ณ สิน้ปี 2556 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จ านวน 1,569 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัใน CHPP และรับโอนเงินกู้ยืม (Shareholder Loan) ที่ CHPP คง
ค้างกบั ปตท. จ านวน 360 ล้านบาท รวมทัง้ บริษัทเข้าซือ้หุ้นสามญัใน NSC และรับโอนเงินกู้ยืม ที่ NSC 
คงค้างกบั PTTER จ านวน 1,209 ล้านบาท  

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมีเงินให้กู้ยมืระยะสัน้และระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 250 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 84.07 จาก 1,569 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 ซึง่เป็นยอดเงินกู้คงค้างของ CHPP 
เพียงบริษัทเดยีว เนื่องจากบริษัทได้เข้าท าสญัญาเงินกู้ฉบบัใหมก่บั CHPP ซึง่เป็นเงินกู้ยมืระยะยาวเพื่อใช้
เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจของ CHPP และในระหวา่งปี 2557 NSC ได้มีการเพิ่มทนุและช าระคืนเงิน
กู้ยืมและดอกเบีย้ให้แก่บริษัท  
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4) เงนิลงทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธ.ค. 2556) 

เนื่องจากบริษัทเกิดจากการควบรวมกิจการเมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2556 ท าให้ในปี 2555 ยงัไม่
เกิดรายการเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2556 บริษัทได้เร่ิมเข้าลงทุนในบริษัทผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าส่งผลให้มีการบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น ณ สิน้ปี 2556 รวมทัง้สิน้จ านวน 3,404 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการลงทุน
สามารถสรุปได้ดงันี ้

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ท าการเข้าซือ้หุ้น BIC ใน
สดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจาก ปตท. สง่ผลให้บริษัทมีการบนัทึก
เงินลงทนุด้วยวิธีราคาทนุโดยมีมลูคา่ตามบญัชีเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2555 เป็น 590 ล้านบาท  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ช่วงปลายปี 2556 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นในบริษัทผลิตและจ าหน่าย
ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

วันท่ี บริษัท ผู้ถือหุ้นเดมิ สัดส่วนการลงทุน 
จ านวนเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 
17 ธนัวาคม 2556 IRPC-CP IRPC 51% 709 
24 ธนัวาคม 2556 CHPP PTT 100% 210 
25 ธนัวาคม 2556 NSC PTTER 100% 517 

ส่งผลให้บริษัทมีการบนัทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีราคาทุนโดยมีมูลค่าตามบญัชี
จ านวน 1,436 ล้านบาท นอกจากนี ้การลงทนุใน NSC ยงัสง่ผลให้ XPCL มีสถานะเป็น
บริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัท  

 เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั เมื่อวนัท่ี 24 ธันวาคม 2556 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญั
ใน TSR คิดเป็นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจาก ปตท. สง่ผลให้บริษัทมีการ
บนัทกึเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนัด้วยวิธีราคาทนุมีมลูค่าตามบญัชีเท่ากบั 1,377 
ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการช าระเงินค่าหุ้นแล้วบางสว่นจ านวน 927 ล้านบาท และค่าหุ้น
คงค้างจ านวน 450 ล้านบาท บนัทกึเป็นหนีส้นิ ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วยงัสง่ผลให้ SSE1 มี
สถานะเป็นกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัทางอ้อมของบริษัท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (31 ธ.ค. 2557)   

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท 
IRPC-CP และ NSC เพิ่มขึน้จ านวน 315 ล้านบาท และ 2,160 ล้านบาท ตามล าดบั สง่ผล
ให้ บริษัทมีการบนัทึกเงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จ านวน 2,475 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 172.28 จาก 1,436 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 3,911 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 

 เงินลงทนุในกิจการท่ีควบคมุร่วมกนั ในระหวา่งปี 2557 บริษัทได้ช าระค่าหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน TSR จ านวน 320 ล้านบาท และซือ้หุ้น NNEG ในสดัสว่นร้อยละ 
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30 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วจาก ปตท. จ านวน 144 ล้านบาท และได้ช าระค่าหุ้น
เพิ่มทนุอีก 180 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 324 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการซือ้หุ้น 
NL1PC ในสดัสว่นร้อยละ 40 จาก PTTIH จ านวน 117 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัทบนัทึกเงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันเพิ่มขึน้ 761 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 55.26 จาก 
1,377 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 2,138 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 

 เงินลงทนุระยะยาวอื่น ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นใน RPCL ร้อยละ 15 ของทนุ
จดทะเบียนและช าระแล้วจาก ปตท. มูลค่า 2,207 ล้านบาท และเข้าซือ้หุ้นบุริมสิทธิของ 
24M ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุประมาณ 15 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 479 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีการบนัทึกเงิน
ลงทนุระยะยาวอื่นด้วยวิธีราคาทนุเพิ่มขึน้เป็น 2,686 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 

งบการเงินรวม (31 ธ.ค. 2557) 

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม ในระหวา่งปี 2557 บริษัทได้ทยอยลงทนุเพิ่มตามสดัสว่นการถือหุ้น
และรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุใน XPCL รวมจ านวน 853 ล้านบาท และมีการเพิ่มขึน้ของสว่น
แบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียใน BIC จ านวน 51 ล้านบาท สง่ผลให้บริษัท
บนัทกึเงินลงทนุในบริษัทร่วมซึง่บนัทกึด้วยวิธีสว่นได้เสียเพิ่มขึน้ 904 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 52.12 จาก 1,735 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 2,639 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557  

 เงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกนั ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ทยอยลงทนุและรับรู้สว่น
แบ่งก าไรใน TSR รวมจ านวน 550 ล้านบาท และทยอยลงทนุและรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุใน 
NNEG และ NL1PC รวมจ านวน 272 ล้านบาท และ 45 ล้านบาท ตามล าดบั สง่ผลให้
บริษัทบนัทึกเงินลงทนุในกิจการที่ควบคมุร่วมกันซึ่งบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึน้ 867 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 75.47 จาก 1,149 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 เป็น 2,016 ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2557 

5) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงนิ
เสมือนเฉพาะกิจการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงนิรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ณ 
31 ธ.ค. 2555 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ท่ีดิน 250 1.48% 250 1.55% 250 1.57% 1,118 6.15% 1,118 5.58% 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 519 3.07% 538 3.33% 539 3.38% 700 3.85% 694 3.46% 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์โรงงาน 15,697 92.91% 14,666 90.64% 14,019 88.04% 14,825 81.55% 14,164 70.65% 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้ส านกังาน

อ่ืนๆ 2 0.01% 28 0.17% 40 0.25% 29 0.16% 41 0.20% 
ยานพาหนะ 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 427 2.53% 697 4.31% 1,075 6.75% 1,506 8.28% 4,031 20.11% 
 รวม 16,896 100% 16,180 100% 15,924 100% 18,178 100% 20,048 100% 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2.4.16 หน้า 16 

รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามข้อมูลทางการเงินเสมือนเฉพาะกิจการและงบการเงิน
เฉพาะกิจการจะประกอบด้วยโรงผลิตสาธารณปูการระยองเป็นหลกั เนื่องจากสินทรัพย์หลกัของโรงไฟฟ้า
ศรีราชาถกูบนัทกึเป็นรายการลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินจากการถือปฏิบตัิตาม TFRIC 4   

ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 16,896
ล้านบาท 18,178 ล้านบาท และ 20,048 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.59 จากสิน้ปี 2555 และ
ร้อยละ 10.29 จากสิน้ปี 2556 โดยการเพิ่มขึน้ของปี 2556 มีสาเหตุหลกัมาจากการรวมรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยเข้างบการเงินรวมของบริษัท และการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ในปี 2557 มีสาเหตมุาจากงานระหวา่งก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ของ IRPC-CP เป็นหลกั 

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 สนิทรัพย์หลกัของบริษัทและบริษัทย่อยบางแห่งถกูจ านองแก่สถาบนัการเงิน
เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาว 

16.2.2 หนีส้นิ 

บริษัทมีหนีส้นิรวมตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 18,983 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.50 จาก 18,165 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท 

บริษัทมีหนีส้นิรวมตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2557 จ านวน 16,914 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.90 จาก 18,983 
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 สาเหตหุลกัมาจากการช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน และจากการลดลงของเจ้าหนี ้
การค้าของบริษัท ทัง้นี ้ โครงสร้างหลกัของหนีส้นิประกอบด้วยรายการส าคญัคือ เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน คิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 68 ถึง 81 ของยอดหนีส้นิรวมในช่วงปี 2555 – 2557 

  

3,494 5,429 3,881 5,985 4,122 

14,671 12,638 
10,384 

12,998 
12,792 

2555 2556 2557 25562 25573
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76%

32%
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18,165 18,067

14,265 

18,983 
16,914 

ข้อมลูทางการเงินเสมือน
เฉพาะกิจการ

งบ                                        งบการเงินรวม                      

  31      2555   31      2556
              

  31      2557   31      2556
              

  31      2557
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1) เจ้าหนีก้ารค้า 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือน 
เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ณ 
31 ธ.ค. 2555 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,919 99.01% 3,091 99.35% 2,242 98.49% 
บคุคลหรือกิจการอ่ืนๆ 19 0.99% 21 0.65% 34 1.51% 
รวม 1,938 100.00% 3,112 100.00% 2,276 100.00% 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าน า้มนัดีเซล และค่าน า้ 
โดยบริษัทมีเจ้าหนีก้ารค้า ณ สิน้ปี 2556 จ านวน 3,112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 60.59 จาก 1,938 ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2555 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก ณ สิน้ปี 2555 บริษัทมียอดเจ้าหนีค้่าซือ้ก๊าซธรรมชาติซึ่งยงั
ไม่ถึงก าหนดช าระ 1 งวด ในขณะที่ปี 2556 มียอดเจ้าหนีค้่าซือ้ก๊าซธรรมชาติซึ่งยังไม่ถึงก าหนดช าระ
เทา่กบั 2 งวด 

ณ สิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 2,276 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.86 
จาก 3,112 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าค่าก๊าซธรรมชาติ
ของ ปตท. ตามปริมาณการรับก๊าซธรรมชาติที่ลดลง เนื่องจาก กฟผ. สัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาจ่ายไฟฟ้าใน
ปริมาณที่ต ่ากว่าปริมาณตามสญัญาหรือสัง่ให้หยดุผลิตไฟฟ้าเป็นบางช่วงในปี 2557 ตามที่กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น 

2) เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

ตารางแสดงระยะเวลาครบก าหนดช าระคืนเงินกู้ยมืของบริษัท  

รายการ 

ข้อมูลทางการเงนิ
เสมือนเฉพาะกิจการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

งบการเงนิรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ณ 
31 ธ.ค. 2555 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ณ 
31 ธ.ค. 2556 
(ปรับปรุงใหม่) 

ณ 
31 ธ.ค. 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - - - - - 360 2.77% - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ครบก าหนดภายในหนึง่ปี 2,224 15.16% 2,254 17.84% 1,595 15.36% 2,254 17.34% 1,595 12.47% 
ครบก าหนดหลงัจากหนึง่ปีแตไ่ม่เกินห้าปี 6,674 45.49% 6,381 50.49% 6,032 58.09% 6,381 49.09% 8,032 62.79% 
ครบก าหนดหลงัจากห้าปี 5,773 39.35% 4,003 31.67% 2,757 26.55% 4,003 30.79% 3,165 24.74% 

รวม 14,671 100% 12,638 100% 10,384 100% 12,998 100% 12,792 100% 

บริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2555  2556 และ 2557 จ านวน 14,671 ล้านบาท 
12,998 ล้านบาท และ 12,792 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.40 จากสิน้ปี 2555 และลดลงร้อยละ 1.59 จากสิน้ปี 
2556 โดยเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนั



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2.4.16 หน้า 18 

การเงินตามก าหนด แม้วา่ระหวา่งปี 2556 และ 2557 บริษัทยอ่ยจะมีการเบิกเงินกู้ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าก็ตาม ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีวงเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน ดงันี ้

วงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน วงเงิน ยอดคงค้าง(1) 
วันสิน้สุดอายุ

เงินกู้ 
อัตราดอกเบีย้ เงื่อนไขส าคัญ 

เงินกู้ยืมระยะยาว – บริษัท  
     

 

วงเงินสินเช่ือท่ี 1 GSB 3,500 1,400 ส.ค. 61 
อตัราดอกเบีย้ลอยตวัท่ี

อ้างอิงกบัอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 

6 เดือน  
หรือ THBFIX 

: D/E <= 2.75:1,  
DSCR >= 1.05 

วงเงินสินเช่ือท่ี 2 GSB 3,400 2,550 ก.พ. 65 
วงเงินสินเช่ือท่ี 3 GSB 3,600 2,340 มิ.ย. 64 
วงเงินสินเช่ือท่ี 4 KTB 5,511 4,131 ม.ค. 65 
วงเงินสินเช่ือท่ี 5.1  KTB, GSB และ 

TISCO 
4,000 - มี.ค. 69 

วงเงินสินเช่ือท่ี 5.2 BAY และ MIZUHO  4,000 - มี.ค. 65 
เงินกู้ยืมระยะยาว – บริษัทย่อย       

IRPC-CP KTB, GSB, BAY 
และ LH 

10,000 2,470 มี.ค. 73 อตัราดอกเบีย้ลอยตวัท่ี
อ้างอิงกบัอตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากประจ า 
6 เดือน 

: D/E < 3:1, 
DSCR >= 1.10 

: จะจ่ายเงินปันผลได้ 
เ มื่ อ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม
เ ง่ื อนไขของสัญญา
สินเช่ือ ทัง้นี ้เมื่อมีการ
จ่ายเงินปันผลจะต้องมี
การช า ระ เ งินกู้ ก่ อน
ก าหนดในอตัราร้อยละ 
50 ของเงินปันผลท่ีมี
การจ่ายในแต่ละคราว 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ – บริษัท             

วงเงินสินเช่ือท่ี 6 GSB 300 - ก.พ. 65 
อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 

: D/E <= 2.75:1,  
DSCR >= 1.05 

วงเงินสินเช่ือท่ี 7 KTB 400 - ม.ค. 65 
วงเงินสินเช่ือท่ี 8 KTB และ BAY 600 - มี.ค. 65 

เงินกู้ยืมระยะสัน้ – บริษัทย่อย       
IRPC-CP GSB และ BAY  2,400 - มี.ค. 73 

อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 
: D/E < 3:1, 

DSCR >= 1.10 
รวม   37,711 12,891      

หมายเหต ุ: (1) ไมร่วมหนงัสือค า้ประกนั  

16.2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสว่นประกอบหลกัได้แก่ (1) ทนุที่ออกและช าระแล้ว (2) สว่นเกินกว่า
มลูคา่หุ้นสามญั ซึง่เกิดจากผลตา่งระหวา่งราคาขายหุ้นเพิ่มทนุที่สงูกว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท (3) สว่นลด
ทนุจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั  ซึ่งเกิดจากสว่นต่างระหว่างมลูค่าสิ่งตอบ
แทนที่บริษัทจ่ายซือ้เงินลงทนุกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุดงักลา่วที่บนัทึกไว้ในงบการเงินของบริษัทผู้ขาย 
ซึง่เป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนั (4) สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ และ (5) ก าไรสะสม 

บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 จ านวน 17,848 ล้านบาท 24,361 ล้าน
บาท และ 26,018 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.50 จากสิน้ปี 2555 และ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.80 จากสิน้ปี 2556 โดยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้สว่นหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของ
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บริษัทและบริษัทยอ่ยจากผลประกอบการที่ดีขึน้ในแต่ละปี ทัง้นี ้ส าหรับปี 2556 มีการเพิ่มขึน้มากเนื่องจากการ
เพิ่มทนุในเดือนธันวาคม 2556 ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ทนุช าระแล้วประมาณ 2,607 ล้าน
บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจ านวนประมาณ 3,393 ล้านบาท  

การออกหุ้นเพิ่มทุนครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อช าระค่าเงินลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าซึ่งซือ้มาจาก ปตท. PTTER PTTIH และ IRPC ซึ่งเป็นไปตามแผนขยายธุรกิจของบริษัทที่จะท า
การเข้าซือ้หุ้นบริษัทผลิตไฟฟ้าจ านวน 8 บริษัท ได้แก่ RPCL CHPP BIC NNEG TSR NSC NL1PC และ IRPC-
CP โดย ณ สิน้ปี 2556 บริษัทด าเนินการเข้าซือ้หุ้นเสร็จสิน้แล้ว 5 บริษัท ได้แก่ CHPP BIC TSR NSC และ 
IRPC-CP ส าหรับระหว่างปี 2557 บริษัทด าเนินการเข้าซือ้หุ้นแล้วเสร็จเพิ่ม 3 บริษัท ได้แก่ RPCL NNEG และ 
NL1PC  

  

16.3 สภาพคล่องและอัตราส่วนที่ส าคัญ 

16.3.1 กระแสเงนิสด    

งบกระแสเงนิสด 

ข้อมูลทางการเงนิเสมือน
เฉพาะกจิการส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการเพื่อ
วัตถุประสงค์

เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงนิ
เสมือนรวม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
เพื่อ

วัตถุประสงค์
เฉพาะ 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 
ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 

 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,783  2,737  2,707  2,735 2,759  

การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน (1,158) (182) 1,887 (216) 1,844  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,625  2,555  4,594  2,519  4,603  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 968  (3,545) (4,731) (3,495) (6,953) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2,429) 3,335  (2,891) 3,347  (619) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 164  2,345  (3,028) 2,371  (2,969) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 3,855  4,019  6,364  4,019  6,390  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 4,019  6,364  3,336  6,390  3,421  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

ส าหรับปี 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,783 ล้านบาท 
เนื่องจากมีก าไรจากการด าเนินงาน แต่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนินงานจ านวน 1,158 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้ารค้าทีเ่พิ่มขึน้จากก าหนดช าระหนีข้อง
ลกูค้าอยูเ่ลยวนัหยดุยาวช่วงสิน้ปี ประกอบกบัมีเจ้าหนีก้ารค้าลดลง สง่ผลให้บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจาก
กิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,625 ล้านบาท 
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ส าหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,735 
ล้านบาท เนื่องจากมีก าไรจากการด าเนินงาน แตม่ีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้ินด าเนินงานจ านวน 216 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเพิ่มขึน้ตามที่
กลา่วมาแล้วข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,519 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,759 
ล้านบาท เนื่องจากมีก าไรจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ และมีกระแสเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานจ านวน 1,844 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทได้รับช าระเงินจาก
ลกูหนีก้ารค้าของบริษัทตามปกติตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงานจ านวน 4,603 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

ส าหรับปี 2555 บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 968 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการลดลงของเงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้และเงินลงทนุชัว่คราว ซึ่งลดลงไปจาก
การช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 3,495 ล้านบาท 
ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุตามแผนธุรกิจที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  

ส าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 6,953 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลงทุนตามแผนธุรกิจที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกับ IRPC-CP ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ย มีการทยอยช าระคา่ก่อสร้างตามความส าเร็จของงาน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส าหรับปี 2555 บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 2,429 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
การช าระคืนหนีเ้งินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินพร้อมดอกเบีย้จ่ายตามก าหนดเป็นหลกั  

ส าหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 
3,347 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มทนุจ านวน 6,000 ล้านบาท แม้วา่จะมีการช าระคืนหนีเ้งิน
กู้ยืมจากสถาบนัการเงินตามก าหนดจ านวน 2,055 ล้านบาทก็ตาม 

ส าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 619 
ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการที่จ านวนเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยช าระคืนเงินกู้ และดอกเบีย้ให้
สถาบนัการเงิน มากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทยอ่ยมีการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 
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16.3.2 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ปี 2555 และ 2556 และ 2557 เท่ากบั 2.09 เท่า1.80 เท่า 
และ 1.57 เท่า ตามล าดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับสิน้ปี 2555 
เนื่องจากมีการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้าดงัรายละเอียดที่กลา่วมาแล้วข้างต้น และ ณ สิน้ปี 2557 ลดลงเมื่อ
เทียบกบัสิน้ปี 2556 เนื่องจากในระหว่างปี 2557 บริษัทได้ท าการทยอยน าเงินสดคงเหลือจากสิน้ปี 2556 
ไปลงทนุตามแผนธุรกิจ  

รายการ 

ข้อมูลทางการเงนิ
เสมือนเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ

เพื่อ
วัตถุประสงค์

เฉพาะ 
ส าหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม  

ข้อมูลทางการ
เงนิเสมือนรวม 
ส าหรับปีสิน้สุด

วันท่ี 31 
ธันวาคม  

งบการเงนิ
รวมเพื่อ

วัตถุประสงค์
เฉพาะ 
ส าหรับปี

สิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 53 59 61 69 61 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) N/A N/A N/A N/A N/A 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 31 38 46 47 45 

Cash Cycle (วนั) 22 21 15 22 16 

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ส าหรับปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากบั 53 วนั 69 วนั และ 61 วนั 
ตามล าดบั โดยระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลีย่เป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมปกติซึ่งสว่นใหญ่อยู่ที่
ประมาณ 30 วนั ทัง้นี ้ระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยสงูกว่า 30 วนั เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของยอด
ลกูหนีค้งค้าง ณ สิน้ปีตามที่อธิบายไว้แล้วในสว่นของลกูหนีก้ารค้า  

บริษัทมีระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ยส าหรับปี 2555 2556 และ 2557 เท่ากบั 31 วนั 47 วนั และ 45 
วัน ตามล าดับ ทัง้นี  ้ ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามเครดิตเทอมที่ได้รับ
ตามปกติ ซึง่อยูร่ะหวา่ง 20 – 45 วนั 

โดยภาพรวม ส าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่มี
ระยะเวลาช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีก้ารค้าสัน้กว่าการได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีก้ารค้าประมาณ 22 วนั 22 วนั 
และ 16 วนั ตามล าดบั ตามเหตผุลที่กลา่วแล้วในสว่นของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 
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ตารางแสดงอตัราสว่นท่ีส าคญัอืน่ ๆ 

  

ข้อมูลทางการเงนิเสมือน
เฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการเพื่อ
วัตถุประสงค์

เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ข้อมูลทางการเงนิ
เสมือนรวม 

ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

งบการเงนิรวม
เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
ส าหรับปีสิน้สุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2556 2557 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 7.93% 7.57% 8.63% 7.57% 8.81% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 4.98% 4.42% 5.82% 4.38% 6.61% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 6.95% 5.46% 5.40% 4.77% 6.26% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 3.45% 2.96% 3.31% 2.68% 3.66% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 8.96% 8.88% 10.16% 8.36% 9.79% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.69 0.67 0.57 0.61 0.55 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.02 0.72 0.54 0.78 0.65 

 อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
เท่ากบั ร้อยละ 6.95 ร้อยละ 4.77 และร้อยละ 6.26 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 
2556 ลดลง เนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อน ามาซือ้หุ้นบริษัทผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าในเดือนธันวาคม 2556 
ในขณะที่ยงัไม่มีการรับรู้รายได้จากการลงทนุดงักล่าว อย่างไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส าหรับปี 
2557 ปรับตวัดีขึน้ จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของบริษัท และเร่ิมรับรู้สว่นแบง่ก าไรจากธุรกิจที่ไปลงทนุ 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

การช าระคืนหนีส้นิระยะยาวและการเพิ่มทนุของบริษัทตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ สิน้ปี 2555 2556 และ 2557 ที่ 1.02 เท่า 0.78 
เทา่ และ 0.65 เทา่ ตามล าดบั 

 

16.4 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิของบริษัทในอนาคต 

 การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้จ านวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึน้อีกประมาณ 
374.57 ล้านหุ้น จากเดิม 1,123.72 ล้านหุ้น ณ วนัที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มลูค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
รวมเป็น 1,498.30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทนุช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว ซึ่ง
จะมีผลท าให้อัตราส่วนต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นหรือจ านวนหุ้ นของบริษัทลดลงใน
อนาคต เนื่องจากสว่นของผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการค านวณเพิ่มขึน้ (Dilution Effect) เช่น 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (Earnings per Share) อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น  
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1. ซึ่งผลกระทบดังกล่าวหากค านวณจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นส าหรับงวด
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 6.26 จะลดลงเหลอืร้อยละ 5.22  

2. อยา่งไรก็ตาม ในการเสนอขายหุ้นและน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้นีบ้ริษัท
เช่ือว่าในระยะยาวบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นแก่
ประชาชนไปลงทนุตามแผนขยายธรุกิจของบริษัทและใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน นอกจากนี ้การ
ที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะท าให้บริษัทมีความคลอ่งตวัในการจดัหาแหลง่
เงินทุน มีภาพพจน์ที่ดี และมีความน่าเช่ือถือ ที่จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจมี
ความคล่องตวัมากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทจะมีรายได้และก าไรสทุธิที่เพิ่มสงูขึน้ ชดเชยกับ
ผลกระทบจากจ านวนหุ้นท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วได้ 
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16.5 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของฝ่ายจดัการ ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
สินทรัพย์   

  
  

สินทรัพย์หมนุเวียน   
  

  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,421 7.97% 1,257 2.86% 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 182 0.42% 95 0.22% 
เงินลงทนุชัว่คราว - - 365 0.83% 
ลกูหนีก้ารค้า 3,013 7.02% 3,618 8.23% 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงินที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 460 1.07% 481 1.09% 
ลกูหนีอ่ื้น 467 1.09% 724 1.65% 
สินค้าคงเหลือ  359 0.84% 367 0.84% 
ภาษีมลูคา่เพิ่มขอคืน 15 0.04% 82 0.19% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 228 0.53% 253 0.58% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,146 18.97% 7,241 16.47% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

   
  

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,639 6.15% 2,875 6.54% 
เงินลงทนุในการร่วมค้า 2,016 4.70% 2,132 4.85% 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 2,687 6.26% 2,687 6.11% 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 6,929 16.14% 6,802 15.48% 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  20,048 46.70% 21,427 48.75% 
คา่ความนิยม - - 30 0.07% 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 73 0.17% 351 0.80% 
สินทรัพย์ที่ไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน 138 0.32% 142 0.32% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  257 0.60% 264 0.60% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34,786 81.03% 36,709 83.53% 
รวมสินทรัพย์ 42,932 100.00% 43,949 100.00% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น         
หนีส้ินหมนุเวียน 

   
  

เจ้าหนีก้ารค้า 2,276 5.30% 2,210 5.03% 
เจ้าหนีอ่ื้น 999 2.33% 928 2.11% 
เจ้าหนีง้านก่อสร้างโครงการยทูิลิตี ้ 194 0.45% 842 1.92% 
ดอกเบีย้ค้างจา่ย 14 0.03% 11 0.03% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปี 1,595 3.71% 1,595 3.63% 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 127 0.29% 198 0.45% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,203 12.12% 5,784 13.16% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

 
  

 
  

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11,197 26.08% 11,038 25.12% 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 406 0.95% 466 1.06% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 27 0.06% 29 0.07% 
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 80 0.19% 80 0.18% 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 11,711 27.28% 11,613 26.42% 
รวมหนีสิ้น 16,914 39.40% 17,397 39.58% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น 

   
  

   ทนุจดทะเบียน 14,983 
 

14,983   
   ทนุที่ออกและช าระแล้ว     11,237 26.17% 11,237 25.57% 
   สว่นเกินกวา่มลูคา่หุ้นสามญั 3,393 7.90% 3,393 7.72% 
ผลตา่งจากการเปลี่ยนแปลงคา่งบการเงิน - - (1) (0.00%) 
สว่นลดทนุจากการจดัโครงสร้างการด าเนินธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนั (1,197) (2.79%) (1,197) (2.72%) 
ก าไรสะสม 

   
  

   จดัสรรแล้ว 
   

  
      ทนุส ารองตามกฏหมาย 344 0.80% 344 0.78% 
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 11,508 26.80% 12,039 27.39% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 733 1.71% 736 1.68% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   26,018 60.60% 26,552 60.42% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,932 100.00% 43,949 100.00% 
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งบก าไรขาดทุน 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้         
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,726 94.93% 6,253 96.60% 
รายได้จากสญัญาเชา่การเงิน 187 3.75% 175 2.71% 
รายได้จากการขายไนโตรเจน 22 0.45% 23 0.35% 
รายได้อ่ืน 43 0.87% 22 0.35% 
รวมรายได้ 4,978 100.00% 6,473 100.00% 
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 4,702 94.45% 5,756 88.91% 
ต้นทนุคา่ไนโตรเจน 21 0.43% 18 0.27% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 1 0.02% 1 0.02% 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 89 1.79% 135 2.09% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 3 0.05% (7) (0.12%) 
รวมค่าใช้จ่าย 4,816 96.74% 5,903 91.18% 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
และการร่วมค้า และค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 162 3.26% 570 8.82% 
 สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  และการร่วมค้า 44 0.89% 84 1.29% 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ าหน่าย 462 9.27% 914 14.13% 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 206 4.14% 654 10.11% 
ต้นทนุทางการเงิน 127 2.55% 103 1.59% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 79 1.59% 551 8.52% 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (16) (0.33%) 20 0.31% 
ก าไรส าหรับงวด 96 1.92% 531 8.21% 

ส่วนของก าไรส าหรับงวดที่เป็นของ     

    สว่นของบริษัทใหญ่ 98 1.96% 531 8.19% 

    สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ (2) (0.04%) 0 0.00% 
ก าไรส าหรับงวด 96 1.92% 531 8.21% 

 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,726   6,253   
รายได้จากสญัญาเชา่การเงิน 187   175   
รวม 4,912   6,429    
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 4,702   5,756   
ก าไรขัน้ต้น 210   673   
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน  
สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน     
ก าไรส าหรับงวด 96 531 
รายการปรับปรุง     
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 255 260 
ดอกเบีย้รับ (41) (13) 
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไมเ่กิดขึน้จริง 0 (5) 
(กลบัรายการ) ส ารองคา่เผ่ือจากการลดลงของมลูคา่สินค้าคงเหลือ (0) (0) 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ 0 - 
ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 1 1 
ต้นทนุทางการเงิน 127 103 
(ผลประโยชน์) คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (16) 20 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (44) (84) 
  378 814 

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน     
ลกูหนีก้ารค้า  2,598 (605) 
ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 55 107 
ลกูหนีอ่ื้น 248 (223) 
สินค้าคงเหลือ 58 (8) 
ภาษีมลูคา่เพิ่มขอคืน 34 (66) 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 100 (16) 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (0) 2 
เจ้าหนีก้ารค้า (1,640) (66) 
เจ้าหนีอ่ื้น 34 44 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (109) 51 
ขอคืน (จา่ย) ภาษีเงินได้ (30) (25) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,725 8 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
รับดอกเบีย้ 47 12 
ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (2) - 
ซือ้อาคารและอปุกรณ์ (695) (935) 
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (472) 88 
เงินสดจา่ยจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย - (274) 
เงินสดจา่ยจากการลงทนุในบริษัทร่วม (191) (252) 
เงินสดจา่ยจากการลงทนุในการร่วมค้า (234) (153) 
เงินลงทนุชัว่คราว 339 (365) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,207) (1,879) 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน  
สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
จา่ยดอกเบีย้ (132) (121) 
คา่ใช้จา่ยในการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน (40) (11) 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,000 - 
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 460 
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,646) (621) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (818) (293) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (300) (2,164) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 6,390 3,421 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 6,090 1,257 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.57 1.25 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.27 0.92 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)     
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.65 0.66 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค. 2557(1) 

ส าหรับงวดสามเดือน 
สิน้สุดวันท่ี 31 มี.ค. 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)   

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (2)  N/A 0.01 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) (2) (3) N/A 7.76 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) N/A 47 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) (4) N/A N/A 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) (4) N/A N/A 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) (2) (5) N/A 10.27 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) N/A 35 
Cash Cycle (วนั) N/A 12 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 4.28% 10.47% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)(6) 2.47% 8.42% 
อตัราก าไรอ่ืน (%)(7) 0.82% 0.46% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร (%)(8) 1420.35% 1.49% 
EBITDA Margin (%) 9.40% 14.23% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 1.92% 8.21% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%)(2) N/A 8.09% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)(2) N/A 4.89% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)(2) N/A 11.20% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) (2) N/A 0.60 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)     

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั - Cash basis (เทา่) (9) 0.65 0.00 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 14.45 1.27 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - 

หมายเหต:ุ   (1) เน่ืองจากข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณอตัราสว่นทางการเงินท่ีน ามาจากงบแสดงฐานะการเงินนัน้ จะใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 ซึง่บริษัทไมไ่ด้จดัท างบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2557 (ปรับปรุงใหม)่ ดงันัน้จึงไมส่ามารถค านวณอัตราส่วนทางการเงินท่ีต้องใช้ข้อมลู
จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2557 ในการค านวณได้ 

 (2) ข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณอตัราสว่นทางการเงินท่ีน ามาจากงบแสดงฐานะการเงินนัน้ จะใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 และข้อมลูท่ีใช้ในการค านวณอตัราสว่นทางการเงินท่ีน ามาจากงบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสดนัน้ จะน าข้อมลูส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนั ท่ี 31 
มีนาคม 2558 มาค านวณปรับเป็นตวัเลขเต็มปี (Annualized) 

 (3) อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าค านวณมาจาก (รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ+รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน)/ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู 
 (4) เน่ืองจากรายการสินค้าคงเหลือตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนัน้ ประกอบด้วยพสัดุคงคลงัเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ อัตราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 

และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยจึงมิได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 
 (5) อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ค านวณมาจาก ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ/ เจ้าหนีก้ารค้าเฉลี่ย 
 (6) อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ค านวณมาจาก ก าไรจากการด าเนินงาน/ (รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ + รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน ) โดยท่ี

ก าไรจากการด าเนินงานค านวณมาจาก (รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ + รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน + รายได้จากการขายไนโตรเจน) – (ต้นทุน
ขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ + ต้นทนุค่าไนโตรเจน + ค่าใช้จ่ายในการขาย + ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 

 (7) อตัราก าไรอ่ืน ค านวณมาจาก (รายได้อ่ืน – ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ – ผลเสียหายจากคดีความ)/ รายได้รวม 
 (8) อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร ค านวณมาจาก เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน/ ก าไรจากการด าเนินงาน 
 (9) อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั ค านวณมาจาก เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน/ (ซือ้สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน + ซือ้อาคารและอุปกรณ์ + เงินสด

จ่ายจากการลงทนุในบริษัทยอ่ย + เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม + เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า +เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน +เงินจ่ายให้เงิน
กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั + เงินจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน + จ่ายดอกเบีย้ + จ่ายเงินปันผล + ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงิน + เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั + ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน) 
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16.5.1 รายได้ 
ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 6,473 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30.04 จาก 4,978 ล้าน

บาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 
โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

1) รายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการ  
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และ 2558 มีจ านวน 4,726 ล้านบาท 

และ 6,253 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 94.93 และ ร้อยละ 96.60 ของรายได้รวมในแตล่ะงวด ตามล าดบั ซึ่งสว่น
ใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ.  

ตารางแสดงรายละเอียดรายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการ 

ผลิตภณัฑ์/บริการ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่  ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่  

31 มี.ค. 2557 31 มี.ค. 2558 

 ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ 
1. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม         
1.1 รายได้จากการขายไฟฟ้าแบง่ตามประเภทสญัญา: 3,131  66.24% 4,556  72.86% 
         โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1,865  39.45% 1,838  29.40% 
         โรงไฟฟ้าศรีราชา* 1,266  26.79% 2,718  43.47% 
1.2 ไอน า้ 1,490  31.54% 1,584  25.33% 
1.3 น า้เพื่อการอตุสาหกรรม 68  1.44% 69  1.10% 
1.4 น า้เย็น 37  0.78%  44  0.70% 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 4,726  100.00% 6,253  100.00% 

ตารางแสดงรายละเอียดรายได้รวม 
1. รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 4,726  94.93% 6,253  96.60% 
2. รายได้จากสญัญาเชา่ทางการเงิน 187  3.75%  175  2.71% 
3. รายได้จากไนโตรเจน  22  0.45%  23  0.35% 
4. รายได้อ่ืน  43  0.87%  22  0.35% 
รายได้รวม  4,978  100.00%  6,473  100.00% 
5. สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 44  0.88%  84  1.29% 
หมายเหต:ุ * ตารางแสดงรายละเอียดรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา 
1. AP 0 0.04% 117 4.32% 
2. EP 1,261 99.57% 2,590 95.28% 
3. เงินรบัเพือ่น าส่งกองทนุพฒันาไฟฟ้า 5 0.39% 11 0.40% 
รวมรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา 1,266 100.00% 2,718 100.00% 
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1.1) รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รายได้จากการขายไฟฟ้าส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 มี
จ านวน 3,131 ล้านบาท และ 4,556 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 66.24 และร้อยละ 72.86 
ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมในแต่ละงวด ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
รายได้คา่พลงังานไฟฟ้าจากการขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. โดยรายได้จากการขายไฟฟ้าในงวดสามเดือน
ปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 45.54 จากงวดสามเดือนปี 2557 จากเหตผุลหลกัดงันี ้

 ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 โรงผลิตสาธารณปูการระยองมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 
เทา่กบั 1,838 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.41 จาก 1,865 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือน
ปี 2557 เนื่องจากมีปริมาณการขายไฟฟ้าที่ 541 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (Gwh) ลดลงร้อยละ 
1.59 จาก 549 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (Gwh) ในงวดสามเดือนปี 2557 โดยมีราคาค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยในงวดสามเดือนปี 2558 เท่ากบั 3.40 บาทต่อกิโลวตัต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.18 จาก 3.39 บาทต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในงวดสามเดือนปี 2557 โดยรายได้ค่าไฟฟ้า
ลดลงเล็กน้อยสาเหตุหลกัจากขายไฟฟ้าลดลงจากการหยุดซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรตาม
รอบระยะเวลา 

 ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 โรงไฟฟ้าศรีราชามีรายได้จากการขายไฟฟ้าเทา่กบั 2,718 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 114.69 จาก 1,266 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 
จากการท่ีมีปริมาณการสง่ไฟฟ้าให้ กฟผ. ในงวดสามเดือนปี 2558 ที่ 1,085 กิกะวตัต์-
ชัว่โมง (Gwh) ซึ่งเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 121.66 จาก 489 กิกะวตัต์-ชั่วโมง (Gwh) โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากในงวดสามเดือนปี 2557 โรงไฟฟ้าศรีราชามีการหยดุซ่อมบ ารุงตาม
รอบระยะเวลาท าให้ปริมาณการผลติไฟฟ้าลดลง 

1.2) รายได้จากการขายไอน า้ 

รายได้จากการขายไอน า้ ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 มี
มลูค่าเท่ากบั 1,490 ล้านบาท และ 1,584 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 และ ร้อยละ 25.33 ของ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมในแตล่ะงวด ตามล าดบั โดยรายได้จากการขายไอน า้ 
ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.28 ถึงแม้ว่าราคาเฉลี่ยในงวดสามเดือนปี 2558 
เท่ากบั 1,285 บาทต่อตนั ลดลงร้อยละ 4.20 จาก 1,341 บาทต่อตนั ในงวดสามเดือนปี 2557 ตาม
กลไกราคาขายไอน า้ที่อิงกับราคาก๊าซธรรมชาติเป็นหลกั แต่เนื่องจากปริมาณการขายไอน า้ในงวด
สามเดือนปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.94 จาก 1,111 ล้านตนั ในงวดสามเดือนปี 2557 เป็น 1,233 
ล้านตนั ในงวดสามเดือนปี 2558 ตามความต้องการของลกูค้าเดิมที่เพิ่มขึน้ รวมทัง้การมีลกูค้าราย
ใหม ่
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2) รายได้จากสญัญาเชา่การเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทรับรู้รายได้จากสญัญาเช่าการเงินเป็น
จ านวน 187 ล้านบาท และ 175 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 และ ร้อยละ 2.71 ของรายได้รวมในแต่ละงวด ตามล าดบั 
โดยรายได้จากสญัญาเช่าการเงินในงวดสามเดือนปี 2558 ลดลงร้อยละ 6.19 ตามมลูค่าคงเหลือของลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าการเงินท่ีลดลงจากการจ่ายช าระ 

3) สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทรับรู้สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า เป็นจ านวน 44 ล้านบาท และ 84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.89 และ ร้อยละ 1.29 ของรายได้รวมใน
แตล่ะงวด ตามล าดบั สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 
89.22 เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้จาก TSR ที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ครบทกุโรงในงวดสามเดือนปี 2558 
 

16.5.2 ต้นทุนขายสนิค้าและต้นทุนการให้บริการ 

ต้นทนุขายสนิค้าและต้นทนุการให้บริการหลกัของบริษัท ได้แก่ ต้นทนุวตัถดุิบ โดยส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 

และ 2558 มีต้นทนุขายสนิค้าและต้นทนุการให้บริการเทา่กบั 4,702 ล้านบาท และ 5,756 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.72 

และร้อยละ 89.54 ของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการและรายได้จากสัญญาเช่าการเงินตามล าดับ 

(รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง) เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.41 จากงวดสามเดือนปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้

ของปริมาณการผลติไฟฟ้า 

อตัราต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ ตอ่ รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการและรายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 

รายการ 
(ล้านบาท) 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 4,726   6,253   
รายได้จากสญัญาเชา่การเงิน 187   175   
รวม 4,912   6,429   
ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ 4,702   5,756   
ก าไรขัน้ต้น 210   673   
อตัราต้นทนุขาย 95.72%   89.54%   
อตัราก าไรขัน้ต้น 4.28%   10.46%   
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ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 
 ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

ต้นทนุวตัถดุิบ 3,899  82.93%  5,205  90.42% 

  ก๊าซธรรมชาติ* 3,744  79.63%   4,964  86.24% 

  น า้มนัดีเซลและไอน า้ 59  1.26% 131  2.28% 

  น า้ 38  0.81%  45  0.79% 

  สารเคมี 12  0.25% 13  0.22% 

  อ่ืนๆ 46  0.97%  52  0.90% 

คา่บ ารุงรักษา 392  8.33% 178  3.09% 

คา่เสื่อมราคา  253  5.38%  255  4.43% 

อ่ืนๆ   158  3.37% 118  2.05% 
รวม    4,702  100.00%  5,756  100.00% 

หมายเหต:ุ * ตารางแสดงรายละเอียดต้นทนุก๊าซธรรมชาติแยกตามโรงไฟฟ้า 
- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง  2,486  66.40%  2,453  49.41% 

- โรงไฟฟ้าศรีราชา  1,258  33.59%  2,511  50.58% 
- บริษัทย่อย  0  0.01%  0  0.01% 
รวมต้นทุนก๊าซธรรมชาติ  3,744  100.00%  4,964  100.00% 

1) ต้นทนุวตัถดุิบ  

ต้นทนุวตัถุดิบถือเป็นต้นทนุหลกัของต้นทุนขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการของบริษัท โดยส าหรับงวดสาม
เดือนปี 2557 และ 2558 มีมลูค่าเท่ากบั 3,899 ล้านบาท และ 5,205 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 82.93 และ  
ร้อยละ 90.42 ของต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการรวมในแต่ละงวดตามล าดบั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นต้นทนุค่าก๊าซ
ธรรมชาติ โดยต้นทนุวตัถดุิบส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.48 จากงวดสามเดือนปี 2557 โดยมีสาเหตุ
หลกัของการเปลีย่นแปลงดงันี ้

 ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 โรงผลิตสาธารณปูการระยองมีต้นทนุวตัถดุิบ เท่ากบั 2,641 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.55 จาก 2,600 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 ถึงแม้ว่าต้นทุนค่าก๊าซ
ธรรมชาติที่เป็นต้นทุนหลกัจะลดลงตามปริมาณการผลิตไฟ แต่มีต้นทนุค่าไอน า้เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมา
จากปริมาณการขายไอน า้ที่เพิ่มขึน้ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  

 ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 โรงไฟฟ้าศรีราชามีต้นทนุวตัถุดิบ เท่ากับ 2,546 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึง 
ร้อยละ 98.07 จาก 1,286 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 ซึ่งสาเหตหุลกัเป็นการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุคา่ก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นต้นทนุหลกั โดยมีต้นทนุคา่ก๊าซธรรมชาติเทา่กบั 2,511 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 99.62 จาก 1,258 ล้านบาท ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 ตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่
เพิ่มขึน้จากการผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  
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2) คา่บ ารุงรักษา 

ในงวดสามเดือน 2558 ค่าบ ารุงรักษาลดลงมาอยู่ที่ 106 ล้านบาท จาก 309 ล้านบาทในงวดสามเดือน 2557 
หรือลดลงร้อยละ 65.70 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีในช่วงสามเดือนของปี 2557 โรงไฟฟ้าศรีราชาหยดุซอ่มบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้าตามรอบระยะเวลา  

16.5.3 ก ำไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 เท่ากบั 673 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 220.24 จาก 210 ล้านบาท 

ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 10.48 จากร้อยละ 

4.28 ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้และค่าบ ารุงรักษาที่ลดลง

ของโรงไฟฟ้าศรีราชา และรายได้จากการขายไอน า้ของโรงสาธารณปูการระยองทีเ่พิ่มขึน้ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

16.5.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และ 2558 เท่ากับ 90 ล้านบาท และ 136  

ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็น ร้อยละ 1.81 และ ร้อยละ 2.11 ของรายได้รวมในแตล่ะงวดตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารในงวดสามเดือนปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 52.03 จากงวดสามเดือนปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายใน

การซือ้ธุรกิจเพิ่มขึน้  

16.5.5 ก ำไรสุทธิ 
บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ส าหรับงวดสามเดือนปี 2557 และ 2558 จ านวน 98 ล้านบาท และ 531 

ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 1.96 และร้อยละ 8.19 ของรายได้รวมในแต่ละงวดตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 

444.6 จากงวดสามเดือนปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากก าไรขัน้ต้นและสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วม

ค้าที่เพิ่มขึน้ดงัที่ได้กลา่วแล้วข้างต้น รวมทัง้ต้นทนุทางการเงินที่ลดลงเนื่องจากการช าระคืนเงินต้นส าหรับเงินกู้ยืมระยะ

ยาวตามก าหนดช าระ  

16.5.6 สินทรัพย์ 
บริษัทมีสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2558 จ านวน 43,949 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.37 

จาก 42,932 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้จากงานระหว่างการ

ก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ของ IRPC-CP เป็นหลกั 

ทัง้นี ้สว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์รวมได้แก่ (1) ลกูหนีก้ารค้า (2) ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน (3) เงินลงทนุ

รวม และ (4) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยมีรายละเอียดและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้
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1) ลูกหนีก้ารค้า  

ตารางสรุปยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารค้า   

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

กิจการที่เก่ียวข้องกนั         
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 962 31.92% 838 23.15%  

เกินก าหนดช าระ:     
มากกวา่ 12 เดือน 0.03 0.00% 0.03 0.00%  

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - -  - -  
 รวม 962 31.92%  838 23.15%  
กิจการที่ไมเ่ก่ียวข้องกนั         
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 1,962 65.10% 1,812  50.07% 

เกินก าหนดช าระ: 
น้อยกวา่ 3 เดือน 89 2.97%  969  26.78% 
มากกวา่ 12 เดือน 0.17 0.01% - - 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - -  - -  
 รวม 2,051 68.08%  2,781 76.85%  
รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 3,013 100.00% 3,618 100.00% 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารค้าสทุธิจ านวน 3,618 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 

จาก 3,013 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 เนื่องจาก ณ สิน้เดือน มีนาคม 2558 ยอดลกูหนีค้่าไฟฟ้าของ กฟผ. ส าหรับโรงไฟฟ้า

ศรีราชาเป็นยอดคงค้างของรายได้คา่ไฟฟ้า 2 เดือน (กุมภาพนัธ์ - มีนาคม 2558) เนื่องจากก าหนดช าระเงินค่าไฟฟ้าของ

เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 อยูใ่นช่วงต้นเดอืนเมษายน 2558 ในขณะท่ี ณ สิน้ปีมียอดลกูหนีค้า่ไฟฟ้าดงักลา่วที่ถึงก าหนดช าระ

เพียงเดือนเดียว (ธนัวาคม 2557) 

2) ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

สว่นที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 460 6.23% 481  6.60% 
สว่นที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งถึงห้าปี 2,275 30.79% 2,304   31.64% 
สว่นที่ครบก าหนดช าระเกินกวา่ห้าปี 4,653 62.98% 4,497   61.76% 
รวม 7,389 100.00% 7,282   100.00% 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทมียอดลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินสทุธิจ านวน 7,282 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

1.44 จากสิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจากการทยอยลดลงของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินตามการจ่ายช าระค่า APR1 

จาก กฟผ.  
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3) เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 2,875 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.93 จาก 2,639  
ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุใน BIC จ านวน 76 ล้านบาท จากการทยอย
ลงทนุ และรับรู้สว่นแบง่ก าไร หกัด้วยเงินปันผลรับ และ (2) การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุใน XPCL จ านวน 160 ล้านบาท จาก
การการทยอยลงทนุและรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุ  

เงินลงทนุในการร่วมค้า ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 2,132 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.75 จาก 2,016 ล้าน
บาท ณ สิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจาก (1) การเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุใน TSR จ านวน 84 ล้านบาท จากการรับรู้สว่นแบ่ง
ก าไร (2) การลดลงของเงินลงทนุใน NNEG จ านวน 3 ล้านบาท จากการรับรู้สว่นแบ่งขาดทนุ และ (3) การเพิ่มขึน้ของเงิน
ลงทนุใน NL1PC จ านวน 35 ล้านบาท จากการการทยอยลงทนุและรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุ 

4) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % 

ที่ดิน 1,118 5.58% 1,118 5.22% 

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 694 3.46% 687 3.21% 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์โรงงาน 14,164 70.65% 14,141 65.99% 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้ส านกังานอื่นๆ 41 0.20% 40 0.19% 

ยานพาหนะ 0 0.00% 0 0.00% 

อะไหลส่ าคญั 178 0.89% 178 0.83% 

สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 3,853 19.22% 5,264 24.57% 

 รวม 20,048 100% 21,427 100% 

ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ จ านวน 21,427 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 7 จากสิน้ปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากงานระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึน้ของ IRPC-CP และจากการซือ้กิจการ 
Ichinoseki Solar Power 1 GK  

16.5.7 หนีส้นิ 
บริษัทมีหนีส้ินรวมตามงบการเงินรวม ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 17,397 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.86 

จาก 16,914 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีง้านก่อสร้างโครงการยทูิลติี ้ 

1) เจ้าหนีก้ารค้า 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 มี.ค. 2558 
ล้านบาท % ล้านบาท % 

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั 2,242 98.49% 2,170 98.19% 
บคุคลหรือกิจการอ่ืนๆ 34 1.51% 40 1.81% 
รวม 2,276 100.00% 2,210 100.00% 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 
 

สว่นที่ 2.4.16 หน้า 37 

เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าค่าก๊าซธรรมชาติ ค่าน า้มนัดีเซล และค่าน า้ โดย  ณ สิน้ไตร

มาส 1 ปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเจ้าหนีก้ารค้าจ านวน 2,210 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จาก 2,276 ล้านบาท ณ สิน้

ปี 2557 เนื่องจาก ณ สิน้เดือน มีนาคม 2558 ยอดเจ้าหนีก้ารค้าคา่ก๊าซธรรมชาติส าหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นยอดคงค้าง

ของคา่ก๊าซธรรมชาติ 1 เดือน (มีนาคม 2558) ในขณะท่ีสิน้ปีก่อนมียอดเจ้าหนีค้า่ก๊าซธรรมชาติดงักลา่วที่ถึงก าหนดช าระ 

2 เดือน (พฤศจิกายน - ธนัวาคม 2557) เนื่องจากก าหนดช าระเงินคา่ก๊าซธรรมชาติของเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ในช่วง

ต้นเดือนมกราคม 2558 

2) เงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 จ านวน 12,633 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.24 จาก
สิน้ปี 2557 โดยเงินกู้ยืมของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื่องจากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินตามก าหนด 

16.5.8 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2557 จ านวน 26,552 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นการเปลีย่นแปลง
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.05 จากสิน้ปี 2557 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อยจากผล
ประกอบการท่ีดีขึน้ในแตล่ะปี 

16.5.9 กระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2557 
ส าหรับงวดสามเดือน 

สิน้สุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 
 ล้านบาท  ล้านบาท 

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  378  814  
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 1,347  (806)  
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,725  8  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,207)  (1,879)  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (818)  (293)  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (300)  (2,164)  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 6,390  3,421  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 6,090  1,257  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 

ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน
จ านวน 814 ล้านบาท เนื่องจากมีก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะที่มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานจ านวน 806 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้ารค้า
ที่เพิ่มขึน้ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 8 ล้าน
บาท 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 
1,879 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุในกิจการต่างๆ ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ประกอบกับ 
IRPC-CP ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย มีการทยอยช าระคา่ก่อสร้างตามความส าเร็จของงาน 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

ส าหรับงวดสามเดือนปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน
จ านวน 293 ล้านบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากการที่จ านวนเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยช าระคืนเงินกู้และ
ดอกเบีย้ให้สถาบนัการเงิน มากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษัทยอ่ยมีการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

16.5.10 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 และสิน้ปี 2557 เท่ากบั 1.25 เท่า และ 
1.57 เท่าตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกบัสิน้ปี 2557 
เนื่องจากในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทได้ท าการทยอยน าเงินสดคงเหลือจากสิน้ปี 2557 ไปลงทนุ
ตามแผนธุรกิจ  

 อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิ เท่ากบัร้อยละ 8.21 เพิ่มขึน้
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการขายสนิค้าและการให้บริการและ
การรับรู้สว่นแบง่ก าไรที่เพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 

 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบั 0.66 เท่า เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2557 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีง้านก่อสร้างโครงการยทูิลติีเ้ป็นหลกั 
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1.  ���
8�����3�9�
�ก���������0��3�� 

 
1.1  
�ก�:80��;�<3�9�
�ก���������0��3�� 

#$!����%���
�ก����� : ������ �ก
��
 ������� ����������� ���ก�� (�����) 
  (Global Power Synergy Public Company Limited) 
=�>�?��
�ก������������%�� : �@!�����A�����@�%�B������ 
�����������กC
>����%�� :  ������D���ก�� 374,575,200 �@!� K���=L��!��
>D���ก�� 25 %�B

�������@!�����A�����กC
>����ก����>C
!�%�B������ ?���
�B
ก������%���@!�����A�����@�M�K��NB��N C��B�=L� 
1. ����%���@!�����A�����@�P���@KK
����D= ��ก
B�@��Q���� 

C
>/��S� #$!���@=ก��K@T%�B������ (Q!���) ������=�>��T 
365,265,200 �@!� K���=L��!��
>=�>��T 24.38 %�B������
�@!��������ก����>C
!���NB���?���
�Bก������%��M�K��NB��N  

2. ����%���@!�����A�����@�P��ก���ก�� #$!������ C
>
��กB��%�B������ ������D���ก�� 9,310,000 �@!� K���=L�
�!��
>D���ก�� 0.62 %�B�������@!��������ก����>C
!���NB���
?���
�Bก������%��M�K��NB��N 

  ��NB��N ��ก���@!������
S���กก����B�SN�%�Bก���ก�� #$!������ C
>
��กB��%�B������ M�!����@!����������
S���กก����B�SN���Bก
���
D=����%��M�!Cก��@KK
����D= ��ก
B�@��Q���� C
>/��S� #$!���@=
ก��K@T%�B������ P��%!� 1 

�$
K�����P��D�!�@!�
> : 10.00 ��� 
��K��������%��P��=�>���� :  27.00 ���P���@!� 
��K��������%��P��ก���ก�� #$!������ :  18.00 ���P���@!� 
C
>��กB�� 
�$
K�����%�B�
�ก������������%�� :  =�>��T 10,029,740,400 ��� 
�>�>��
���B�SN� : ��������@KK
����D=C
>��ก
B�@��Q���� �>����B��
� 9.00 �. QXB

��
� 16.00 �. %�B������ 8, 11 C
> 12 Y�?�K� 2558  
 : �������#$!���@=ก��K@T �>����B��
� 9.00 �. QXB��
� 16.00 �. 

%�B������ 8 C
> 11 Y�?�K� 2558  
 : �������ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ �>����B��
� 

9.00 �. QXB��
� 16.00 �. %�B������ 8 C
> 11 Y�?�K� 2558  
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1.2  0��01��ก���0��3���
�ก����� 

ก������%���@!�����A�����@�M�K��NB��N�=L�ก������%��#���#$!������������
�ก����� P������>�@D�!M�%!� 5.2 
������������ก������%���@!�����A�����@��=L���B��N 

1.2.1  �@!�����A�����@� ������=�>��T 365,265,200 �@!� ����%��P��=�>���� C��B�=L� 
����%��P���@KK
����D= =�>��T    266,550,200  �@!� 
����%��P����ก
B�@��Q���� =�>��T      74,920,000  �@!� 
����%��P��#$!���@=ก��K@T%�B������ =�>��T    23,795,000  �@!� 

 1.2.2  �@!�����A�����@� ������D���ก�� 9,310,000 �@!�  ����%��P��ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ 

 ��NB��N ��ก���@!������
S���กก����B�SN�%�Bก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ M�!����@!����������
S�
��กก����B�SN���Bก
���D=����%��M�!Cก�=�>����P��%!� 1.2.1 

��NB��N #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������%��B�����Z�M�ก��M�!�@
�����M�ก���=
����C=
B
�������@!�����A���������M�!Cก���ก
B�@�CP�
>=�>�?��S��M�!ก������%���
�ก�����M�K��NB��N=�>��K��������[�M�ก��
%���$B�@� 

��������M�!M�ก������T�=�>�?�%�B��ก
B�@�����BP��D=��N 

�>;;
����?@ ����QXB �@KK
Z�����C
>/��S���P��@KK
����D= ���QXB#$!���@=ก��K@T�����K��������Z���BZ@�ก��
D������>�����BP�B��S���B�!��ก��#$!������������
�ก����� P������>�@D�!M�%!� 5.2 ���� 
$กK!�������ก���SN�%���
�ก�����  

$กK!��!����T��Z�ก��  ������K$�K!� #$!M�!K��=�Xก����BZ@�ก��  #$!���M�!ก��������@��!��%!��$
��BZ@�ก��  ��NB����K�P��P��M�
���P P��P��M�=\��@���  C
>#$!���K������>D�!P��P��M����KP  ��S��@KK
�����K��������Z���BZ@�ก��ก��#$!�����������
�
�ก����� C
>/��S�Z@�ก���S��] M��K�S�%�B#$!������������
�ก����� �=L�P!� �X�B�>��B�SN��@!�D�!P����Z�ก������>�@D�!M�%!� 
5.6.1 C
> 5.7.1 ��NB��N D�����QXB��ก
B�@��Q����P��K�����ก��K���%!�B
��BC
>D�����QXBก��������M�!Cก�P���B 
ก���ก�� #$!������ #$!QS��@!����M�A� #$!��������K��K@� ������M�A� ���������� C
>#$!����ก����%!�B%�B#$!�����������
�
�ก����� P
����ก�B�@�����X�B��
�ก�T>P!�B�!�� �����NB�>D���������@!�M�!ก������������%�B������ P�����ก�����M�
=�>ก�^KT>ก���ก��ก��ก��P
���@���� �Z. 70/2552 ��S��B�
�ก�กT_��BS���D%C
>��Z�ก��M�ก��������������
�ก����� 
`���
B������ 3 ��B��K� 2552 (�����NB�����ก��Cก!D%�����P��) C
>=�>ก�^KT>ก���ก��ก��ก��P
���@���� ��. 40/2557 
��S��Bก�����������
�ก����������กM���=�>�?��@!�C
>M����K�AC��B���Z�����>�SN��@!�%�B�����������กP������@� (�����NB
���D�!��ก��Cก!D%�����P��) �X�BM�!��BK��P�NBCP������� 16 Z����K� 2557 
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            ��ก
9�>�0A���� ����QXB #$!
B�@�=�>�?��Q���������B�SN��@!�����A#���#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 �����
�ก�T>M�
�ก�T>��X�BP��=�>ก�^KT>ก���ก��ก��ก���
�ก�������� 
ก�. 17/ 2551 ��S��Bก��ก������������M�=�>ก�^�ก����ก��ก����กC
>����%���
�ก����� ��B��N 

(ก)  Z��K���T���� 
(%)  �������B���@� 
(K)  �������
�ก������S���=L���������%�BP���B��S��S��ก��������ก�B�@������@KK
��S��S��ก�����ก��

�K�Bก��
B�@�������P�NB%XN�P��กa��������!��ก��=�>ก��Z@�ก���B���@�Z@�ก���
�ก�����C
>Z@�ก��
�K���Pb�B������ 

(B)  �������K���Pb�B������ 
(�)  ������=�>ก��?�� 
(`)  �������ก��C
>��c�����ก��P��กa��������!����Z�ก��B�=�>��T��S���P��@KK
�S�������กa�����`�>

���P�NB%XN� 
(�)  Z��K��C��B=�>��^D�� 
(�)  �Q����ก���B���>����B=�>��^ 
(d)  ก�B�@��S��ก��bef�b$C
>�g���>���Q����ก���B�� 
(A)  ก�B�@�������[������A%!����ก�� 
(a)  ก�B�@������B�
�N�B�� 
(h)  ก�B�@���� 
(c)  #$!
B�@�P��B=�>��^�X�B��
�ก�T>�����ก��#$!
B�@�P�� (ก) QXB (h) �����@�
� 

��ก
B�@��Q������Bก
����>P!�B��B�SN��@!�#���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@D�!
M�%!� 5.2.1 ������N� �����ก
B�@��Q���������Q�SN��@!�D�!P����Z�ก������>�@D�!M�%!� 5.7.2 C
>M�ก���������@!�M�!Cก���ก

B�@��Q�����>��$�M��@
�����%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P����Z�ก������>�@D�!M�%!�5.6.2 

B54���>@ก��;>:3�9������ ����QXB 

1.  �@KK
Z�����C
>/��S���P��@KK
�����K��������Z������ก��������C
>���������� ���� #$!�����K��������Z�
��Bก��K!� 
$กK!� ��S���!����Nก��K!� �=L�P!� 

2. �@KK
Z����� C
>/��S���P��@KK
���������C
>���������� P!�Bก����ก���M�!�=L�
$กK!���S�#$!�������PQ@���
%�B������M����KP 

3. �@KK
Z����� C
>/��S���P��@KK
���������C
>���������� ����T�C
!���������QM�!K���������
S�������
M�ก��=�>ก��Z@�ก��D�! ��NBM�=\��@���C
>���KP 

4.  �@KK
Z�����C
>/��S���P��@KK
�����K��������Z������ก��#$!������%�B������C
>���������� 
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#$!���@=ก��K@T%�B������C
>�����������>P!�B��B�SN��@!�#���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
��������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 ������N� ���#$!���@=ก��K@T%�B������C
>���������������Q�SN��@!�D�!P����Z�ก������>�@D�!
M�%!� 5.7.3 C
>M�ก���������@!�M�!Cก�#$!���@=ก��K@T%�B������C
>�����������>��$�M��@
�����%�B#$!������%�B������ 
C
>/��S��@KK
���KT>ก���ก��������D�!������� P����Z�ก������>�@D�!M�%!� 5.6.3 ��NB��N D�����QXBก��������M�!Cก� 
ก���ก�� #$!������ #$!QS��@!����M�A� #$!��������K��K@� ������M�A� C
>#$!����ก����%!�Bก��P�����ก�����M�=�>ก�^
KT>ก���ก��ก��ก��P
���@���� ��. 40/2557 ��S��Bก�����������
�ก����������กM���=�>�?��@!�C
>M����K�AC��B���Z����
�>�SN��@!�%�B�����������กP������@� (�����NB���D�!��ก��Cก!D%�����P��) �X�BM�!��BK��P�NBCP������� 16 Z����K� 2557 

1.3 0��C�B
@�8�����D
8�9E���?3�E�� 

�@!�����A�����@�%�B�������������%�� ������D���ก�� 374,575,200 �@!�M�K��NB��N �����Z�C
>#
=�>���������
�����ก���@!�����A����%�B�������@ก=�>ก�� 

1.4  G
����93�9�
�ก���������0��3�� 

�������>����@!�����A�����������D�!C
!���NB���%�B������ D=���>������=L��
�ก��������>�����M�P
��
�
�ก�����C��B=�>��^D�� (iP
���
�ก�����j)  �X�B�������>����%���@!�����AP��=�>����M�K��NB��N ก�������>D�!
�������#
ก������T�%�BP
���
�ก�����M�ก������@!�����A%�B�������=L��
�ก��������>����� ��NB��N ������D�!�S��
K��%���@A�PC
>��ก���=�>ก��P��P
���
�ก�������S�������� 28 Y^��ก��� 2557 M�!����T�����@!�����A�����@�
%�B�������=L��
�ก��������>����� C
>�������
�ก����� bk������ ���ก�� �������
�ก����� �K�� �����ก! ���ก�� C
>������
�
�ก����� ����ก! ���ก�� M�c��>���=�Xก����Bก���B��D�!����T�K@T����P�%�B������C
!���[������������K@T����P�
K��Q!��P��%!���BK��%�BP
���
�ก�����C��B=�>��^D�� ��S��Bก������@!�����A��S��@!��@������Z��=L��
�ก�������
�>����� .^. 2544 
B������ 22 �ก��K� 2544 (�����NB���Cก!D%�����P��) C
>P�����B�S�����������.(�) 10/2551 
B������ 
20 ก@�?���Z� 2551 ��S��B ก��=���=�@B�
�ก�กT_�����
�ก����� �S��������@�ก�����>�����M�P
���
�ก����� �ก��!�
K@T����P���S��Bก��ก�>���ก��QS��@!�M�!Cก���ก
B�@���������X�B�������>P!�B��#$!QS��@!�����A�������D���!��ก��� 1,000 
���C
>QS��@!����ก��D���!��ก����!��
> 20 %�B�@�����>C
!� C
>#$!QS��@!���Bก
���CP�
>���P!�BQS��@!�D���!��ก��� 1 
�����ก���SN�%�� �X�B��S��������D�!���������@!�����AM�K��NB��NC
!��>���M�!��������K@T����P�K��Q!��P���กT_�ก��
ก�>����@!�������� ����������>�������ก��M�!P
���
�ก���������@!�%�B�������=L��
�ก��������>�����P��D= 

1.5  ������D
8��;��>4����I�40��C�Dก1ก���ก�� B54������ D
8��ก9��3�9������ 

�������@!�����A�����@�%�B����������%��M�!Cก�ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������������D���ก�� 
9,310,000 �@!� M���K��@!�
> 18.00 ���  

��������@!��������%��P��ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ ��Bก
����>Q$ก�!���SN�%���=L��>�>��
� 2 
=l ����
�B��ก�������@!�%�B���������ก���SN�%��M�P
���
�ก�����K��ก������>�>��
� 12 ��S�� �����Q����%���@!�
���Q$ก���B�!���SN�%��D�!�=L���������X�BM����%�B�������@!���NB������Q$ก���B�!���SN�%����Bก
��� C
>�
�B��ก�������@!�%�B
���������ก���SN�%��M�P
���
�ก�����K��ก������>�>��
� 18 ��S�� �����Q����%���@!����Q$ก���B�!���SN�%��D�!��ก
��������X�BM����%�B�������@!���NB������Q$ก���B�!���SN�%�� C
>��S��K��ก������>�>��
� 24 ��S�� �����Q%���@!����
Q$ก���B�!���SN�%�����������
S�D�!��NB��� 
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1.6  34��5
�E��K 

P��=�>ก�^KT>ก���ก��P
���
�ก�����C��B=�>��^D�� ��S��Bก���!��#$!��������S�#$!QS��@!�C
>#$!����ก����%!�B
%���@!�C
>�
�ก�����?��M��>�>��
����ก����� .^. 2544 
B������ 22 �ก��K� 2544 (�����NB�����ก��Cก!D%�����P��) 
ก�����M�!������P!�B���B�!��#$!����������M�ก��������C
>/��S�#$!QS��@!�����S��] ����@!�%�BP��X�B�����������ก���=L�
�������!��
> 55 %�B�@�����>C
!��
�Bก������%���@!�P��=�>����C
!����[���ก%��?��M��>�>��
� 1 =l ���CP�������
�@!�%�B��������������ก���SN�%��M�P
���
�ก����� ����
�B��ก�������@!�%�B���������ก���SN�%��M�P
���
�ก�����K��
ก������>�>��
� 6 ��S�� #$!���Q$ก���B�!����Bก
��������Q����%���@!����B�!��%��D�!M��������!��
> 25 %�B�������@!�
��NB������Q$ก���B�!��%����Bก
��� C
>�����Q%�����������
S�D�!��S��K��ก������>�>��
� 1 =l 
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2.  34����ก��ก������
�ก���������0��3�� 

�@!�����A%�B�����������Q���ก��D�!����B����������D����%!����ก�� C
>�@!����QS����K�P��B�!��M�%T>M�
%T>��X�BP!�B�����������ก��D���ก��ก����!��
> 49 %�B�������@!������������D�!C
!���NB���%�B������ ก������@!����M����
�>���M�!�������ก��QS��@!�%�BK�P��B�!��%�B�������ก���������%!�BP!� �����������Z�=h���Zก������@!�%�B�����������N�
D�! 

ก������@!�����A%�B�������>���$�T���S��#$!���D�!�
�ก�
�BM��@!�����>�@�S��#$!������ 
B
���S��S��%�B#$!���
ก��#$!������C
>��B���M��@!�M�!Cก�#$!������ ก������@!�����A�>M�!�S����ก��������D�!P����S��������D�!���K���!�B%�M�!

B�>�����ก������@!�����AC
!� CP��>M�!�S�����@KK
?����กD�!��S��������D�!
B�>�����ก������@!�����AC
!� ���
�������>
B�>�����ก������@!�?��M� 14 ������CP����D�!���ก���!�B%���N� ��S���ก��������[����ก������@!���N�D��Q$กP!�B
���$�T� �������>C�!BCก�#$!�S��K���!�B%�?��M� 7 ��� ��NB��N ก������@!�����A����SN�%��M�P
���
�ก�����M�!�=L�D=P��กa
%!���BK��%�BP
���
�ก�����C��B=�>��^D��C
>�>�����AA�P��
�ก�����C
>P
���
�ก����� .^. 2535 (���QXB�����
ก��Cก!D%�����P��) 
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3.  �����3�9ก��ก�������;��
�ก���������0��3�� 

ก��ก�������K�����%���@!�����AP��=�>����M�K��NB��N�>ก�>������ก��������K���P!�Bก���SN��
�ก����� 
(Bookbuilding) �X�B�=L���Z�ก�����Q��=����TK���P!�Bก���SN��@!�����A%�B��ก
B�@��Q����M�CP�
>�>�����K� ���
ก��P�NB���B��K�C
!��=k���ก��M�!��ก
B�@��Q����C�!B��K�C
>�������@!����=�>�BK��>��B�SN�����B#$!���ก��ก�����
��������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 M�������  6 Y�?�K� 2558  ������B��K����M�!��� 
Bookbuilding ��$�����>����B��K� 27.00 o 28.00 ���P���@!� ��NB��N ����������ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��
ก�����������>ก�������K�����%���@��!�� �������T���ก��K�C
>�������@!������ก
B�@��Q��������K���
P!�Bก���SN��%!��� ����=L���K�����>���M�!������D�!����B��P�����������P!�Bก��C
>��B��K���P!�Bก���SN��@!���
S���$���ก
�M��>������K������>���M�!��K��@!�����Q���?�M�P
����B 
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3.1  34��5
��9ก���9���E��@�8ก��ก��@�8������;��>4�����0��3�� 

ก������%���
�ก�����M�K��NB��N D�!ก�������K�����%���@��!������ก�� 27.00 ���P���@!� ��S���=���������ก��
ก��D��@�Z�P���@!� (Earnings Per Share: EPS) 4 DP����
���@� (�>����B������ 1 ������ 2557 QXB 31 ����K� 2558) %�B
�������������ก�� 1.34 ��� (Fully Diluted EPS) �X�BK����T����กก��D��@�Z� 4 DP����
���@��������ก�� 2,014.35 
!����� 
����!���������@!�����A?���
�Bก������%���
�ก�����M�K��NB��N��������� 1,498,300,800 �@!� �>D�!��P��������K�
�@!�P��ก��D��@�Z�P���@!� (Price to Earnings Ratio: P/E) =�>��T 20.08 ���� ����BD�ก[�� #
ก���������B����Bก
���
K����T��กc��>��Bก���B��M����P ��������B��D�!����T�QXB#
ก���������B��M����KP �X�B�=L�=\�������K�A=\������X�B
�����ก
B�@�K������T�=�>ก��ก��P�����M�M�ก��
B�@� 

��NB��N P/E �������%���$Bก���K���`
���%�B P/E %�Bก
@�����������>�����M��@P���ก��������ก� ����

�BB��C
>��Z��T$=�?K ����=L�#$!#
�PDbbv���ก�����M�A����#
�PDbbv���ก��SN��
�B����
�ก�
�� �X�BK���
S�กC
!������
K���K
!��K
XBก����S�Mก
!�K��Bก��
�ก�T>ก��=�>ก��Z@�ก��%�B������ D�!Cก� ������ #
�PDbbv� ���ก�� (�����) ������ 
�ก
�� 
�BB�� ���ก�� (�����) C
>������ #
�PDbbv�����@���w
��NB ���ก�� (�����)  

��NB��N �S���=L�%!��$
=�>ก����K��@!��������%�� �XB�=�����������P��������K��@!�P��ก��D��@�Z�P���@!��`
���
M����B�>�>��
� 12 ��S�� P�NBCP������� 1 �ก��K� 2557 QXB 31 Z����K� 2557 %�B���������>��������=�>ก��Z@�ก��
K
!��K
XBก����S�Mก
!�K��Bก��ก��=�>ก��Z@�ก��%�B��������B��N 

������ 
�ก�:8ก��@�8ก��C>�ก�� 
G
����9������8�����/ 

����C>�ก�� 
P/E �M
���* 

(��1�) 

������ #
�PDbbv� ���ก�� (�����)  
(EGCO) 

#
�PC
>��������Dbbv�C
>
��Z��T$=�?KP��B] 

SET / �����ก� / 
�BB��
C
>��Z��T$=�?K 

11.49 

������ �ก
�� 
�BB�� ���ก�� (�����) 
(GLOW) 

#
�PC
>��������Dbbv�C
>
��Z��T$=�?KP��B] 

SET / �����ก� / 
�BB��
C
>��Z��T$=�?K 

14.49 

������ #
�PDbbv�����@���w
��NB ���ก�� (�����) 
(RATCH) 

#
�PC
>��������Dbbv�C
>
��Z��T$=�?KP��B] 

SET / �����ก� / 
�BB��
C
>��Z��T$=�?K 

13.06 

;1��M
��� 13.01 

�����: SETSMART 
������P@: * P/E ��Bก
���K����T��กc��>ก���B��M����P ��������BD��D�!����T�QXB#
ก���������B��M����KP �X�B�=L�=\�������K�A=\����

��X�B�����ก
B�@�K������T�=�>ก��ก��P�����M�M�ก��
B�@� 
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4.  ��;��>4�0���<I�G
����9 

 
- D���� - 

 

  



������ �ก
��
 ������� ����������� ���ก�� (�����)  

 

������� 3 ��!� 10 

5.  ก����9ก�������1��D
8ก�����0�� 

#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������%��B�����Z�M�ก���=
����C=
B���
>�������Z�ก����B�SN�
�
�ก����� C
>��Z�ก���������
�ก�����P������>�@D�!M����B�S���N���`�����NP��K�������>��M�ก�T�����ก��=\A��
�@=���K��S�%!����ก��M�ก���������ก����NB��N�S��������K����>��กM�!Cก���ก
B�@�����B�=L�Z���C
>�S��M�!ก������
%���@!�K��NB��N=�>��K��������[��$B�@� 

5.1  ��C�ก���0��3���
�ก����� 

ก������%���@!�����A�����@�M�K��NB��N����%�����#���#$!������������
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 5.2 

5.2  B54��������1���
�ก����� 

5.2.1  B54���ก��ก����������1��D
8���@�8ก��ก�������1�� 

�������
�ก����� �;�� �����ก4 ���ก�� 
287 ��K��
������P�N�CK��� ��N� 16 Q����
� �%P��B��ก ก�@B��� 10500  
���^��� 0-2695-5000 
������ 0-2631-1702  
www.ktzmico.com  

�������
�ก����� PQ����1� ���ก�� 
48/45 ��K������ก!�������� ��N� 20 Q���������S� C%�B��
� �%P��B��ก ก�@B��� 10500 

 ���^��� 0-2697-3800 

������ 0-2638-0301 
www.finansa.com 

 �������
�ก����� ��0�ก4 ���ก�� 
48/8 ��K������ก!�������� ��N� 4 Q���������S� C%�B��
� �%P��B��ก ก�@B��� 10500 
���^��� 0-2633-6555 
������ 0-2633-6660 
www.tisco.co.th  

5.2.2  B54�1�����ก��ก����������1��D
8���@�8ก��ก�������1�� 

�������
�ก����� ����
�9 ���ก�� (�����) 
191 ��K����
�K���
[ก�� ��N� 29 Q����
� C%�B��
� �%P��B��ก ก�@B��� 10500 
���^��� 0-2231-3777 C
> 0-2618-1000 

������ 0-2618-1001 C
> 0-2231-3951 
www.bualuang.co.th 
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�������
�ก����� ก0�ก�?�� ���ก�� (�����) 
400/22 ��K��Z��K��ก��ก�D�� ��N� 1,3 C
> 19  
Q���
��Z�� C%�B������M� �%PA�D� ก�@B��� 10400 
���^��� 02-696-0000 
������ 02-696-0177 
www.kasikornsecurities.com 

�������
�ก����� ����D�9ก� ก����R9 (@�8��S?��) ���ก�� (�����)  
999/9 ��K���� ��bbk^�^� C�� ��[����
���
�� ��N� 20, 21, 25  
Q���>��� 1 C%�B=�@���� �%P=�@���� ก�@B��� 10330  
���^��� 0-2658-6300 

������ 0-2658-6301 
www.maybank-ke.co.th  

5.2.3  B54��������1��D
8���@�8ก��ก�������1�� 

�������
�ก����� PQ������� ?���0 ���ก�� (�����) 
999/9 ��K���� ��bbk��^� C�� ��[����
���
�� ��N� 17, 18, 25  
Q���>��� 1 C%�B=�@���� �%P=�@���� ก�@B��� 10330 
���^��� 0-2658-9000 
������ 0-2646-9993 
www.fnsyrus.com 

�������
�ก����� �;��?� (@�8��S?��) ���ก�� (�����) 
173 ��K�������� ��[��P��� ��N� 8-11  
Q������MP! C%�B�@�B������ �%P���� ก�@B��� 10120 
���^��� 0-2658-8888 
������ 0-2658-8654 
www.kgieworld.co.th 

�������
�ก����� ��������� ����0�; (@�8��S?��) ���ก�� (�����) 
98 ��K������ �CK��� ��bbk^ �������� ��N� 10  
Q���������S� C%�B��
� �%P��B��ก ก�@B��� 10500 
���^��� 0-2862-9999 P�� 2008 
������ 02-862-9915 
www.osk188.co.th 
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5.3  �9E���?3D
8;1�G��D��I�ก����������1���
�ก����� 

5.3.1  �9E���?3I�ก����������1���
�ก����� 

������D�!Pก
B�������M�!#$!������������
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 5.2 �=L�#$!�������ก��������������@!�
����A%�B�������X�B�>����%��P��=�>����������=�>��T 365,265,200 �@!� M���K��@!�
> 27.00 ���P���@!� C
>
�@!�����A%�B�������X�B�>����%��P��ก���ก�� #$!������C
>��กB��%�B������ ������D���ก�� 9,310,000 �@!� M���K�
�@!�
> 18.00 ��� P���������ก��������P�����=��กhM�%!� 1.2 ���#$!������������
�ก�������%!�Pก
B������=�>ก��
ก�����������@!�=�>�?����=�>ก��#
ก��������������BC����� (Firm Underwriting) ��NB��N ���
>�����M�!�=L�D=P��
��AA�CP�BP�NB#$!�����������C
>���=�>ก��ก���������� (Underwriting Agreement) 

#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������������Z��ก�
�กก�����������@!�����AM�K��NB��N��S���ก��
��P@ก��T�P��B] P�����ก�����D�!M���AA�CP�BP�NB#$!�����������C
>���=�>ก��ก���������� (Underwriting Agreement) 
�X�B���QXB��P@ก��T���BP��D=��N 

(ก)  ��S��������D�������Q=h���P�P���BS���D%M�] ���ก�����D�!M���AA�CP�BP�NB#$!�����������C
>���=�>ก��
ก���������� (Underwriting Agreement) 

(%)  ��S���ก����P@�@������ ก���=
����C=
B����B��������K�A��B�!��ก���B���^��cก����S�ก����S�B��NBM�
=�>��^C
>P��B=�>��^ ��S�ก���=
����C=
B����B��������K�AM�Z@�ก����S�ก���������B��%�B��������������#
ก�>��
P��ก�������������M�K��NB��N��S� 

(K)  ��S����ก���ก�
�ก��AA�CP�BP�NB#$!�����������C
>���=�>ก��ก���������� (Underwriting Agreement) 

(B) ��S������P@������M�!�����กB�� ก.
.P. ��S������B�����ก�����B�>B����S���@�ก������%���
�ก����� ��S�
����P@ก��T�M�������M�!D�������Q��B����
�ก������������%��D�! 

��NB��N ���
>�����C
>�BS���D%M�ก���ก�
�กก������%���@!�C
>ก��������������@!���Bก
���%!�BP!��>�=L�D=
P�����
>�����C
>�BS���D%����>ก�����D�!M���AA�CP�BP�NB#$!�����������C
>���=�>ก��ก���������� (Underwriting 
Agreement) 

M�ก�T����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�����������ก�
�กก������%����S�ก��������������@!�M�K��NB

��N��ก��P@M�%!� (ก) o (B) %!�BP!���S���P@�S������>�@D�!M���AA�CP�BP�NB#$!�����������C
>���=�>ก��ก����������

(Underwriting Agreement) #$!������������
�ก������>�������ก��KS��B��K����B�SN���NB������M�!Cก�#$!��B�SN�CP�
>������

��B�SN��@!�����AM�����%�BP�P�����
>���������>�@D�!M�%!� 5.9 

5.3.2  ;1�G��D��I�ก����������1���>4�0���< 

������Pก
B����K��P��C��M�ก�������������C
>���=�>ก��ก����������M�!Cก�#$!������������
�ก�����P�����
�>�@D�!M�%!� 5.2 (D�����?����$
K������) ����=L��B����NB��N� 182,449,967 ��� ����>����>M�!?��M� 30 ����
�B��ก������
������D�!����B��K����B�SN���ก#$!������������
�ก�����K��Q!�� 
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5.3.3  @�8��:ก���������9��;1��>4�0���<����������8?�4��� 

�������B��K���@!�����A����������>D�!����
�B��กK��P��C��M�ก������������� 
�@!�����A�������%��P��=�>���� ������=�>��T 365,265,200 �@!�  
M���K��@!�
> 27.00 ��� 9,862,160,400  ��� 
�@!�����A�������%��P��ก���ก�� #$!������ C
>��กB��������  
������D���ก�� 9,310,000 �@!� M���K��@!�
> 18.00 ��� 167,580,000  ��� 
��กK��M�!����M�ก������%���@!�����A 203,640,792  ��� 
�������B��K���@!�����A����������>D�!��� 9,826,099,608  ��� 
�������B��K���@!�����A����������>D�!���P���@!� 26.23  ��� 

5.4  @�8��:;1�I�4�1��I�ก���0��3���>4�0���</1 

=�>��TK��M�!����M�ก������%���@!�����A%�B������ 
K��Z��������K��%���@A�P����%���@!�����A�����กM��� 50,000  ��� 
K��Z��������ก���S��C��C��B���ก��%!��$
ก������%���@!�����A  8,090,824  ��� 
K��Z��������M�ก��%���@A�PM�!����
�ก������=L��
�ก��������>�����/2 50,000  ��� 
K��Z��������C�ก�%!�P
���
�ก������ 3,000,000  ��� 
K��Z��������ก�������������C
>���=�>ก��ก���������� 182,449,967  ��� 
K��������B�S���N��� C
>M���B�SN��@!� ���=�>��T 300,000 ��� 
K��M�!�����S��] ���=�>��T /3 9,700,000 ��� 
���;1�I�4�1����T90�T� 203,640,792 ��� 
 
������P@ :  /1 K��M�!����%!�BP!�D�����?����$
K������ 
 /2 D�����K��Z�����������=l 
 /3 K��M�!�����S��] ���QXBK�����=�Xก����Bก���B�� K�����=�Xก��กa���� K�����T�=�>�������Z� �=L�P!� 

5.5  ��C�ก��3�������90E���T���D
8I���9�ET��>4� 

��������@KK
����D= 

�����QP��P��%�������B�S���N���C
>M���B�SN��@!�D�!��������กB��%�B#$!������������
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 
5.2 �>����B��
� 9.00 �. o 16.00 �. P�NBCP����������B�S���N�����#
��BK��M�!��QXB�����N��@�ก����B�SN� 

���������ก
B�@��Q���� 

�����QP��P��%�������B�S���N���C
>M���B�SN��@!�D�!��������กB��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
��������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 �>����B��
� 9.00 �. o 16.00 �. P�NBCP����������B�S���N�����#
��BK��M�!��QXB�����N��@�
ก����B�SN� 
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�������#$!���@=ก��K@T%�B������ 

�����QP��P��%�������B�S���N���C
>M���B�SN��@!�D�!��������กB��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
��������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 �>����B��
� 9.00 �. o 16.00 �. P�NBCP����������B�S���N�����#
��BK��M�!��QXB�����N��@�
ก����B�SN��������#$!���@=ก��K@T%�B������ 

�������ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ 

�����QP��P��%�������B�S���N���C
>M���B�SN��@!�D�!��������กB��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
��������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 �>����B��
� 9.00 �. o 16.00 �. P�NBCP����������B�S���N�����#
��BK��M�!��QXB�����N��@�
ก����B�SN��������ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ 

��NB��N �@KK
����D= ��ก
B�@��Q���� #$!���@=ก��K@T%�B������ C
>ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ 
�����Q�������
� (Download) ���B�S���N����X�B��%!��$
D��CPกP��B��ก���B�S���N�������S��P�������กB��KT>ก���ก��
ก��ก���
�ก�����C
>P
���
�ก����� (i�����กB�� ก.
.P.j) ��ก��[�D�P�%�B�����กB��ก.
.P. ��� www.sec.or.th �S��
^Xก�����
>�����ก������%���@!�����A�����@�K��NB��ND�!ก������ก����B�SN��@!�����A 

5.6  ��C�ก�����0���>4�0���< 

ก���������@!�����A�����@��������%��M�K��NB��NC��B�=L�ก�������� 4 ����P�����
>�����M�%!� 1.2 D�!Cก� (1) 
�@KK
����D= (2) ��ก
B�@��Q���� (3) #$!���@=ก��K@T%�B������ C
> (4) ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������ 

��ก��ก��Nก���������@!����#$!������������
�ก������>��$�?��MP!�กT_� ��B��N 

1.    #$!������������
�ก������>D���������@!�����A�������%��M�!Cก�P���B ก���ก�� #$!������ #$!QS��@!����M�A� 
#$!��������K��K@� ������M�A� ���������� C
>#$!����ก����%!�B%�B#$!������������
�ก����� ���QXBก�B�@���������
�ก�T>���#$!
������������
�ก�����Q$ก�!����M�!�������
�ก�����M�! P
�����@KK
���������Q$ก�!����M�!�������
�ก�����M�! ��!�CP�
�=L�ก���������@!������
S���กก����B�SN�%�B#$!��B�SN���NB��������NB�>D���������@!�M�!ก������������%�B�������!�� ��NB��N 
�=L�D=P�����
>��������ก�����D�!M�=�>ก�^KT>ก���ก��ก��ก��P
���@���� �Z. 70/2552 ��S��B�
�ก�กT_��BS���D%C
>
��Z�ก��M�ก��������������
�ก�����
B������ 3 ��B��K� 2552 (�����NB���D�!��ก��Cก!D%�����P��) C
>=�>ก�^KT>ก���ก��
ก��ก��P
���@���� ��. 40/2557 ��S��Bก�����������
�ก����������กM���=�>�?��@!�C
>M����K�AC��B���Z�����>�SN��@!�%�B
�����������กP������@� (�����NB���D�!��ก��Cก!D%�����P��) �X�BM�!��BK��P�NBCP������� 16 Z����K� 2557 

2. #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������%��B�����Z�����>M�!�@
������=
����C=
B�������@!�
����A���������M�!Cก���ก
B�@�M�CP�
>=�>�?� ���� �������T�������M�!Cก��@KK
����D=�����P����ก����T�C
!���[�
������@!�����A��
S���กก��������M�����%�B��ก
B�@��Q���� �=L�P!� ��NB��N�S��M�!ก������%���@!�����AK��NB��N=�>��
K��������[� 

3. ?���
�B��กก��=k������B�SN��@!�����A�������#$!��B�SN�M�CP�
>=�>�?�#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������%��B�����Z��=
����C=
B�������@!�����A���������M�!Cก���ก
B�@�=�>�?�M�=�>�?���X�B ����  
��ก�������@!�����A��
S���กก��������M�����#$!���@=ก��K@T%�B������ CP���#$!��M���B�SN��@!�����A�ก��ก������������
�>�����������������%�B�@KK
����D=��S���ก
B�@��Q���� �=L�P!� ��NB��Nก���������ก����Bก
����>��$�?��MP!�@
�����%�B
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#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������CP����B#$!����� ���=h���P�P��กa�กT_�����ก����%!�BC
>�>��ก��C�!B
%���M�!��ก
B�@�����ก����%!�BD�!�����������ก����B�S��P��B] �������>��P��D= 

4.  ก���������@!�����AM�K��NB��N�=L�ก��=h���P��S��M�!���K
!�Bก��K@T����P����ก�����P��%!� 5 (3) ��S��B 
ก��ก�>���ก��QS��@!��������?��MP!%!���BK��P
���
�ก�������S��Bก������@!�����A��S��@!��@������Z��=L��
�ก�������
�>����� .^. 2544 
B������ 22 �ก��K� .^. 2544 (�����NB�����ก��Cก!D%�����P��) 

5.6.1  ��C����0���>4�0���<I�4Dก1�>;;
����?@ 

ก���������@!�����AM�!Cก��@KK
����D=M�!��$�M��@
�����%�B#$!������������
�ก�����P��%!� 5.2  ����>���ก��
�������@!�����AM�!Cก��@KK
M�M���������ก�!������M�ก[D�!��S��>=h���Zก���������@!�����AM�!Cก��@KK
M�ก[D�!C
>
��ก���ก����B�SN��@!�����A%�B#$!��B�SN��@KK
����D=K��P�����������ก�����C
!� #$!������������
�ก�����P��%!� 5.2
%��B�����Z�M�ก��=k������B�SN��@!�����A%�B�@KK
����D=ก���K��ก������>�>��
�ก����B�SN� 

5.6.2  ��C����0���>4�0���<I�4Dก1��ก
9�>�0A���� 

ก���������@!�����AM�!Cก���ก
B�@��Q����M�!��$�M��@
�����%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
�������� P��%!� 5.2.1 ����>���ก���������@!�����AM�!Cก��@KK
M�M���������ก�!������M�ก[D�! ��S��>=h���Zก��
�������@!�����AM�!Cก��@KK
M�ก[D�! C
>��ก���ก����B�SN��@!�����AK��P�����������ก�����C
!�#$!���ก��ก�����
��������C
>���=�>ก��ก���������� P��%!� 5.2.1 %��B�����Z�M�ก��=k������B�SN��@!�����Aก���K��ก������>�>��
�
ก����B�SN� 

5.6.3  ��C����0���>4�0���<I�4Dก1B54���>@ก��;>:3�9������ 

ก���������@!�����AM�!Cก�#$!���@=ก��K@T%�B������M�!��$�M��@
�����%�B#$!������%�B������C
>/��S��@KK
���
KT>ก���ก��������D�!������� ��S�#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������� P��%!� 5.2.1 ����>���ก��
�������@!�����AM�!Cก��@KK
M�M���������ก�!������M�ก[D�! ��S��>=h���Zก���������@!�����AM�!Cก��@KK
M�ก[D�! C
>
��ก=��กh�����B���������@!�����AKB��
S�?���
�Bก��������M�!Cก�#$!���@=ก��K@T%�B������%!�BP!� #$!���ก��ก�����
��������C
>���=�>ก��ก�����������������T��������������@!�����AKB��
S���Bก
���M�!Cก���ก
B�@��Q������S�
�@KK
����D=�����P�� 

5.6.4 ��C����0���>4�0���<I�4Dก1ก���ก�� B54������ D
8��ก9��3�9������ 

ก���������@!�����AM�!Cก�ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������M�!��$�M��@
�����%�B�������ก��%�B
�������=L�#$!��������M�ก������T�ก�������S�Cก!D%P�������[���K�� �����NB��������M�ก��ก�������S�Cก!D%�����P�� 
�
�ก�กT_� %!�ก����� �BS���D% C
>���
>�����P��B] ����ก����%!�Bก��ก����กC
>����%���@!�����AM�������N�S��M�!
�=L�D=P��กa����C
>=�>ก�^%�B�����B������ก����%!�B C
>��ก=��กh�����B���������@!�����AKB��
S�?���
�Bก��
������M�!Cก�ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B������%!�BP!� #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�������������
����T��������������@!�����AKB��
S���Bก
���M�!Cก���ก
B�@��Q���� �@KK
����D= ��S�#$!���@=ก��K@T%�B������
�����P�� 
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5.7  ���D
8��C�ก����9D
8ก������8�9��;1���9�ET��>4�0���< 

5.7.1  0�������>;;
����?@ 

#$!��B�SN�����=L��@KK
����D=�>P!�B=h���P�P����Z�ก����BP��D=��N 

(ก)  #$!��B�SN��>P!�B��B�SN��@!�����A%�N�P��������� 1,000 �@!�C
>�>P!�B�����=L����K$T%�B 100 �@!� ��� 
#$!��B�SN�P!�Bก��ก���
>�����ก����B�SN�M�M���B�SN�M�!Q$กP!�B K��Q!�� C
>������ �!��
B
���S��S�� ��ก#$!��B�SN�
�=L���P��@KK
�>P!�B
B������#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N� �!��=�>���P�����K�A%�B������ (Q!���) C
>C��
��ก���=�>ก��ก����B�SN� ��BP��D=��N 

-  #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z�������A��P�D��: ��������P�=�>���P��=�>���������BD��������@�!��

B��������B������Q$กP!�B ��S�M�ก�T����D������P�=�>���P��=�>����M�!C����������ก�����B���ก���S��������
%
=�>���P��=�>���������BD��������@ C
>/��S��������>������!����!�������
%=�>���P��=�>�����!��
B��������B
������Q$กP!�B (ก�T�#$!��B�SN��=L�#$!����������BD������P�=�>���P��=�>�����>P!�BC����������P�=�>���P��=�>���������BD��
������@%�B#$!=กK��B (����/�����) C
>�������>������!�����#$!�������^����$��!��M�!#$!=กK��B
B��������B������
Q$กP!�B C
>/��S�ก�T�#$!��B�SN��=L�#$!������������P�=�>���P��=�>���� �>P!�BC����������P�=�>���P��=�>���������BD��
������@%�B#$!�����C
>%�B#$!=กK��B (����/�����) C
>�������>������!�����#$!�������^����$� �!��M�!#$!=กK��B
B���
�����B������Q$กP!�B) 

-  #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z�������A��P�P��B�!��: ������M�P��B�!����S����B�S�������B�����BD��
������@�!��
B��������B������Q$กP!�B 

-  #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������>�����M�=�>��^D��: ���������B�S������B��P��@KK
�����ก���
ก�>���B�T�������@D���ก�� 1 =lก��������B�SN� �!��
B��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N�
C
>=�>���P�����K�A%�B��P��@KK
 (Q!���) C
>C����������P�=�>���P��=�>���� ������M�P��B�!�� ��S����������B�S�
������B�����BD��������@ (C
!�CP�ก�T�) %�B#$!��������
B���%�B��P��@KK
��Bก
����!��
B��������B������Q$กP!�B 

-  #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������>�����M�P��B=�>��^: ���������B�S����K�Aก�����P�NB������
(Certificate of Incorporation) ��S����B�S�C��BK����=L���P��@KK
 (Affidavit) �����กD���ก�� 1 =lก��������B�SN� �!��
B
��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N�C
>=�>���P�����K�A%�B��P��@KK
 (Q!���) C
> 
C��������M�P��B�!�� ��S����������B�S�������B�����BD��������@ (C
!�CP�ก�T�) %�B#$!��������
B���%�B��P��@KK

��Bก
����!��
B��������B������Q$กP!�B 

- #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������������M�!#$!�$C
��ก��#
=�>����� (Custodian) �=L�#$!�������ก��
��B�SN�C��: ���������B�S������������ก#$!��B�SN����������M�!#$!�$C
��ก��#
=�>������������ก����B�SN�C���!��
C����������ก���%�B#$!��������� ��NB��N��ก�����Bก
���M�!�=L�D=P��=�>�?�%�B#$!��B�SN�����>�@D�!%!�BP!� (C
!�CP�
ก�T�) �����ก�����Bก
���P!�B
B��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���C��#$!��B�SN� ��S�#$!�$C
��ก��
#
=�>����� (C
!�CP�ก�T�) C
>=�>���P�����K�A��P��@KK
 (Q!���) 

��C�ก����9�ET� 
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- ก����9�ET������C�ก��ก���
8�����I�I���9�ET�  

 ก�T�#$!��B�SN� �=L�#$!�������A���SN�%���
�ก����� ��S��=k���A���S��ก��#$!������������
�ก�����P������>�@D�!
M�%!� 5.2 C
>D�!#���%�N�P��ก���$!��ก
$กK!�C
>P�������S������%!���[����B�ก����ก��
$กK!� (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence : KYC/CDD) C
>D�!�������ก��������C��=�>����K��������QM�ก�����K��������B 
(Suitability Test) ก��#$!������������
�ก����� ?��M��>�>��
�D���ก�� 2 =lก���ก����B�SN���S�P���>�������������กB�� 
ก.
.P. ก�����C
!� M�!#$!��B�SN��������ก��ก��กM���B�SN��@!� C
>�����BM���B�SN��@!�M�!#$!������������
�ก��������D��
P!�BC����ก���M�] =�>ก��ก����B�SN� ��NB��N ��กD���=L�D=P���BS���D%���ก
���%!�BP!� #$!��B�SN��>P!�BC����ก��� 
KYC/CDD C
> Suitability Test ���ก��ก���
>�����Q$กP!�BK��Q!�� C
>������ �!��
B
���S��S�� �S���=L���ก���
=�>ก��ก����B�SN� 

M�ก�T����#$!��B�SN�=�>�BK�����>��ก�@!�M���A��%�B������#$!��ก�
�ก����� �����ก�
%��� 600 (Issuer 
Account) #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z����� P!�Bก��ก%!��$
�����P��M�M���B�SN�M����� i%!��$
�����P���������ก��
�������ก��P�� Foreign Account Tax Compliance (FATCA)j ����#$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
 P!�Bก��ก%!��$
�����P��
M�M���B�SN�M����� i%!��$
�����P���������ก���������ก��P�� Foreign Account Tax Compliance (FATCA)j C
> iK��
�����B�Q��>��P��@KK
C
>K���������=k��#�%!��$
P�� FATCA (FATCA STATUS)j �!��
B��������BK���Q$กP!�B
%�B%!��$
 �S���=L���ก���=�>ก��ก����B�SN� 

- ก����9�ET�B1���8�����?
�� (Online) 

#$!��B�SN������Q��B�SN�#������B��B��[�D�P�%�B#$!������������
�ก�������������QM�!���ก����B�SN��@!�
#����>����ND�! D�!Cก� �������
�ก����� �K�� �����ก! ���ก�� �������
�ก����� ����
�B ���ก�� (�����) �������
�ก����� 
ก��ก�D�� ���ก�� (�����) �������
�ก����� ����C�Bก� ก����[B (=�>��^D��) ���ก�� (�����) �������
�ก����� �K��D� 
(=�>��^D��) ���ก�� (�����) �������
�ก����� ��������� ������K (=�>��^D��) ���ก�� (�����) ���#$!��B�SN��>P!�B
�=L�#$!�������A���SN�%���
�ก�������S���A��=�>�?��S��] ก��#$!������������
�ก����� �X�B#���%�N�P��ก���$!��ก
$กK!�C
>
P�������S������%!���[����B�ก����ก��
$กK!� (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) C
>D�!
�������ก��������C��=�>����K��������QM�ก�����K��������B (Suitability Test) ก��#$!������������
�ก����� ?��M�
�>�>��
�D���ก�� 2 =lก���ก����BK�����B�SN���S�P���>�������������กB�� ก.
.P. ก����� C
>#���ก��^Xก��%!��$
��@= 
(Executive summary) ��S����B�S���N����=L����������!��C
!� ก���ก����BK�����B�SN�#����>�����D
�� ���#$!�����������
�
�ก������>P!�B��ก��K��K@��$C
ก����B�SN�#����>�����D
��������ก@����B� �����QP������P��P�%�B#$!��B�SN�
D�!���M�!�S��#$!M�! (User Name) C
>����#��� (Password Login) C
>#$!��B�SN�P!�B�S����#$ก��P��%!��$
��@= 
(Executive summary) ��S����B�S���N���%�B�
�ก�������Bก
��� ���#$!��B�SN�D��P!�BC����ก���M�] =�>ก��ก����B
�SN� ��NB��N #$!������������
�ก�������������B�SN�#����>�����D
�� (Online) �>���M�!�����B�S���N���C
>%!��$
��@=M�
��[�D�P� (Website) %�B#$!������������
�ก�������Bก
��� 

- ก����9�ET�B1����9���S�������\ก��@ 

#$!��B�SN������Q��B�SN�#���#$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!������������
�ก�������������QM�!���ก����B�SN�
�@!�#����>����ND�! D�!Cก� �������
�ก����� �K�� �����ก! ���ก�� �������
�ก����� ����ก! ���ก�� �������
�ก����� ����
�B 
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���ก�� (�����) �������
�ก����� ก��ก�D�� ���ก�� (�����) �������
�ก����� ����C�Bก� ก����[B (=�>��^D��) ���ก�� 
(�����) �������
�ก����� �K��D� (=�>��^D��) ���ก�� (�����) �������
�ก����� ��������� ������K (=�>��^D��) 
���ก�� (�����) ���#$!��B�SN��>P!�B�=L�#$!�������A���SN�%���
�ก�������S���A��=�>�?��S��] ก��#$!������������
�ก����� 
���D�!#���%�N�P��ก���$!��ก
$กK!�C
>P�������S������%!���[����B�ก����ก��
$กK!� (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD) C
>D�!�������ก��������C��=�>����K��������QM�ก�����K��������B (Suitability Test) 
ก��#$!������������
�ก����� ?��M��>�>��
�D���ก�� 2 =lก���ก����B�SN�#�����B���^�������Xก��= ��S�P���>��������
�����กB�� ก.
.P. ก����� ���#$!������������
�ก������>P!�B��ก��K��K@��$C
ก����B�SN�#�����B���^�������Xก��=���
���ก@����B� C
>#$!��B�SN�P!�B�S�������D�!^Xก��%!��$
�ก����ก��ก������%���@!�����AM�%!��$
��@= (Executive 
summary) ��S����B�S���N���%�B�
�ก�����C
>������#$ก��P��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N���
%�B�
�ก�������Bก
��� ���#$!��B�SN�D��P!�BC����ก���M�] =�>ก��ก����B�SN� ��NB��N #$!��B�SN������Q�������
� 
(Download) ���B�S���N���D�!��ก��[�D�P�%�B�����กB�� ก.
.P. ��� www.sec.or.th  ����>P!�B=h���P�P�� ��B��N 

- #$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!������������
�ก����� P!�BC�!Bก���������������@!���BM�!Cก�#$!��B
�SN�#�����B���^�������Xก��= ����>�@�������@!���������� ��K��������%�� �������B�����P!�B����> ก����ก�@!� ��Z�ก��
C
>������P!�B����>��K� C
>C�!BM�!������� #$!��B�SN������Q^Xก��%!��$
�ก����ก��ก������%���@!�����AM����B�S���N���
D�!��ก��[�D�P�%�B�����กB�� ก.
.P. ��� www.sec.or.th  

- #$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!������������
�ก����� P!�BP������P��P�%�B#$!��B�SN�#�����B
���^�������Xก��= ���� �
%=�>���P��=�>���� �����S��=l�ก�� Z��K�����M�!����>�����Z��B�������P����P� (Automatic 
Transfer System ��S� ATS) ก��#$!������������
�ก����� ��S��S��#$!C�>���ก��
B�@� �=L�P!� 

- #$!��B�SN�P!�B�S������B�������D�!^Xก��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N���
�=L����������!��C
!� C
>������#$ก��P��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N�����Bก
��� 

- #$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!������������
�ก����� ��S�����K���S�����!�����
>�����ก����B
�SN�#�����B���^�������Xก��= P!�B����XกK�����Bก����B�SN�#����>�����#$!������������
�ก���������P����M�! ����>���>
C��B%!��$
ก����B#�����B���^�������Xก��= �S��#$!C�>���ก��
B�@� ���C
>��
�����Xกก����B�SN�#����>�� 

 ?���
�B��กก����B�SN�  #$!������������
�ก������>P!�BC�!B�S����ก����B�SN��������#$!��B�SN�
#����>�����^�������Xก��=P�����B��B���#$!������������
�ก�����CP�
>���D�!ก�����D�! 

����BD�ก[P�� ��ก#$!��B�SN�D�������Q�������ก����B�SN�#����>�����D
�� (Online) ��S�#�����B���^���
����Xก��=D�! #$!��B�SN������Q��B�SN����ก��ก��ก���
>�����M�M���B�SN� �!��C����ก���P������>�@D�!%!�BP!�D�! 

(%) #$!��B�SN������Q��B�SN�D�!��������กB����%�%�B#$!������������
�ก����� P������>�@D�!M�%!� 5.2 ?��M�
�>�>��
�ก����B�SN� KS� P�NBCP���
� 9.00 �. QXB 16.00 �. %�B������ 8, 11 C
> 12 Y�?�K� 2558 ��S�#�����[�D�P� 
(Website) ��S���B���^�������Xก��= %�B#$!������������
�ก����� P������>�@D�!M�%!� 5.2 ?��M��>�>��
�ก����B�SN� 
KS� P�NBCP���
� 9.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 QXB��
� 16.00 �. %�B������ 12 Y�?�K� 2558 P����Z�ก����B�SN�
���#$!������������
�ก�����CP�
>���ก����� 
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(K)  #$!��B�SN�P!�B����>�B��K����B�SN��P[������������B�SN������Z�����>�B�� ����B��N 

- ����>�����[K ��S� CK���������[K (��[KZ��K��) ��S� ����b�� P!�B���ก����B�SN��>����B��
� 9.00 �. 
QXB��
� 16.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 �����[K CK���������[K ��S� ����b�� ��Bก
����>P!�B�����Q����ก�ก[��B��
��ก�����กB����ก��A��M�ก�@B������K�D�!?��M� 1 ������ก��������N� ��NB��N ก������>�B��K����B�SN��=L���[K CK�������
��[K ��S�����b�� M�!%��K�������B������A��Z��K�����#$!������������
�ก�����CP�
>���P������>�@D�!M�%!� 5.2 ก����� 
�!����NB�%����S�� ����ก@
 C
>�����
%���^������P��P��D�!D�!�!���
�B �����ก����>�=L���[K (��[K�����@KK
) M�!
B������ 
8 Y�?�K� 2558 C
>�E����4�3�9��R;G4�9�@]��E�������ก���E��B54��9�ET���E��>;;
I�;���;�����������0ก>


�����ก����1���T� ��ก����>�=L�CK���������[K ��S�����b�� M�!
B������?���
�B���������B�S���N�����#
M�!��BK�� CP�D���ก��
������ 8 Y�?�K� 2558  

- ����>����B����� ��S� ก������B��#����>�������P (BAHTNET) ��S� ก������B��#����>���B��
�����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S� P����ก�B�������ก��$�ก��#$!������������
�ก����� �����Q���
ก����B�SN�M��>����B��
� 9.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 QXB ��
� 16.00 �. %�B ������ 12 Y�?�K� 2558 ��NB��N 
ก������B��#����>�������P#$!��B�SN�P!�B���#�����K��Z��������ก�����C
>��S�K��Z���������S��M�����ก����กก�����
Z@�ก�������B����NB��� (�������B�����#$!������������
�ก�����D�!���P!�B����ก�������B�SN��P[�������)  

ก������>�B��K����B�SN������ก��ก�B�������ก��$�ก��#$!������������
�ก����� ��S�#����>���B�����
��P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) �>ก�>���D�!�`�>#$!��B�SN����D�!�=k���A���S���SN�%���
�ก�����ก��#$!
������������
�ก�����CP�
>���P������>�@D�!M�%!� 5.2 ���D�!�������ก��C�!BK���=�>�BK�M�!����B���S������>K��?��>
#$ก��C
>�>��ก������B����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��Bก
�����#
M�!��BK��C
!�M������B�SN� 

ก�T���B�SN�#����>�����D
�� (Online) ��S� ��B�SN�#�����B���^�������Xก��= �>P!�B����>K����B�SN�
���ก������B��#����>���B�������P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S���ก��ก�B�������ก��$�ก��#$!���
���������
�ก�����������N� 

M�ก�T����#$!������������
�ก�����P���B����ก�>���B�������P����P� (Automatic Transfer System ��S� 
ATS) D��#��� ��S���ก��ก�B�������ก��$�ก��#$!������������
�ก�����D��D�! #$!��B�SN��>P!�B����>K����B�SN��P[������������B
�SN� �������>�=L��B������%!���A����B�SN��@!����#$!������������
�ก�����CP�
>���ก����� �!����B�
�กc��ก������B��
����B#$!������������
�ก����� ���#$!������������
�ก�����CP�
>����>�������ก������B��%�B�����B�SN����M�����%�B
P��%!���A��������P��D= 

(B) #$!��B�SN�P!�B���M���B�SN�C
>��ก���=�>ก��ก����B�SN�M�%!� (ก) �!���B��K����B�SN�M�%!� (K) ��S�
�
�กc�����C��B�����ก������>K����B�SN��@!����S��K�������B%���B�SN�C
>����>�B��D�!���#$!������������
�ก�����P�����
�>�@D�!M�%!� 5.2 ?��M��>�>��
���B�SN� ���M�ก����B�SN���!���!������������B�SN��>
B
���S��S�������B�S���=L��
�กc��
M�ก�������B�SN��@!�����AM�!Cก�#$!��B�SN� 

 (�) #$!������������
�ก������>�����[K CK���������[K ��S�����b�� %�B#$!��B�SN��@ก����%!���A��%�B#$!���
���������
�ก������S������ก�ก[��B�� ���#$!������������
�ก�����CP�
>����>�������ก������B��%�B�����B�SN����M�
����%�BP�M�!ก��������P��D= ��NB��N #$!������������
�ก�����%��B�����Z�M�ก������T�P�����Z�ก����B�SN��@!�����A%�B
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#$!��B�SN�������Z��K��D�������Q����ก�ก[��B��P����[KD�!��กก������ก�ก[��B��K��NBC�ก ��S�#$!��B�SN����D���������ก������>
K����B�SN�?��M���
����ก�����P��%!� 5.7.1 (K)  

 (`) #$!����S��K�������BM�ก����B�SN�C
>D�!����>K����B�SN�D�!C
!��>�ก�
�กก����B�SN�C
>%��B��KS�D��D�! 
��NB��N#$!������������
�ก����� �����Z��ก�
�กก����B�SN�%�B#$!��B�SN�����������ก��D��K��Q!��P��%!� (ก) o (�) ��S�ก�T����D��
�=L�D=P������AA�P�%�Bกa���� 

5.7.2  0��������ก
9�>�0A���� 

 #$!��B�SN�����=L���ก
B�@��Q�����>P!�B=h���P�P����Z�ก����BP��D=��N 

(ก)  #$!��B�SN��>P!�B��B�SN��@!�����A%�N�P��������� 1,000 �@!�C
>�>P!�B�����=L����K$T%�B 100 �@!� ���#$!
��B�SN�P!�Bก��ก���
>�����ก����B�SN�M�M���B�SN�P�����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������ก����� M�!
Q$กP!�B K��Q!�� C
>������ �!��
B
���S��S�� ��ก#$!��B�SN��=L���P��@KK
�>P!�B
B������#$!��������
B���%�B��P�
�@KK
��N��!��=�>���P�����K�A%�B������ (Q!���) C
>C����ก���=�>ก��ก����B�SN���BP��D=��N 

-  #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������>�����M�=�>��^D��: ���������B�S������B��P��@KK
�����ก���
ก�>���B�T�������@D���ก�� 1 =lก��������B�SN� �!��
B��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N�
C
>=�>���P�����K�A%�B��P��@KK
 (Q!���) C
>C����������P�=�>���P��=�>���� ������M�P��B�!�� ��S����������B�S�
������B�����BD��������@ (C
!�CP�ก�T�) %�B#$!��������
B���%�B��P��@KK
��Bก
����!��
B��������B������Q$กP!�B 

-  #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������>�����M�P��B=�>��^: ���������B�S����K�Aก�����P�NB������
(Certificate of Incorporation) ��S����B�S�C��BK����=L���P��@KK
 (Affidavit) �����กD���ก�� 1 =lก��������B�SN� �!��
B
��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N�C
>=�>���P�����K�A%�B��P��@KK
 (Q!���) C
>C��
������M�P��B�!����S����������B�S�������B�����BD��������@ (C
!�CP�ก�T�) %�B#$!��������
B���%�B��P��@KK
��Bก
���
�!��
B��������B������Q$กP!�B  

- #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������������M�!#$!�$C
��ก��#
=�>����� (Custodian) �=L�#$!�������ก��
��B�SN�C��: ���������B�S������������ก#$!��B�SN����������M�!#$!�$C
��ก��#
=�>������������ก����B�SN�C���!��
C����������ก���%�B#$!��������� ��NB��N��ก�����Bก
���M�!�=L�D=P��=�>�?�%�B#$!��B�SN�����>�@D�!%!�BP!� (C
!�CP�
ก�T�) �����ก�����Bก
���P!�B
B��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���C��#$!��B�SN���S�#$!�$C
��ก��
#
=�>����� (C
!�CP�ก�T�) C
>=�>���P�����K�A��P��@KK
 (Q!���) 

(%)  #$!��B�SN������Q��B�SN�D�!��������กB��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@
D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
�ก����B�SN� KS� �>����B��
� 9.00 �. QXB��
� 16.00 �. %�B������ 8, 11 C
> 12 
Y�?�K� 2558  

(K)  #$!��B�SN�P!�B����>�B��K����B�SN��P[������������B�SN������Z�����>�B������B��N 

-  ����>�����[K ��S� CK���������[K (��[KZ��K��) ��S� ����b�� P!�B���ก����B�SN��>����B��
� 9.00 �. 
QXB��
� 16.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 �����[K CK���������[K ��S� ����b�� ��Bก
����>P!�B�����Q����ก�ก[��B��
��ก�����กB����ก��A��M�ก�@B������K�D�!?��M� 1 ������ก��������N� ��NB��N ก������>�B��K����B�SN��=L���[K CK�������
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��[K ��S�����b�� M�!%��K�������B������A��Z��K�����#$!���ก��ก����������C
>���=�>ก��ก����������CP�
>���P������>�@D�!
M�%!� 5.2.1 ก����� �!����NB�%����S�� ����ก@
 C
>�����
%���^������P��P��D�!D�!�!���
�B �����ก����>�=L���[K M�!
B
������ 8 ��S� 11 Y�?�K� 2558 ��ก����>�=L�CK���������[K ��S�����b�� M�!
B������?���
�B���������B�S���N�����#
M�!
��BK�� CP�D���ก�������� 11 Y�?�K� 2558  

- ����>����B����� ��S� ก������B��#����>�������P (BAHTNET) �����Q���ก����B�SN�M�
�>����B��
� 9.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 QXB ��
� 16.00 �. %�B ������ 12 Y�?�K� 2558 ��NB��N ก������B��
#����>�������P#$!��B�SN�P!�B���#�����K��Z��������ก�����C
>��S�K��Z���������S��M�����ก����กก�����Z@�ก������
�B����NB��� (�������B�����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������D�!���P!�B����ก�������B�SN��P[�������)  

 (B)  #$!��B�SN�P!�B���M���B�SN�C
>��ก���=�>ก��ก����B�SN�M�%!� (ก) �!���B��K����B�SN�M�%!� (K) ��S�
�
�กc�����C��B�����ก������>K����B�SN��@!�����A���S��K�������B%���B�SN�C
>����>�B��D�!���#$!���ก��ก�������������
C
>���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
���B�SN� ���M�ก����B�SN���!���!������������B�SN��>

B
���S��S�������B�S���=L��
�กc��M�ก�������B�SN��@!�����AM�!Cก�#$!��B�SN� 

 (�)  #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�����������>�����[K CK���������[K ��S�����b�� %�B#$!��B�SN��@ก
����%!���A��%�B#$!������������
�ก������S������ก�ก[��B�� ���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������CP�
>
����>�=L�#$!���ก������B��%�B�����B�SN����M�����%�BP�M�!ก��������P��D= ��NB��N #$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������%��B�����Z�M�ก������T�P�����Z�ก����B�SN��@!�����A%�B#$!��B�SN��@!�������Z��K��D�������Q
����ก�ก[��B��P����[KD�!��กก������ก�ก[��B��K��NBC�ก ��S�#$!��B�SN����D���������ก������>K����B?��M���
����ก�����P��%!� 
5.7.2 (K)  

 (`) #$!����S��K�������BM�ก����B�SN�C
>D�!����>K����B�SN�D�!C
!��>�ก�
�กก����B�SN�C
>%��B��KS�D��D�!
��NB��N#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������������Z��ก�
�กก����B�SN�%�B#$!��B�SN�����������ก��D��K��Q!��P��
%!� (ก) o (�) ��S�ก�T����D���=L�D=P������AA�P�%�Bกh���� 

 5.7.3  0������B54���>@ก��;>:3�9������ 

#$!��B�SN�����=L�#$!���@=ก��K@T%�B�������>P!�B=h���P�P����Z�ก����BP��D=��N 

(ก)  #$!��B�SN��>P!�B��B�SN��@!�����A%�N�P��������� 1,000 �@!�C
>�>P!�B�����=L����K$T%�B 100 �@!� ���#$!
��B�SN�P!�Bก��ก���
>�����ก����B�SN�M�M���B�SN�M�!Q$กP!�B K��Q!�� C
>������ �!��
B
���S��S����ก#$!��B�SN��=L�
��P��@KK
�>P!�B
B������#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N��!��=�>���P�����K�A%�B������ (Q!���) C
>C����ก���
=�>ก��ก����B�SN� ��BP��D=��N 

-  #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z�������A��P�D��: ��������P�=�>���P��=�>���������BD��������@�!��

B��������B������Q$กP!�B ��S�M�ก�T����D������P�=�>���P��=�>����M�!C����������ก�����B���ก���S��������
%
=�>���P��=�>���������BD��������@ C
>/��S��������>������!����!�������
%=�>���P��=�>�����!����NB
B��������B
������Q$กP!�B (ก�T�#$!��B�SN��=L�#$!����������BD������P�=�>���P��=�>�����>P!�BC����������P�=�>���P��=�>���������BD��
������@%�B#$!=กK��B (����/�����) C
>�������>������!�����#$!�������^����$��!��M�!#$!=กK��B
B��������B������
Q$กP!�B C
>/��S�ก�T�#$!��B�SN��=L�#$!������������P�=�>���P��=�>���� �>P!�BC����������P�=�>���P��=�>���������BD��
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������@%�B#$!�����C
>%�B#$!=กK��B (����/�����) C
>�������>������!�����#$!�������^����$� �!��M�!#$!=กK��B
B���
�����B������Q$กP!�B) 

-  #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z�������A��P�P��B�!��: ������M�P��B�!����S����B�S�������B�����BD��
������@�!��
B��������B������Q$กP!�B 

-  #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������>�����M�=�>��^D��: ���������B�S������B��P��@KK
�����ก���
ก�>���B�T�������@D���ก�� 1 =lก��������B�SN� �!��
B��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N�
C
>=�>���P�����K�A%�B��P��@KK
 (Q!���) C
>C����������P�=�>���P��=�>���� ������M�P��B�!�� ��S����������B�S�
������B�����BD��������@ (C
!�CP�ก�T�) %�B#$!��������
B���%�B��P��@KK
��Bก
����!��
B��������B������Q$กP!�B 

-  #$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
������>�����M�P��B=�>��^: ���������B�S����K�Aก�����P�NB������
(Certificate of Incorporation) ��S����B�S�C��BK����=L���P��@KK
 (Affidavit) �����กD���ก�� 1 =lก��������B�SN� �!��
B
��������B������Q$กP!�B���#$!��������
B���%�B��P��@KK
��N�C
>=�>���P�����K�A%�B��P��@KK
 (Q!���) C
> 
C��������M�P��B�!�� ��S����������B�S�������B�����BD��������@ (C
!�CP�ก�T�) %�B#$!��������
B���%�B��P��@KK

��Bก
����!��
B��������B������Q$กP!�B 

��C�ก����9�ET� 

- ก����9�ET������C�ก��ก���
8�����I�I���9�ET� 

 ก�T�#$!��B�SN� �=L�#$!�������A���SN�%���
�ก����� ��S��=k���A���S��ก��#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 C
>D�!#���%�N�P��ก���$!��ก
$กK!�C
>P�������S������%!���[����B
�ก����ก��
$กK!�(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) C
>D�!�������ก��������C��=�>����
K��������QM�ก�����K��������B (Suitability Test) ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������� ?��M�
�>�>��
�D���ก�� 2 =lก���ก����B�SN���S�P���>�������������กB�� ก.
.P. ก�����C
!� M�!#$!��B�SN��������ก��ก��กM���B
�SN��@!� �����BM���B�SN��@!�M�!#$!���ก��ก����������������D��P!�BC����ก���M�] =�>ก��ก����B�SN� ��NB��N ��กD���=L�D=
P���BS���D%���ก
���%!�BP!� #$!��B�SN��>P!�BC����ก��� KYC/CDD C
> Suitability Test ���ก��ก���
>�����Q$กP!�B
K��Q!�� C
>������ �!��
B
���S��S�� �S���=L���ก���=�>ก��ก����B�SN� 

M�ก�T����#$!��B�SN� =�>�BK�����>��ก�@!�M���A��%�B������#$!��ก�
�ก����� �����ก�
%��� 600 (Issuer 
Account) #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z����� P!�Bก��ก%!��$
�����P��M�M���B�SN�M����� i%!��$
�����P���������ก��
�������ก��P�� Foreign Account Tax Compliance (FATCA)j ����#$!��B�SN�=�>�?���P��@KK
 P!�Bก��ก%!��$
�����P��
M�M���B�SN�M����� i%!��$
�����P���������ก���������ก��P�� Foreign Account Tax Compliance (FATCA)j C
> iK��
�����B�Q��>��P��@KK
C
>K���������=k��#�%!��$
P�� FATCA (FATCA STATUS)j �!��
B��������BK���Q$กP!�B
%�B%!��$
 �S���=L���ก���=�>ก��ก����B�SN� 
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- ก����9�ET�B1���8�����?
�� (Online) 

#$!��B�SN������Q��B�SN�#������B��B��[�D�P�%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������������
�����QM�!���ก����B�SN��@!�#����>����ND�! D�!Cก� �������
�ก����� �K�� �����ก! ���ก�� ���#$!��B�SN��>P!�B�=L�#$!�������A���SN�
%���
�ก�������S���A��=�>�?��S��] ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������� �X�B#���%�N�P��ก���$!��ก

$กK!�C
>P�������S������%!���[����B�ก����ก��
$กK!� (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 
KYC/CDD) C
>D�!�������ก��������C��=�>����K��������QM�ก�����K��������B (Suitability Test) ก��#$!���ก��ก�����
��������C
>���=�>ก��ก���������� ?��M��>�>��
�D���ก�� 2 =lก���ก����BK�����B�SN���S�P���>�������������กB�� ก.
.P. 
ก����� C
>#���ก��^Xก��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N����=L����������!��C
!� ก���ก����BK�����B�SN�
#����>�����D
��    ���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��������������>P!�B��ก��K��K@��$C
ก����B�SN�#���
�>�����D
��������ก@����B� �����QP������P��P�%�B#$!��B�SN�D�!���M�!�S��#$!M�! (User Name) C
>����#��� 
(Password Login) C
>#$!��B�SN�P!�B�S����#$ก��P��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N���%�B�
�ก�����
��Bก
��� ���#$!��B�SN�D��P!�BC����ก���M�] =�>ก��ก����B�SN� ��NB��N #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�����
����������������B�SN�#����>�����D
�� (Online) �>���M�!�����B�S���N��� C
>%!��$
��@=M���[�D�P� (Website) %�B
#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������������Bก
��� 

- ก����9�ET�B1����9���S�������\ก��@ 

#$!��B�SN������Q��B�SN�#���#$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�����
����������������QM�!���ก����B�SN��@!�#����>����ND�! D�!Cก� �������
�ก����� �K�� �����ก! ���ก�� C
>�������
�ก����� ���
�ก! ���ก�� ���#$!��B�SN��>P!�B�=L�#$!�������A���SN�%���
�ก�������S���A��=�>�?��S��] ก��#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก���������� ���D�!#���%�N�P��ก���$!��ก
$กK!�C
>P�������S������%!���[����B�ก����ก��
$กK!� (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) C
>D�!�������ก��������C��=�>����K��������QM�ก�����K���
�����B (Suitability Test) ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�������������?��M��>�>��
�D���ก�� 2 =lก���ก��
��B�SN�#�����B���^�������Xก��= ��S�P���>�������������กB�� ก.
.P. ก����� ���#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก��������������>P!�B��ก��K��K@��$C
ก����B�SN�#�����B���^�������Xก��=������ก@����B� C
>#$!��B�SN�
P!�B�S�������D�!^Xก��%!��$
�ก����ก��ก������%���@!�����AM�%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N���%�B
�
�ก�����C
>������#$ก��P��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N���%�B�
�ก�������Bก
��� ���#$!��B
�SN�D��P!�BC����ก���M�] =�>ก��ก����B�SN� ��NB��N #$!��B�SN������Q�������
� (Download) ���B�S���N���D�!��ก
��[�D�P�%�B�����กB�� ก.
.P. ��� www.sec.or.th  ����>P!�B=h���P�P�� ��B��N 

- #$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������� P!�BC�!Bก��
�������������@!���BM�!Cก�#$!��B�SN�#�����B���^�������Xก��= ����>�@�������@!���������� ��K��������%�� �������B�����
P!�B����> ก����ก�@!� ��Z�ก��C
>������P!�B����>��K� C
>C�!BM�!�������#$!��B�SN������Q^Xก��%!��$
�ก����ก��ก������
%���@!�����AM����B�S���N���D�!��ก��[�D�P�%�B�����กB�� ก.
.P. ��� www.sec.or.th  

- #$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������� P!�BP������
P��P�%�B#$!��B�SN�#�����B���^�������Xก��= ���� �
%=�>���P��=�>���� �����S��=l�ก�� Z��K�����M�!����>�����Z��B��
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�����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������� ��S��S��
#$!C�>���ก��
B�@� �=L�P!� 

- #$!��B�SN�P!�B�S������B�������D�!^Xก��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N���
�=L����������!��C
!� C
>������#$ก��P��%!��$
��@= (Executive summary) ��S����B�S���N�����Bก
��� 

- #$!C�>���ก��
B�@�%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������� ��S�����
K���S�����!�����
>�����ก����B�SN�#�����B���^�������Xก��= P!�B����XกK�����Bก����B�SN�#����>�����#$!���ก��ก�����
��������C
>���=�>ก��ก�����������������P����M�! ����>���>C��B%!��$
ก����B#�����B���^�������Xก��= �S��#$!
C�>���ก��
B�@� ���C
>��
�����Xกก����B�SN�#����>�� 

 ?���
�B��กก����B�SN�  #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��������������>P!�BC�!B
�S����ก����B�SN��������#$!��B�SN�#����>�����^�������Xก��=P�����B��B���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
�����������CP�
>���D�!ก�����D�! 

����BD�ก[P�� ��ก#$!��B�SN�D�������Q�������ก����B�SN�#����>�����D
�� (Online) ��S�#�����B���^���
����Xก��=D�! #$!��B�SN������Q��B�SN����ก��ก��ก���
>�����M�M���B�SN� �!��C����ก���P������>�@D�!%!�BP!�D�!  

(%) #$!��B�SN������Q��B�SN�D�!��������กB����%�%�B#$!���ก��ก����������C
>���=�>ก��ก���������� 
P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
�ก����B�SN� KS� P�NBCP���
� 9.00 �. QXB 16.00 �. %�B������ 8  C
> 11 
Y�?�K� 2558  ��S�#�����[�D�P� (Website) ��S���B���^�������Xก��=%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
����������� P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
�ก����B�SN� KS� P�NBCP���
� 9.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 
QXB��
� 16.00 �. %�B������ 11 Y�?�K� 2558 P����Z�ก����B�SN����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������
CP�
>���ก�����  

 (K)  #$!��B�SN�P!�B����>�B��K����B�SN��P[������������B�SN������Z�����>�B�� ����B��N 

-  ����>���CK���������[K (��[KZ��K��) ��S� ����b�� P!�B���ก����B�SN��>����B��
� 9.00 �. QXB��
� 
16.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 ���CK���������[K ��S� ����b�� ��Bก
����>P!�B�����Q����ก�ก[��B����ก�����กB��
��ก��A��M�ก�@B������K�D�!?��M� 1 ������ก��������N� ��NB��N ก������>�B��K����B�SN��=L�CK���������[K ��S�����b�� M�!%��
K�������B������A��Z��K�����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������CP�
>���P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 
ก����� �!����NB�%����S�� ����ก@
 C
>�����
%���^������P��P��D�!D�!�!���
�B ���CK���������[K ��S�����b�� M�!
B������
?���
�B���������B�S���N�����#
M�!��BK�� CP�D���ก�������� 8 Y�?�K� 2558 

- ����>����B����� ��S� ก������B��#����>�������P (BAHTNET) ��S� ก������B��#����>���B��
�����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S� P����ก�B�������ก��$�ก��#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก���������� �����Q���ก����B�SN�M��>����B��
� 9.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 QXB ��
� 16.00 �. 
%�B ������ 11 Y�?�K� 2558 ��NB��N ก������B��#����>�������P#$!��B�SN�P!�B���#�����K��Z��������ก�����C
>��S�
K��Z���������S��M�����ก����กก�����Z@�ก�������B����NB��� (�������B�����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
��������D�!���P!�B����ก�������B�SN��P[�������)  
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ก������>�B��K����B�SN������ก��ก�B�������ก��$�ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������� 
��S�#����>���B�������P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) �>ก�>���D�!�`�>#$!��B�SN����D�!�=k���A���S��
�SN�%���
�ก�����ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������� CP�
>���P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 ���D�!
�������ก��C�!BK���=�>�BK�M�!����B���S������>K��?��>#$ก��C
>�>��ก������B����P����P� (Automatic Transfer 
System ��S� ATS) ��Bก
�����#
M�!��BK��C
!�M������B�SN� 

ก�T���B�SN�#����>�����D
�� (Online) ��S� ��B�SN�#�����B���^�������Xก��= �>P!�B����>K����B�SN�
���ก������B��#����>���B�������P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S���ก��ก�B�������ก��$�ก��#$!���ก��
ก�������������C
>���=�>ก��ก����������������N� 

M�ก�T����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P���B����ก�>���B�������P����P� 
(Automatic Transfer System ��S� ATS) D��#��� ��S���ก��ก�B�������ก��$�ก��#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��
��������D��D�! #$!��B�SN��>P!�B����>K����B�SN��P[������������B�SN� �������>�=L��B������%!���A����B�SN��@!����#$!���ก��ก��
�����������C
>���=�>ก��ก����������P��%!� 5.2.1 CP�
>���ก����� �!����B�
�กc��ก������B������B#$!���ก��ก��
�����������C
>���=�>ก��ก���������� ���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������CP�
>����>�������ก��
����B��%�B�����B�SN����M�����%�BP��%!���A��������P��D= 

(B) #$!��B�SN�P!�B���M���B�SN�C
>��ก���=�>ก��ก����B�SN�M�%!� (ก) �!���B��K����B�SN�M�%!� (K) ��S�
�
�กc�����C��B�����ก������>K����B�SN��@!����S��K�������B%���B�SN�C
>����>�B��D�!���#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
���B�SN� ���M�ก����B�SN���!���!������������B�SN��>
B

���S��S�������B�S���=L��
�กc��M�ก�������B�SN��@!�����AM�!Cก�#$!��B�SN� 

(�) #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��������������>���CK���������[K ��S�����b�� %�B#$!��B�SN��@ก
����%!���A��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��������������S������ก�ก[��B�� ���#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������CP�
>����>�������ก������B��%�B�����B�SN����M�����%�BP��%!���A��������P��D= ��NB��N 
#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������%��B�����Z�M�ก������T�P�����Z�ก����B�SN��@!�����A%�B#$!��B
�SN��@!�������Z��K��D�������Q����ก�ก[��B��P����[KD�!��กก������ก�ก[��B��K��NBC�ก ��S�#$!��B�SN����D���������ก������>K��
��B?��M���
����ก�����P��%!� 5.7.4(K)  

 (`) #$!����S��K�������BM�ก����B�SN�C
>D�!����>K����B�SN�D�!C
!��>�ก�
�กก����B�SN�C
>%��B��KS�D��D�!��NB��N
#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก���������� �����Z��ก�
�กก����B�SN�%�B#$!��B�SN�����������ก��D��K��Q!��P��%!� 
(ก) o (�) ��S�ก�T����D���=L�D=P������AA�P�%�Bกh���� 

              5.7.4 0������ก���ก�� B54������ D
8��ก9��3�9������ 

#$!��B�SN�����=L�ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B�������>P!�B=h���P�P����Z�ก����BP��D=��N 

ก����9�ET������C�ก��ก���
8�����I�I���9�ET� 

 (ก)  #$!��B�SN��>P!�B��B�SN��@!�����A%�N�P��������� 1,000 �@!�C
>�>P!�B�����=L����K$T%�B 100 �@!� ���#$!
��B�SN�P!�Bก��ก���
>�����ก����B�SN�M�M���B�SN� C
>C��=�>����K��������QM�ก�����K��������B (Suitability 
Test) M�!Q$กP!�BK��Q!��C
>�������!��
B
���S��S��C
>C����ก���=�>ก��ก����B�SN���BP��D=��N 
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-  #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z�������A��P�D��: ��������P�=�>���P��=�>���������BD��������@C
> 

B��������B������Q$กP!�B��S�M�ก�T����D������P�=�>���P��=�>����M�!C����������ก�����B���ก���S��������
%
=�>���P��=�>���������BD��������@C
>/��S��������>������!����!�������
%=�>���P��=�>�����!����NB
B��������B
������Q$กP!�B  

-  #$!��B�SN�=�>�?��@KK
Z�������A��P�P��B�!��: ������M�P��B�!����S����B�S�������B�����BD��
������@�!��
B��������B������Q$กP!�B 

(%) #$!��B�SN������Q��B�SN�D�!��������กB��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@
D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
�ก����B�SN� �>����B��
� 9.00 �. QXB��
� 16.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 C
>
������ 11 Y�?�K� 2558  

(K)  #$!��B�SN�P!�B����>�B��K����B�SN�K��NB������P[������������B�SN������Z�ก������>�B�� ����B��N  

-       ����>���CK���������[K (��[KZ��K��) ��S� ����b�� P!�B���ก����B�SN��>����B��
� 9.00 �. QXB��
� 
16.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 ���CK���������[K ��S� ����b�� ��Bก
����>P!�B�����Q����ก�ก[��B����ก�����กB��
��ก��A��M�ก�@B������K�D�!?��M� 1 ������ก��������N� ��NB��N ก������>�B��K����B�SN��=L�CK���������[K ��S�����b�� M�!%��
K�������B������A��Z��K�����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก�������������CP�
>���P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 
ก����� �!����NB�%����S�� ����ก@
 C
>�����
%���^������P��P��D�!D�!�!���
�B ���CK���������[K ��S�����b�� M�!
B������
?���
�B���������B�S���N�����#
M�!��BK�� CP�D���ก�������� 8 Y�?�K� 2558  

- ����>����B����� ��S� ก������B��#����>�������P (BAHTNET) �����Q���ก����B�SN�M�
�>����B��
� 9.00 �. %�B������ 8 Y�?�K� 2558 QXB ��
� 16.00 �. %�B ������ 11 Y�?�K� 2558 ��NB��N ก������B��
#����>�������P#$!��B�SN�P!�B���#�����K��Z��������ก�����C
>��S�K��Z���������S��M�����ก����กก�����Z@�ก������
�B����NB��� (�������B�����#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������D�!���P!�B����ก�������B�SN��P[�������)  

(B) #$!��B�SN�P!�B���M���B�SN�C
>��ก���=�>ก��ก����B�SN�M�%!� (ก) �!���
�กc�����C��B�����ก������>
K����B�SN��@!����S��K�������B%���B�SN�C
>����>�B��D�!���#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@
D�!M�%!� 5.2.1 ?��M��>�>��
���B�SN� ���M�ก����B�SN���!���!������������B�SN��>
B
���S��S�������B�S���=L��
�กc��M�
ก�������B�SN��@!�����AM�!Cก�#$!��B�SN� 

(�) #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��������������>���CK���������[K ��S�����b�� %�B#$!��B�SN��@ก
����%!���A��%�B#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก��������������S������ก�ก[��B�� ���#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������CP�
>����>�������ก������B��%�B�����B�SN����M�����%�BP��%!���A��������P��D= ��NB��N 
#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������%��B�����Z�M�ก������T�P�����Z�ก����B�SN��@!�����A%�B#$!��B
�SN��@!�������Z��K��D�������Q����ก�ก[��B��P����[KD�!��กก������ก�ก[��B��K��NBC�ก ��S�#$!��B�SN����D���������ก������>K��
��B?��M���
����ก�����P��%!� 5.7.4 (K)  

(`) #$!����S��K�������BM�ก����B�SN�C
>D�!����>K����B�SN�D�!C
!��>�ก�
�กก����B�SN�C
>%��B��KS�D��D�! 
��NB��N #$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก������������S�#$!�����������C
>���=�>ก��ก���������������Z��ก�
�กก��
��B�SN�%�B#$!��B�SN�����������ก��D��K��Q!��P��%!� (ก) o (�) D�! ��S�ก�T����D���=L�D=P��กa���� 
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5.8  ก�����0��I�ก�:������B54��9�ET��
�ก������ก��ก�1��������
�ก���������0��3�� 

5.8.1  0�������>;;
����?@ 

 M�ก�T������ก����B�SN��@!�����A�ก��ก����������@!�����A�������%��Cก��@KK
����D=M�!��$�M��@
�����%�B#$!���
���������
�ก�����CP�
>���M�����%�BP� P������>�@D�!M�%!� 5.2 

5.8.2  0��������ก
9�>�0A���� 

 M�ก�T����ก����B�SN��@!�����A�ก��ก����������@!�����A�������%��Cก���ก
B�@��Q����M�!��$�M��@
�����%�B
#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 

5.8.3  0������B54���>@ก��;>:3�9������ 

 M�ก�T����ก����B�SN��@!�����A�ก��ก����������@!�����A�������%��Cก�#$!���@=ก��K@T%�B������M�!��$�M��@
�
����%�B#$!������%�B������ C
>/��S��@KK
���KT>ก���ก��������D�!������������� ��S�#$!���ก��ก�������������C
>
���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 

5.8.4 0������ก���ก�� B54������D
8��ก9��3�9������ 

 M�ก�T����ก����B�SN��@!�����A�ก��ก����������@!�����A�������%��Cก�ก���ก�� #$!������ C
>��กB��%�B
������ M�!��$�M��@
�����%�B#$!������%�B������ C
>/��S��@KK
���KT>ก���ก��������D�!������������� ��S�#$!���ก��
ก�������������C
>���=�>ก��ก����������P������>�@D�!M�%!� 5.2.1 

5.9  ��C�ก��;E��9��;1���9�ET��
�ก����� 

5.9.1  ก�:�B54��9�ET�?�1?�4���ก�����0���>4�0���< 

 #$!������������
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 5.2 M�����%�BP�CP�
>��� �X�B�=L�#$!�����B�SN��@!�����A��ก#$!��B
�SN����D��D�!���ก���������@!�����A�����N�] �>�������ก��M�!��ก��KS��B��K����B�SN��@!�����A#���P����D������ก���N�C
>/
��S�K���������M�] P�����#$!��B�SN��>�@D�!M�M���B�SN� ก
���KS� ก������B��K����B�SN��%!���A���B����ก�������$�ก��#$!���
���������
�ก����� ��S�����B���%!���A��Z��K��%�B#$!��B�SN�#����>��ก������B����P����P� (Automatic Transfer 
System ��S� ATS) ��S������=L���[K%��K�����`�>���B����#$!��B�SN�P���S������>�@D�!M�M���B�SN�C
>��B��BD=��T���

B�>�����P�������$�����>�@D�!M�M���B�SN�?��M� 14 ��������ก�����N��@��>�>��
�ก����B�SN����#$!��B�SN��>�=L�
#$!���#�����K��Z��������ก������B����S�K��Z��������ก������ก�ก[���[KP��B�����ก��ก��A����S���[KP��BZ��K�� (Q!���) 
��NB��NM�ก�T����D�������QKS��B��K����B�SN��@!�����AM�!Cก�#$!��B�SN��@!�D�!?��M��>�>��
� 14 ��������ก�����N��@�
�>�>��
�ก����B�SN�#$!��B�SN��>D�!�����ก���N�M���P���!��
> 7.50 P��=l���K����T��ก�������B��K����B�SN��@!�����A���
D��D�!���ก��������KS������ก������!�ก�������
� 14 �����Bก
�����QXB������D�!��ก������>KS�P����Z���Bก
���%!�BP!�
����BD�ก[��D�����M�ก�T�M�]��กD�!��ก������B��K����B�SN��%!���A���B����ก�����$�ก��#$!������������
�ก����� ��S���A��
Z��K��%�B#$!��B�SN�#����>��ก������B����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S���B��[KKS��B��K����B
�SN��@!���BD=��T���
B�>�����P������>�@M�M���B�SN����Q$กP!�BC
!�M�!QS����#$!��B�SN�D�!���KS��B��K����B�SN�C
!�������
C
>#$!��B�SN��>D�������Z�����ก�!�B��ก���N�C
>/��S�K���������M�] ��กP��D= 
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 ��NB��N��ก�ก��K���#��
��M�ก������B���%!���A��Z��K��%�B#$!��B�SN���S�ก���$A���M�ก�������B��[K�X�B
D��M��K���#��%�B#$!������������
�ก���������%!��$
�S�������$�%�B#$!��B�SN�D����������S�D��K��Q!��P��D�!�>�@D�!M�M���B
�SN�#$!������������
�ก������>D�����#�����P��K���#��
����Bก
��� 

5.9.2  ก�:�B54��9�ET�?�4���ก�����0���>4�0���<�4��ก�1��������>4�0���<�����9�ET� 

#$!������������
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 5.2 M�����%�BP�CP�
>��� �X�B�=L�#$!�����B�SN��@!�����A��ก#$!��B
�SN��@!����D��D�!���ก���������@!������N�] �>�������ก��M�!��ก��KS��B��K����B�SN��@!�����AM��������D��D�!���ก��������M�!Cก�
#$!��B�SN��@!��@ก���#���P����D������ก���N�C
>/��S�K���������M�]P�����#$!��B�SN��>�@D�!M�M���B�SN� ก
���KS� ก�����
�B��K����B�SN��%!���A���B����ก�����$�ก��#$!������������
�ก����� ��S���A��Z��K��%�B#$!��B�SN�#����>��ก������B��
��P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S������=L���[K%��K�����`�>���B����#$!��B�SN�P���S������>�@D�!M�M�
��B�SN�C
>��B��BD=��T���
B�>�����P�������$�����>�@D�!M�M���B�SN�?��M� 14 ��������ก�����N��@��>�>��
�ก����B�SN� 
���#$!��B�SN��>�=L�#$!���#�����K��Z��������ก������B����S�K��Z��������ก������ก�ก[���[KP��B�����ก��ก��A����S���[K
P��BZ��K�� (Q!���) ��NB��N M�ก�T����D�������QKS��B��K����B�SN��@!�����AM�!Cก�#$!��B�SN�D�!?��M��>�>��
� 14 ��������ก
�����N��@��>�>��
�ก����B�SN�#$!��B�SN��>D�!�����ก���N�M���P���!��
> 7.50 P��=l ���K����T��ก�������B��K����B�SN�
�@!����D��D�!���ก��������KS������ก������!�ก�������
� 14 �����Bก
�����QXB������D�!��ก������>KS�P����Z�ก����Bก
���
%!�BP!�����BD�ก[��D�����M�ก�T�M�] ��กD�!��ก������B��K����B�SN��%!���A���B����ก�����$�ก��#$!������������
�ก����� ��S�
��A��Z��K��%�B#$!��B�SN�#����>��ก������B����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S���B��[KKS��B��K��
��B�SN���BD=��T���
B�>�����P������>�@M�M���B�SN����Q$กP!�BC
!�M�!QS����#$!��B�SN�D�!���KS��B��K����B�SN�C
!����
���C
>#$!��B�SN��>D�������Z�����ก�!�B��ก���N�C
>/��S�K���������M�]��กP��D= 

��NB��N��ก�ก��K���#��
��M�ก������B���%!���A��Z��K��%�B#$!��B�SN���S�ก���$A���M�ก�������B��[K�X�B
D��M��K���#��%�B#$!������������
�ก���������%!��$
�S�������$�%�B#$!��B�SN�D����������S�D��K��Q!��P��D�!�>�@D�!M�M���B
�SN�#$!������������
�ก������>D�����#�����P��K���#��
����Bก
��� 

5.9.3  ก�:�B54��9�ET�?�1?�4���ก�����0���>4���E��9����กก�����?�10����A����ก�กR��9��;1���9�ET��>4�G����R;���
�1��;1���9�ET��>4���E���E��9��กก��@_���G�B���9E���?3ก����9�ET� 

#$!������������
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 5.2 M�����%�BP�CP�
>��� �X�B�=L�#$!�����B�SN��@!�����A��ก#$!��B
�SN����D��D�!���ก���������@!������N�] �>�������ก��M�!��ก��KS���[KK����B�SN��@!�M�!Cก�#$!��B�SN����D��D�!���ก���������@!�
����A�����S��B����กก��Q$กP�����Z�ก����B�SN����>D�������Q����ก�ก[��B��K����B�SN�P����[K������B����K����B�SN��@!�D�!
��S���S��B��กก��=h���P�#���BS���D%ก����B�SN����#$!��B�SN�P!�BP��P��%������[K`�����Bก
���KS���ก#$!�����������
�
�ก�����P������>�@D�!M�%!� 5.2 �X�B�=L�#$!�����B�SN�?��M� 30 ��������ก�����N��@��>�>��
�ก����B�SN� 

5.9.4  ก�:���ก���ก�
�กก���0��3���>4� 

(ก)  M�ก�T�����ก����P@ก��T�P������>�@D�!M�%!� 5.3 �BS���D%M�ก��������������
�ก����� C
>������C
>/��S�
#$!���ก��ก�������������C
>���=�>ก��ก����������M�!���Z��ก�
�กก������%��C
>������������@!�����A M�!QS����#$!��B
�SN�D�!M�!���Z��ก�
�กก����B�SN��@!�����A����� 
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(%)  ก�T�����ก����P@ก��T��S��M�������M�!�����������ก�
�ก�����P!�B�>B����S���@�ก������%���
�ก�����
��S�D�������Q��B����
�ก������������%��D�! #$!��B�SN������Z�����>�ก�
�กก����B�SN��
�ก��������#$!��B�SN��>P!�BC�!B
K���=�>�BK�P��#$!������������
�ก������X�B�=L�#$!�����B�SN�P������>�@D�!M�%!� 5.2 ?��M� 5 ������ก�����CP��������ก��
��P@ก��T���Bก
��� 

��ก�ก����P@ก��T�P�� (ก) ��S� (%) C
>#$!��B�SN�D�!M�!���Z��ก�
�กก����B�SN��
�ก����� #$!������������
�ก�����
��������B�SN��@!�����A��ก#$!��B�SN��@!�����ก�
�กก����B�SN��
�ก�������Bก
����>�������ก��KS��B��K����B�SN����D����
��ก���N�C
>/��S�K���������M�] M�!Cก�#$!��B�SN������N�] P���S������>�@D�!M�M���B�SN� ���ก������B����P����P��%!���A��M�
�S��#$!��B�SN�ก�T�#$!��B�SN�����>�!����Z�����B����P����P� ��S��%!���A���B����ก���#$!��B�SN�����$�ก��#$!������������
�ก����� 
ก�T�#$!��B�SN�����>�!����Z���ก�B����ก�������$�ก��#$!������������
�ก����� ��S������=L���[K%��K�����`�>���B����#$!��B�SN�
P���S������>�@D�!M�M���B�SN�C
>��B��BD=��T���
B�>�����P�������$�����>�@D�!M�M���B�SN�?��M� 14 ��������ก������
��N��@��>�>ก����B�SN���S����CP��������ก����P@ก��T�P�� (%) ��NB��NM�ก�T����D�������QKS��B��K����B�SN�M��������D��D�!���
������M�!Cก�#$!��B�SN�?��M��>�>��
���Bก
���#$!������������
�ก���������������!�������#�����M�ก����BKS��B����Bก
���
�>P!�B����>��ก���N�M�!Cก�#$!��B�SN�M���P���!��
> 7.50 P��=l ���K����T��ก�������B��K����B�SN����D��D�!���ก��������
�@!�����AKS������ก������!�ก�������
� 14 �����Bก
�����QXB������D�!��ก������>KS�P����Z�ก����Bก
���%!�BP!�����BD�ก[��
D�����ก�T�M�] ��กD�!��ก������B��K����B�SN��%!���A���B����ก�����$�ก��#$!������������
�ก����� ��S���A��Z��K��%�B#$!
��B�SN�#����>��ก������B����P����P� (Automatic Transfer System ��S� ATS) ��S���B��[KKS��B��K����B�SN��@!���B
D=��T���
B�>�����P�������$�����>�@D�!M�M���B�SN����Q$กP!�BC
!�M�!QS����#$!��B�SN�D�!����B����B�SN�KS�C
!�������C
>#$!
��B�SN��>D�������Z�����ก�!�B��ก���N�C
>/��S�K���������M�] ��กP��D= 

��NB��N ��ก�ก��K���#��
��M�ก������B���%!���A��Z��K��%�B#$!��B�SN� ��S�ก���$A���M�ก�������B�X�BD��M��
K���#��%�B#$!������������
�ก����� ���� %!��$
�S�������$�%�B#$!��B�SN�D����������S�D��K��Q!��P��D�!�>�@D�!M�M���B�SN� 
#$!������������
�ก������>D�����#�����P��K���#��
����Bก
��� 

5.10  ��C�ก��019����
�ก����� 

=\��@��� ������^$��������ก�
�ก����� (=�>��^D��) ���ก�� (i^$��������ก�
�ก�����j) D�!Pก
B�����!�����=L� 
����>������@!�����AM�!ก��������C
>M�!���ก�������กM��@!������B�SN�M�ก������%��K��NB��Nก
���KS�#$!��B�SN������QM�!
���ก��%�B^$��������ก�
�ก������S��%�M�!����@!�����A���P�D�!���ก���������%!��$��>���SN�%��C��D�!M��@!� (Scripless 
System) D�!�������NB��N�S��M�!#$!��B�SN������Q%���@!�����AM�P
���
�ก�����D�!��������P
���
�ก�������@A�PM�!�@!�
����A%�B��������������ก���SN�%��D�!M�P
���
�ก������X�BCPกP��Bก��ก�T����#$!��B�SN�=�>�BK��>%����M��@!��X�B#$!��B�SN�
�>D�������Q%���@!�����AD�!M�P
���
�ก�������ก����>D�!���M��@!� 

M�ก������%���@!�����AM�K��NB��N#$!��B�SN������Q�
S�กM�!�������������ก��M�ก�T���X�B��BP��D=��NKS� 

(1)  M�ก�T����#$!��B�SN�D��=�>�BK��>%����M��@!�CP�=�>�BK��>M�!���ก��%�B^$��������ก�
�ก����� 
(Scripless System) ���#$!��B�SN�=�>�BK�����>��ก�@!�����AD�!M���A��%�B�������
�ก������X�B#$!��B�SN�����A���SN�%��
�
�ก�������$� M�ก�T���N�������>�������ก������@!�����A���D�!�����������กD�!ก�� i������ ^$��������ก�
�ก����� (=�>��^
D��) ���ก���S��#$!��กj C
>^$��������ก�
�ก������>����Xก�����A���������@!�����A����������
�ก�������N���ก�@!�
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����A��$�C
>��ก�
�กc��ก����กM�!Cก�#$!��B�SN�?��M� 7 ��������ก��������N��@��>�>��
�ก����B�SN�M�%T>�����ก��
�������
�ก�������N�ก[�>����Xก�����A���������@!�����A���#$!��B�SN���กD�!M�ก�T���N#$!���D�!���ก���������>�����Q%��
�@!�����A���D�!���ก��������M�P
���
�ก�����D�!��������P
���
�ก�������@A�PM�!�@!�����A%�B���������ก���SN�%��D�!
M�P
���
�ก�����C��B=�>��^D�� 

M�ก�T����#$!��B�SN��
S�กM�!�������������ก��P��%!� 5.10 (1) ��N�S��%�B#$!��B�SN��>P!�BP�Bก���S����!�%�B��A���SN�
%���
�ก��������#$!��B�SN�=�>�BK��>��ก�@!�D�!M���A��%�B�������
�ก�������Bก
�����`>��N�C
!�������%��B�����Z������

�������ก����กM��@!� P��%!� 5.10(3) M�!Cก�#$!��B�SN�C�� 

(2)  M�ก�T����#$!��B�SN�D��=�>�BK��>%����M��@!�CP�=�>�BK��>M�!���ก��%�B^$��������ก�
�ก����� 
(Scripless System) ���#$!��B�SN�=�>�BK�����>��ก�@!�M���A��%�B������#$!��ก�
�ก����������ก�
%��� 600 ก�T���N ������
�>�������ก������@!�����A���D�!�����������กD�!ก��^$��������ก�
�ก����� C
>^$��������ก�
�ก������>����Xก�����A��
�������@!�����AP�����������#$!��B�SN�D�!���ก��������D�!M���A��%�B������#$!��ก�
�ก����������ก�
%��� 600 C
>��ก
�
�กc��ก����กM�!Cก�#$!��B�SN�?��M� 7 ��������ก��������N��@��>�>��
�ก����B�SN�M�ก�T���N#$!���D�!���ก���������>
�����Q%���@!�����A���D�!���ก��������M�P
���
�ก�����D�!C
>��ก#$!��B�SN�P!�Bก��Q���@!�����A��ก��ก��A��%�B
������#$!��ก�
�ก����� �����ก�
%��� 600 #$!��B�SN������QP��P��D�!���^$��������ก�
�ก������X�B�>��K��Z��������ก��Q��
�@!�����AP����P�����^$��������ก�
�ก�����ก����� 

��NB��Nก��Q���@!�����A�����กD�!M���A��%�B������#$!��ก�
�ก����� �����ก�
%���600 �>P!�BM�!��
�M�ก��
�������ก�� ��B��N�#$!��B�SN���������กM���A����Bก
�������>D�������QQ���@!�����AD�!���?��M��������@!�����A%�B
���������ก���SN�%��D�!M����C�กM�P
���
�ก����� 

(3)  M�ก�T����#$!��B�SN�=�>�BK��>%����M��@!����M�!��กM��@!�M����%�B#$!��B�SN����������^$��������ก
�
�ก������>��B���M��@!�P�����������D�!���ก��������M�!Cก�#$!��B�SN��@!���BD=��T���
B�>�����P���S�������$�����>�@D�!M�
M���B�SN��@!�?��M� 15 ��������ก��������N��@��>�>��
�ก����B�SN�M�ก�T���N#$!��B�SN����D�!���ก���������>D�������Q%��
�@!�����A���D�!���ก��������M�P
���
�ก�����D�!��ก����>D�!���M��@!��X�B����>D�!���?���
�B��ก����@!�����A%�B������
D�!������SN�%��M�P
���
�ก����� 

��NB��N ��ก#$!��B�SN�D���>�@�
S�กก�T�M�ก�T���X�BM�M���B�SN�������%��B�����Z�����>�������ก����กM��@!�M�!Cก�#$!
��B�SN�P��%!� 5.10 (3) C�� 
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GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

สวนท่ี 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่4 

สวนที่ 4 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

4.1  การเสนอขายหลักทรัพยโดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูล

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากน้ี 

ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย

หลักทรัพย ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย

ขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว  รวมท้ังควบคุมดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ

ตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 

2557 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการ

จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหน่ึงเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไว

ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหน่ึงกํากับไว 

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายนพดล ปนสุภา 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ 
นายนพดล ปนสุภา 

   

นางวนิดา บุญภิรักษ ผูจัดการฝาย สายงานการเงินและบัญช ี นางวนิดา บุญภิรักษ 

   

 ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายนพดล ปนสุภา 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ 
นายนพดล ปนสุภา 

   



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่4 

นางวนิดา บุญภิรักษ ผูจัดการฝาย สายงานการเงินและบัญช ี นางวนิดา บุญภิรักษ 

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญ

ผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชดุเดยีวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน

ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ขาพเจาไดมอบหมายให นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหน่ึงเปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไว

ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายนพดล ปนสุภา หรือ นางวนิดา บุญภิรักษ คนใดคนหน่ึงกํากับไว 

ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายสุรงค บูลกุล ประธานกรรมการ นายสุรงค บูลกุล 

   

นายณอคุณ สิทธิพงศ 
กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายณอคุณ สิทธิพงศ 

   

นายจุลสิงห วสันตสิงห 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
นายจุลสิงห วสันตสิงห 

   

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน 

   

พล.อ.ท.สุทธิพงษ อินทรียงค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ พล.อ.ท.สุทธิพงษ อินทรียงค 

   

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ กรรมการอิสระ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ 

   

นายพยงุศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
กรรมการ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
นายพยงุศักดิ์ ชาติสุทธิผล 

   

นายสุพัฒนพงษ พันธมเีชาว กรรมการ นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

   

นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ นายอธิคม เติบศิริ 

   

นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 

   



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่4 

นายสมชยั วงศวฒันศานต กรรมการ นายสมชยั วงศวัฒนศานต 

   

 ผูรับมอบอํานาจ  

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายนพดล ปนสุภา 
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ 
นายนพดล ปนสุภา 

   

นางวนิดา บุญภิรักษ ผูจัดการฝาย สายงานการเงินและบัญช ี นางวนิดา บุญภิรักษ 

 
 

4.2  การรับรองการปฏิบัตหินาทีข่องที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ขาพเจาในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ขอรับรองวาขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวังในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ขาพเจาขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายชยัภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายชยัภัทร ศรีวิสารวาจา 

   

นายพูลพัฒน ศรีเปลง กรรมการบริหาร นายพูลพัฒน ศรีเปลง 

 

 

บริษัทหลักทรัพย ฟนนัซา จํากัด 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายกติติพงษ เลิศวนางกูร กรรมการผูอํานวยการ นายกติติพงษ เลิศวนางกูร 

 
 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นายพิธาดา วัชรศิริธรรม กรรมการ นายพิธาดา วชัรศิริธรรม 

   

นายชาตรี จันทรงาม กรรมการ นายชาตรี จันทรงาม 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

1. นายสรุงค์ บลูกุล 
 (ประธานกรรมการ) 

59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, 
New York สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์  
Cornell University, New York สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
Syracuse University, New York สหรัฐอเมริกา 

- Program for Management Development, 
Harvard University สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
121/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหาร
ระดบัสงู (ปปร. รุ่นท่ี 8)  
สถาบนัพระปกเกล้า 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วม
เอกชน (วปรอ. รุ่นท่ี 4919) วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 10) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผู้บริหาร กระบวนการยติุธรรมระดบัสงู 
(บ.ย.ส. รุ่นท่ี 15) วิทยาลยัการยติุธรรม สถาบนั
พฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 

- หลกัสตูร Thai Intelligent Investors (รุ่นท่ี 1) 
สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วพน. รุ่นท่ี 2) สถาบนั
วิทยาการพลงังาน 

- - 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบติัการกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพืน้ฐาน 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบริหาร การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค หน่วยงานราชการ 

2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ Sakari Resources Limited  
(ประเทศสิงคโปร์) 

ผลติและจ าหน่ายแบตเตอร่ี 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 
(ประเทศสิงคโปร์) 

ถ่านหิน 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ 24M Technologies, Inc. ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ท่าเ รือ  และถังเก็บ
ผลติภณัฑ์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ถ่านหิน 

2556 - 2557 กรรมการ Sakari Resources Limited  
(ประเทศสิงคโปร์) 

ถ่านหิน 

2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2551 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

2. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ 
 (กรรมการอิสระ และ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ) 

61 - ปริญญาเอก Mechanical Engineering 
Oregon State University, Oregon สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท Mechanical Engineering 
Oregon State University, Oregon สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 
21/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นท่ี 
47) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นท่ี 4) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน. รุ่นท่ี 2) สถาบนัวิทยาการพลงังาน   

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2554 – 2557 ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการอิสระ 

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
จ ากดั (มหาชน) 

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

2554 – 2556 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2553 – 2556 ปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน หน่วยงานราชการ 

2553 – 2554  กรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2552 – 2554 ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ท่าเ รือ  และถังเก็บ
ผลติภณัฑ์ 

2552 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ 
จ ากดั (มหาชน) 

โรงกลัน่น า้มัน/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส าเร็จรูป และผลติภณัฑ์อะโรเมติกส์ 

2551 – 2553 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2549 – 2550 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2546 - 2553 รองปลดักระทรวง กระทรวงพลงังาน หน่วยงานราชการ 

3. นายจลุสงิห์ วสนัตสิงห์ 
 (กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน) 

64 - ปริญญาเอก นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัโยนก 

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท Master of Comparative Law (MCL), 
University of Illinois สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 

- ประกาศนียบตัร Harvard Business School, 
Harvard University สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
35/2003) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัภยั 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ด าเนินการเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายปนูซีเมนต์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2553 – 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ 

2553 – 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) การบนิพาณิชย์ทัง้เส้นทางบินระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ 

2553 – 2556 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2552 – 2556 อยัการสงูสดุ ส านกังานอยัการสงูสดุ หน่วยงานราชการ 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

ไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 

(FN 7/2003) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Understanding the Fundamental of 
Financial Statements (UFS 1/2006) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 17/ 
2007) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลกัสตูร DCP Refresher Course (DCP Re 
1/2008) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย  (IOD) 

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
Program (FGP 4/2012) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุ่นท่ี 388) 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.รุ่นท่ี 8) สถาบนั
พระปกเกล้า 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 5) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน. รุ่นท่ี 1) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT รุ่นท่ี 5) สถาบนัวิทยาการ
การค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 หลกัสตูรภมูิพลงัแห่งแผ่นดิน รุ่นท่ี 1 จฬุาลงกรณ์-
มหาวิทยาลยั 

 

2548 – 2552  รองอยัการสงูสดุ ส านกังานอยัการสงูสดุ หน่วยงานราชการ 

2547 – 2553  กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติไฟฟ้า 

2547 – 2553 กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 

2541 – 2553  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา  

บริษัท ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 
จ ากดั (มหาชน) 

ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

    



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 
 (กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ) 

65 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ (MBA) สาขาการเงินและ
การธนาคาร North Texas State University 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 
75/2008) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
113/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance 
Program (FGP 2/2011)สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP 8/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Anti-Corruption Focus Group  -
(C-FG 4/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program 
Update (DCPU 2/2014) สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นท่ี 2) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Building, Leading & -
Sustaining Innovation Organization, Sloan 
School of Management, Massachusetts 
Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Executive Program in 
International Management,  

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ ากดั พลงังานชีวมวล 

2557 – ปัจจบุนั อนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จดัการกองทนุ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ 

2554 - 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

2554 - 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ 

2552 กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอล์ จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 - 2557 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ 

2551 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

2551 - 2554 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ 

2551 – 2552 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั (ส านกังานปฏิบติัการ
ภมูิภาค เอเชียแปซิฟิก) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 – 2552 กรรมการ บริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 – 2552 กรรมการ PTT Chemical International 
(Singapore) Pte. Ltd. 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 – 2552 กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 – 2552 กรรมการ บริษัท ไทยโคลนีคลอไรด์ จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 – 2552 กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2551 – 2552  กรรมการ บริษัท พีทีที โพลเีอทิลนี จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2548 – 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  
สายการเงินและบญัชี 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

Stanford-National University of Singapore, 
สงิคโปร์  

2544 – 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

5. พลอากาศโทสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ 
 (กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ) 

57 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมอากาศยาน) 
โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทพัอากาศ 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต  
แขนงความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- หลกัสตูร Director Accreditation Porgram (DAP 
114/2015) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการทพัอากาศ 
กองทพัอากาศ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรเสนาธิการกิจ 
กองทพัอากาศ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนิรภยัการบนิ 
กองทพัอากาศ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรศิษย์การบนิ 
กองทพัอากาศ 

- ปริญญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ. รุ่นท่ี 52) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 - ปัจจบุนั รองเสนาธิการทหารอากาศ  กองบญัชาการกองทพัอากาศ หน่วยงานราชการ 

2556 – 2557  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ  
ฝ่ายยทุธการ 

กองบญัชาการกองทพัอากาศ หน่วยงานราชการ 

2555 – 2556  เจ้ากรมยทุธการทหารอากาศ กองบญัชาการกองทพัอากาศ หน่วยงานราชการ 

2554 - 2555 ผู้บญัชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ  
กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ  
กองบญัชาการกองทพัอากาศ 

หน่วยงานราชการ 

6. นายราฆพ ศรีศภุอรรถ 
 (กรรมการอิสระ) 

56 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต  
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร กระทรวงกลาโหม 

- หลกัสตูร Director Accreditation Porgram (DAP 
114/2015) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

จดัการ ด าเนินงาน และพฒันาท่าอากาศยาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
จ ากดั 

บริหารจดัการสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ 

2557 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ธุรกิจการบนิ 

2556 – 2557  อธิบดี กรมศลุกากร หน่วยงานราชการ 
2556 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลงั หน่วยงานราชการ 
2555 – 2556  รองอธิบดี กรมศลุกากร หน่วยงานราชการ 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

 2554 – 2555  ผู้อ านวยการส านกัสบืสวนและ
ปราบปราม 

กรมศลุกากร หน่วยงานราชการ 

2553 – 2554 ผู้อ านวยการส านกังานศุลกากร ภาคที่ 3 กรมศลุกากร หน่วยงานราชการ 
2553 ผู้อ านวยการส านกัมาตรฐานพิธีการและ

ราคาศลุกากร 
กรมศลุกากร หน่วยงานราชการ 

2548 – 2553  ผู้อ านวยการส านกังานศุลกากร ภาคที่ 4 กรมศลุกากร หน่วยงานราชการ 
7. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล 
 (กรรมการอิสระ และกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 

62 - ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สาขาการบริหารการพฒันาองค์การ มหาวิทยาลยั
เจ้าพระยา 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Certificate of Management Development 
Program, North Western University, 
สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 
SCC/2004) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน. รุ่นท่ี 1) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดิน รุ่นท่ี 1: ผู้บริหารระดบัสงู 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครอง
ระดบัสงู (บยป. รุ่นท่ี 2) ส านกังานศาลปกครอง 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 11) สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการ
พาณิชย์ (TEPCoT รุ่นท่ี 2) สถาบนัวิทยาการ

- - 2558 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สยามยไูนเต็ดสตีล (1995) จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเหลก็ 

2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ 

คณะกรรมการบริหารกองทนุสง่เสริม
การประกยัภยัพิบติั 

หน่วยงานราชการ 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติก๊าซที่ใช้ในงานอตุสาหกรรม 

2557 - 2558 กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2555 – 2557  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
(คปภ.) 

หน่วยงานราชการ 

2555 - 2556 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน 

2554 – 2557  ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน 

2553 – 2557 ประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 

2553 - 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี สถาบนัการศกึษา 

2553 - 2557 กรรมการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ หน่วยงานราชการ 

2553 - 2554 กรรมการ บริษัท สามคัคี ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

การประกนัวินาศภยั 

2550 - 2557 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร 
(SIIT) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สถาบนัการศกึษา 
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ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

การค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2549 – 2553  รองประธานสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ 

2540 - 2553 กรรมการรองผู้จดัการ บริษัท สยามยไูนเต็ดสตีล (1995) จ ากดั ผลติและจ าหน่ายเหลก็ 

2518 - 2553 ผู้จดัการบริหารโครงการ บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) บริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ได้ลงทนุในธุรกิจเงินเป็นหลกั 

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 
 (กรรมการ) 

55 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต  
สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Advance Management Program, INSEAD 
University ฝร่ังเศส 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
131/2010) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP 
30/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 
(วปอ. รุ่นท่ี 50 และ ปรอ. รุ่นท่ี 20) สถาบนั
วิชาการป้องกนัประเทศ  

- หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นท่ี 12, สถาบนัพระปกเกล้า ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- หลกัสตูร Oxford Energy Seminar 2013,  
สหราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
(วพน. รุ่นท่ี 4) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ PTT Chemical International Private 
Limited 

การลงทนุ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่
แนล (ส านกังานปฏิบติัการภมูิภาค 
เอเชีย แปซิฟิค) จ ากดั 

การลงทนุ 

2557 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) พลาสติกและเคมีภณัฑ์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ 
จ ากดั 

กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการ 

2554 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2557 กรรมการ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบนัการเงิน 

2556 - 2557 กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 

โรงกลัน่น า้มนั 

2554 - 2557 กรรมการ Sakari Resources Limited  
(ประเทศสิงคโปร์) 

ถ่านหิน 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกจิ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ลงทนุต่างประเทศ 

2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานกลยุทธ์องค์กร  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 
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ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

9. นายอธิคม เติบศิริ 
 (กรรมการ) 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขาการเงิน
และการค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมระดบั 
High Distinction), Armstrong University, 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัช ี
(วิชาเอก บญัชีต้นทนุและการบริหารทางการเงิน) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- Executive Education Program, Harvard 
Business School, Harvard University, 
สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
125/2009) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน 
และการเมือง (วปม. รุ่นท่ี 5) วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุ่นท่ี 17) 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู -
(วปอ.มส. รุ่นท่ี 1) สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ กรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการ 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายน า้มนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลนี จ ากดั ปิโตรเคมี 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั ให้บริการขนสง่น า้มนัทางเรือ 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี ่เซอร์วิส 
จ ากดั 

สรรหาและคดัเลอืกบคุลากร 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากดั ลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์สารท าละลายและ
เคมีภณัฑ์ 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารท าละลายและ
เคมีภณัฑ์ 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั กิจการการลงทนุท่ีเป็นกิจการของตนเอง 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ลาบกิซ์ จ ากดั ผลติสาร LAB 

2557 – ปัจจบุนั รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ด้านบริหารศกัยภาพองค์กร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2556 – 2557 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั 
(มหาชน) 

โรงกลัน่น า้มนั 

2556 - 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั ปิโตรเคมี 

2554 – 2556  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ท่าเ รือ  และถังเก็บ
ผลติภณัฑ์ 

2553 – 2554  รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กลุม่ธุรกิจท่าเรือและบริหารจดัการ

บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ท่าเ รือ  และถังเก็บ
ผลติภณัฑ์ 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

ทรัพย์สนิ 

2552 – 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายแผนธุรกิจและองค์กร 

บริษัท ไออาร์พีซ ีจ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี  ท่าเ รือ  และถังเก็บ
ผลติภณัฑ์ 

10. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 
 (กรรมการ) 

58 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบรีุ 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 
10/2005) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director 
(FND 31/2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Understanding the Fundamental of 
Financial Statement (UFS 2/2006) สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Porgram (DAP 
114/2015) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. 
รุ่นที ่13) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

- ผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู สถาบนั
พฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 

- หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร (พสบ. รุ่นที ่
4) กรมกิจการพลเรือนทหารบก  

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่นที ่19) 
สถาบนัวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- ผู้บริหารชัน้สงู สถาบนั GE สหรัฐอเมริกา 

- - 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2556 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ด้านกลยทุธ์องค์กร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี ่โซลชูัน่ส์ จ ากดั กิจกรรมงานวิศวกรรมและให้ค าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศกัด์ิไชยสทิธิ จ ากดั  ผลติเคมีภณัฑ์ประเภทสารละลาย 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย ีเซอร์วิส 
จ ากดั 

ให้ค าปรึกษาและจดัการพลงังาน 

2551 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการอ านวยการด้านบริหาร
องค์กร 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

 
 

        



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

11. นายปฏิภาณ สคุนธมาน 
 (กรรมการ) 

53 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต วชิาเอก
การเงิน  
The American University, สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต 
วิชาเอกบริหารการคลงั (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
73/2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- โครงการ Breakthrough Program for Senior 
Executives , IMD Executive Development 
Services, Switzerland 

- โครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงู หลกัสตูร 
Leadership Development Program III (LDP III)  

- สถาบนัพฒันาผู้น าและการเรียนรู้กลุม่ ปตท. (PTT 
Leadership and Learning Institute) 

- โครงการ GE: PTT EXECUTIVE PROGRAM, 
GE, สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นท่ี 8) สถาบนั
พระปกเกล้า 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรโครงการอบรมผู้บริหาร
ระดบัสงูในยคุโลกาภิวตัน์ ปี 2552 (Ex - PSM รุ่น
ที่ 5)  

- มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
(มลูนิธิ สวค.) 

- โครงการอบรมผู้บริหารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ รุ่น
ที่ 3 สถาบนันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

- - 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ PTT Chemical International Private 
Limited 

การลงทนุ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่
แนล (ส านกังานปฏิบติัการภมูิภาค 
เอเชีย แปซิฟิค) จ ากดั 

การลงทนุ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลส์ จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2554 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
การเงินและบญัชี 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ไทยโอลโีอเคมี จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2554 - 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จ ากดั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

2552 - 2555 กรรมการ   บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2552 - 2555  กรรมการ  บริษัท พีทีที โพลเีอทิลนี จ ากดั ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
การเงินและบญัชี 

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2546 - 2552 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานด้าน
บญัชีและการเงิน 

บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั 
(มหาชน) 

โรงกลัน่น า้มนั 

 
 
 

        



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

12. นายนพดล ป่ินสภุา 
 (กรรมการ กรรมการสรรหาและ
 ก าหนดค่าตอบแทน และ
 กรรมการผู้จดัการใหญ่) 

50 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
146/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Financial Statement for Directors 
(FSD 12/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Leadership Development Program III, PTT 
Leadership and Learning Institute  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

- Breakthrough Program For Senior Executives, 
International Leading Business School (IMD),  
Lausanne, Switzerland  

- หลกัสตูร Assessor Training Program ส านกังาน
รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 

- หลกัสตูร Financial Statements For Directors 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

- - 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จ ากดั 

ก๊าซธรรมชาติ 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2557 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2553 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
ระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2550 - 2552 ผู้จดัการฝ่ายระบบท่อจดัจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 
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 1.2  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

1. นายนพดล ป่ินสภุา 
 (กรรมการ กรรมการสรรหาและ
 ก าหนดค่าตอบแทนและ
 กรรมการผู้จดัการใหญ่) 

ข้อมลูตามรายละเอียดประวติัคณะกรรมการข้อ 1.1.12 

2.  นายสมรชยั คณุรักษ์ 
 (ผู้จดัการฝ่าย สายงานการผลติ
 และซ่อมบ ารุง) 

54 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต สาขา MBA 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
เคร่ืองกล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- หลกัสตูร Natural Gas Engineering, Brussels, 
Belgium 

- หลกัสตูร PTT Group Leader Development 
Program 

- หลกัสตูร PTT- Harvard Business School รุ่นท่ี 
2, Shanghai, China 

- - 2558 – ปัจจบุนั ผู้ จัดการฝ่าย สายงานการผลิตและ
ซ่อมบ ารุง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบ ารุงรักษา
ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2552 - 2556 ผู้ จัดการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติในทะเล 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

3.  นางวนิดา บญุภิรักษ์ 
 (ผู้จดัการฝ่าย สายงานการเงิน
 และบญัชี) 

49 - ปริญญาโท M.B.A. (Finance)  
University of St. Thomas สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
(การบญัชี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
รุ่น 195/2014) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

- TLCA Executive Development Program (EDP 
รุ่นท่ี 9) สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้ จัดการฝ่าย สายงานการเงินและ
บญัชี 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ PTT Regional Treasury Center Pte. 
(ประเทศสงิคโปร์) 

การเงิน 

2555 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2554 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากดั  ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 
2548 - 2553 ผู้จดัการสว่นแผนการเงินองค์กร 

ฝ่ายกลยทุธ์และนโยบายการเงิน    
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

4. นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์ 
 (ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร 
 และรักษาการผู้จดัการฝ่าย
 ปฏิบติัการ OEMS และบริหาร
 ความยัง่ยืน) 

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้ จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร และ
รักษาการผู้ จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
OEMS และบริหารความยัง่ยืน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
รุ่น 181/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Financial Statements for Director 
(FSD 21/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Manager Development Program (TOC-MDP), 
SRI Consultant Company Limited 

- Senior Executive Program (SEP), Sasin 
Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University 

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน า้ลกิ 1 จ ากดั 
 

สมัปทานผลติกระแสไฟฟ้าพลงัน า้ ที่ สปป. 
ลาว 

2556 - 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั 
 

สมัปทานผลติกระแสไฟฟ้าพลงัน า้ ที่ สปป. 
ลาว 

2556 - 2557 ผู้แทนประเทศ สปป.ลาว บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน)  

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2556 ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2547 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายโครงการและก่อสร้าง บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

5.  นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ 
 (ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ
 และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว) 

57 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Diploma Engineering (Power Distribution 
System), The Technical University of Norway, 
นอร์เวย์ 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 
รุ่น 181/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Financial Statements for Directors -
(FSD 21/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- Manager Development Program (TOC-MDP), 
SRI Consultant Company Limited 

 Senior Executive Program (SEP), Sasin -
Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้ จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิ เศษและ
ผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั สมัปทานผลติกระแสไฟฟ้าพลงัน า้ ที่ สปป. 
ลาว 

2555 - ปัจจบุนั Vice President บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 

2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบ ารุงรักษา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2548 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคและบ ารุงรักษา บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

6.  นายองค์การ ศรีวิจิตร 
 (ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังาน
 โครงการพิเศษ) 

51 - ปริญญาโท Master of Science  
(Electrical Engineering) University of Missouri 
สหรัฐอเมริกา 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ – ก่อสร้าง บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
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ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายกิจการพิเศษ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2556 Vice President / Business 
Development 

PTT International Company Limited ไฟฟ้าต่างประเทศ 

2554 - 2556 Project  Manager PTT International Company Limited ไฟฟ้าต่างประเทศ 
2551 - 2554 Vice President - Foreign Invesment Ratchaburi Electricity Generating 

Holding Plublic Company Limited 
ไฟฟ้า 

7.  นายวิเศษ จงูวฒันา 
 (ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1) 

47 - ปริญญาโท Master of Science (Mechanical 
Engineering), University of Missouri-Rolla 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขา
เคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP -
189/2014) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- การพฒันาและด าเนินธุรกิจปิโตรเลยีม 
(Petroleum Development and Operations), 
เมืองสตาวงัเกอร์ นอร์เวย์ 

 การบริหารกิจการพลงังานไฟฟ้า (Management -
of Electric Power Utilities), กรุงสต็อคโฮม 
สวีเดน 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั ผลติไฟฟ้าจากพลงัน า้ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากดั ลงทนุในกิจการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 

2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2554 - 2556 ผู้ จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ -โครงการ
ไฟฟ้า 

PTT International Company Limited ไฟฟ้าต่างประเทศ 

2552 - 2553 ผู้จดัการสว่น-อินโดไชน่า PTT International Company Limited ไฟฟ้าต่างประเทศ 

8.  นายดรุณพร กมลภสุ 
 (ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2) 

49 - ปริญญาโท Master of Science (Mechanical 
Engineering),  University of Bridgeport 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP -
146/2011) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- PTT-Harvard Business School Leadership 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบลิ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยามโซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไอน า้และไฟฟ้า 

2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั ผลติไฟฟ้าและพลงังาน 

2555 - ปัจจบุนั ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน
ร่วม 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2556 - 2557 ผู้ จัดการฝ่ายพัฒนาพลังงานไฟฟ้า บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
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ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

Development Program III รุ่นท่ี 1 

 Senior Executive Program (SEP), Sasin -
Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University 

หมนุเวียน (มหาชน)  การอตุสาหกรรม 
2554 - 2555 รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการ

ผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท ผลติไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั ผลติไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เย็น 

2550 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายจดัการธุรกิจ บริษัท ผลติไฟฟ้าและน า้เย็น จ ากดั ผลติไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เย็น 

9.  นายกล้าหาญ โตช านาญวิทย์ 
 (ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพ
 องค์กร) 

58 - ปริญญาโท Public Affairs, Personnel 
Administration, University of Oregon 
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท บริหารการตลาด 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารรัฐกจิ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูร Director Certification Program  

(DCP 195/2014)  
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program  (RCP 

35/2014) สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั ผลติไฟฟ้าและพลงังาน 

2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายศกัยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2555 ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส 
จ ากดั 

ให้บริการบริหารงานด้านการจัดการและ
บริการอื่นๆ 

2549 - 2555 ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ยพัฒน าและบ ริ ก า ร
ทรัพยากรบคุคล 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคมีครบวงจร 

2549 - 2555 ผู้จดัการฝ่าย - กิจการพิเศษ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2548 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

10.  นายยงยทุธ์ กลบีบวั 
 (ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา) 

58 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- Environmental Manager, มลูนิธิสถาบนั
สิง่แวดล้อมไทย 

- Manufacturing Executive Program, สมาคม
สง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญ่ีปุ่ น) 

- - 2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรืษัท ไทยโซลา่ร์ รีนิวเอเบลิ จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยามโซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จ ากดั ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อ
การอตุสาหกรรม 

2552 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุง บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 

2549 - 2551 Area B Production Unit 
Maintenance Manager 

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) โรงกลัน่น า้มนั 
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 1.3  รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ 
(เลขานกุารบริษัท) 

38  ปริญญาโท คณะพฒันาการเศรษฐกิจ -  
หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบนั 
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- หลกัสตูร Company Secretary Program 
class 41/2011, Effective Minute Taking 
class 20/2011 and Board Reporting 
Program class 6/2011 สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูรผู้ปฏิบติังานเลขานกุารบริษัท รุ่นท่ี 30 
และพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กบับริษัทจดทะเบยีน รุ่นท่ี 12 

- - 2557 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้
เพื่อการอตุสาหกรรม 

2556 – ปัจจบุนั ผู้จดัการสว่นส านกักรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้
เพื่อการอตุสาหกรรม 

2553 - 2556 หวัหน้าส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั  ผลติไฟฟ้าและไอน า้ 
2552 - 2553 พนกังานตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั  ผลติไฟฟ้าและไอน า้ 
2548 - 2552 พนกังานลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั  ผลติไฟฟ้าและไอน า้ 
2547 - 2548 นกัวิจยัการตลาดและกลยทุธ์ธุรกิจ   บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายสนิค้าเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

และเคร่ืองหนงั 

2545 - 2547 นกัวิจยัการตลาด บริษัท เอส ที จ ีซี จ ากดั วิจยัและพฒันาธุรกิจ 

2545 เลขานกุาร คณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ วฒุิสภา หน่วยงานราชการ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานกุารบริษัทได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี  ้
1.    จดัท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
(ง) รายงานประจ าปี 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ 
5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่กรรมการปัจจบุนั และกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ใหม่ 
6. ดแูล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อก าหนด และมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วน

และถกูต้อง 
7. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

2.  การด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

บริษัท 

กรรมการและ 
ผู้ มีอ านาจควบคุม 

นายสุรงค์  
บูลกุล 

นายณอคุณ  
สิทธิพงศ์ 

นายจุลสิงห์ 
วสันตสิงห์ 

นางสาวปนัดดา 
กนกวัฒน์ 

พลอากาศโท 
สุทธิพงษ์  
อินทรียงค์ 

นายราฆพ 
ศรีศุภอรรถ 

นายพยุงศักดิ์ 
ชาตสุิทธิผล 

นายสุพฒันพงษ์ 
พนัธ์มีเชาว์ 

นายอธิคม  
เตบิศิริ 

นายสมชัย 
วงศ์วัฒนศานต์ 

นายปฏิภาณ  
สุคนธมาน 

นายนพดล 
ป่ินสุภา* 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่  X, / / / / / / / / / / / /, /// 

บริษัทร่วม/บริษัทร่วมทางอ้อม             

1 บจก. ผลติไฟฟ้า นวนคร            / 

2 บจก. ราชบรีุเพาเวอร์            / 

3 24M Technologies, Inc. /            

บริษัทที่เกี่ยวข้อง             

1 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล        /, ///     

2 บมจ. ปตท. ///       ///     

3 บจก. ไทยออยล์เพาเวอร์         X /   

4 บมจ. ไทยออยล์   /      /, /// ///   

5 บจก. พีทีที ฟีนอล           /  

6 บจก. โงวฮก จ ากดั /            

7 บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป    /         

8 บมจ. ทีพีไอ โพลนี   /          

9 บจก. ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส         X /   

10 บมจ. ธนชาตประกนัภยั   /          

11 บจก. บางกอกกอล์ฟคลบั /            

12 บจก. บ ีเค กอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั /            

13 บจก. ปตท. จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ            / 

14 บจก. ปัญจสนิ พร็อพเพอร์ตี ้          /   

15 บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลชูัน่ส์           /   

16 บมจ. ลนิเด้ (ประเทศไทย )       /      

17 บจก. ศกัด์ิไชยสทิธิ          /   

18 บจก. สยามยไูนเต็ดสตีล (1995)       /      

19 บจก. โหงวฮกเอเยนซี่ /            

20 บมจ. อควา คอร์เปอเรชัน่   /, X          



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 19 

บริษัท 

กรรมการและ 
ผู้ มีอ านาจควบคุม 

นายสุรงค์  
บูลกุล 

นายณอคุณ  
สิทธิพงศ์ 

นายจุลสิงห์ 
วสันตสิงห์ 

นางสาวปนัดดา 
กนกวัฒน์ 

พลอากาศโท 
สุทธิพงษ์  
อินทรียงค์ 

นายราฆพ 
ศรีศุภอรรถ 

นายพยุงศักดิ์ 
ชาตสุิทธิผล 

นายสุพฒันพงษ์ 
พนัธ์มีเชาว์ 

นายอธิคม  
เตบิศิริ 

นายสมชัย 
วงศ์วัฒนศานต์ 

นายปฏิภาณ  
สุคนธมาน 

นายนพดล 
ป่ินสุภา* 

21 บจก. ไอเดียล เอสเตท  /            

22 บมจ. ไออาร์พีซี /, //            

23 Sakari Resources Limited  X            

24 บมจ. ไทยลู้บเบส          X    

25 บมจ. ท่าอากาศยานไทย      /       

26 
บ จ ก .  บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย์  
กรุงเทพพาณิชย์ 

     /       

27 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย        /     

28 Tiger Energy Trading Pte. Ltd. /            

29 บจก. ไทยออยล์มารีน         X    

30 บจก. ไทยออยล์ โซลเว้นท์         X    

31 บจก. ท็อป โซลเว้นท์         X    

32 บจก. ไทยออยล์ เอทานอล         X    

33 บจก. ไทยพาราไซลนี         X    

34 
บจก. ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชั่น
แนล (ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
เอเชีย แปซิฟิค) 

       /   /  

35 สมยุ พรอพเพอร์ตี ้พลสั        /     

36 หจก. เลก็เติบศิริ         /    

37 บจก. ท็อป เอสพีพี         X    

38 บจก. ลาบกิซ์         X    

39 บจก. ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลล์           /  

40 บจก. ไทยโอลโีอเคมี           /  

41 บจก. ไทยสมายล์แอร์เวย์      /       

42 บมจ. วีนิไทย        /     

43 บจก. เอเชีย ไบโอแมส    /         

44 บจก. สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์        /     

หมายเหต ุ: X  =  ประธานกรรมการ /  =  กรรมการบริษัท //  =  กรรมการบริหาร ///  =  ผู้บริหาร   



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 20 

 2.2 การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท 

กรรมการและ 
ผู้ มีอ านาจควบคุม 

นายสมรชัย  
คุณรักษ์ 

นางวนิดา  
บุญภรัิกษ์ 

นายโกวิท  
จงึเสถียรทรัพย์ 

นายพยนต์  
อัมพรอารีกุล 

นายองค์การ  
ศรีวิจติร 

นายวิเศษ  
จงูวัฒนา 

นายดรุณพร  
กมลภุส 

นายกล้าหาญ  
โตช านาญวิทย์ 

นายยงยุทธ์  
กลีบบัว 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่  /// /// /// /// /// /// /// /// /// 

บริษัทย่อย          

1 บจก. ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม        /// X, /  

2 บจก. นที ซินเนอร์ยี ่      /    

3 บจก. ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์   X, /    /   

บริษัทร่วม/บริษัทร่วมทางอ้อม          

3 บจก. ไซยะบรีุเพาเวอร์     /// /    

4 บจก. ผลติไฟฟ้า นวนคร   /       

5 บจก. ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบลิ       /  / 

6 บจก. ไฟฟ้า น า้ลกิ 1   X, /   /    

7 บจก. ราชบรีุเพาเวอร์          

8 บจก. สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1       /  / 

หมายเหต ุ:             X  =  ประธานกรรมการ /  =  กรรมการบริษัท //  =  กรรมการบริหาร ///  =  ผู้บริหาร  

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

 

  

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 บริษัทไมม่ีบริษัทยอ่ยที่มีนยัส าคญั 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 2 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ชื่อ-นามสกลุ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศกึษา/ 
ประวติัอบรม 

การถือหุ้น 
ในบริษัท  
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ 

1. นายไกรสร พวัวไิล 
 (ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน) 

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาระบบสารสนเทศ/ 
Management Information System (MIS) 
Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัรายค าแหง 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หลกัสตูร 1  
สภาวิชาชีพบญัช ี

- การบริหารความเสีย่งตามแนว COSO ERM   
สภาวิชาชีพบญัช ี

- Detecting & Preventing Corporate Fraud:  
The Asia Business Forum 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2   
สภาวิชาชีพบญัช ี

- การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน  
สภาวิชาชีพบญัช ี

- การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ  
COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน  
สภาวิชาชีพบญัช ี

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวั
เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Tool and Techniques for the Audit Manager 
สภาผู้ตรวจสอบฯ 

- - 2556 – ปัจจบุนั ผู้จดัการสว่นส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

2551 - 2556 ผู้จดัการส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ไอน า้ และน า้เพื่อการ
อตุสาหกรรม 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 

 

 

 

 

แบบประเมินนี ้จัดท าโดยคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งเป็นความเหน็ของคณะกรรมการเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 



 

หน้าที่ 1 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

1.1.1 การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้ความส าคญักบัเร่ืองดงักลา่ว โดยระบไุว้ในคู่มือ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  

  

1.2 มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่
เหมาะสม 

1.2.2 มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความ
เสยีหายตอ่องค์กร 

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ให้พนกังานลงนามรับทราบ
ข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct 
ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ใน
คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัททกุคนได้รับทราบและถือปฏิบตัิเป็นวินยัการท างาน 
โดยให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ลงนามรับทราบและเข้าใจเพื่อถือ เป็นแนวทาง
ประกอบการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ก าหนด
ระเบียบ และข้อก าหนดวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล เพื่อมีบทลงโทษตามความเหมาะสม
หากมีผู้ที่ละเว้นไมป่ฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิดงักลา่ว  

  



 

หน้าที่ 2 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

นอกจากนี ้บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และ
ก าหนดให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption 
Policy) อยา่งจริงจงั 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 

1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับ
ดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 

1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตาม
กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ เพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน และแก้ไขข้อสงัเกตที่ตรวจพบ และมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในเพื่อเข้ามาตรวจสอบ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับบริษัท  และบริษัทได้มีการจัดให้มีการประเมินในเร่ืองดงักล่าว
โดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ  
ที่ปรึกษา จ ากดั 

บริษัทได้ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ในทกุหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบก ากับ
ดูแลและส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างทัว่ถึง และได้
ก าหนดแนวทางในการประเมนิตนเองของผู้บริหารและพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจ
หรือปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาทีเ่หมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร  

1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ในทกุหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบก ากับ

  



 

หน้าที่ 3 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ดูแลและส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างทัว่ถึง  และ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสยั หรือข้องใจเก่ียวกับ
จรรยาบรรณของบริษัท รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไมเ่หมะสม หรือขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้จดัให้มีกลอ่ง
รับข้อร้องเรียน (Complain Box) หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดระเบียบ และข้อก าหนดวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล เพื่อมีบทลงโทษ
ตามความเหมาะสมหากมีผู้ที่ละเว้นไมป่ฏิบตัิตามหลกัปฏิบตัิดงักลา่ว 

โดยในปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทได้รับการร้องเรียนผ่านบตัรสนเท่ห์จ านวน 1 ครัง้ ซึ่งบริษัท
ได้มีการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนและจดัการกบัเร่ืองดงักลา่วได้เรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิท ธ์ิ
อ านาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่งผ่านการ
อนุมตัิของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี ้
บริษัทได้มีการก าหนดอ านาจอนุมตัิในการด าเนินงานและการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งผ่านการอนมุตัิของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท 

  

2.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ที่ประชุมผู้จดัการฝ่าย (Management Committee) 
จัดท าเป้าหมายและแผนงานประจ าปีของบริษัท เพื่อขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัท 
รวมทัง้มีการก าหนดเป้าหมายและแผนงาน (Business Plan) ของแต่ละฝ่าย และ
ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงานในที่ประชมุผู้จดัการฝ่าย (Management Committee) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
เป็นประจ าทกุเดือน 

2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีการ
ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผ่าน
การอนมุตัิของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้มีการพิจารณาและค านึงถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พรบ. หลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และพรบ. บริษัทมหาชนจ ากดั  

  

2.4 คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ ได้ 

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนมีความหลากหลายทัง้ด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัท
สามารถวา่จ้างที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ ที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม ซึง่
ในการด าเนินการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ต้องผ่านการพิจารณาและ
อนมุตัิตามขัน้ตอน 

  

2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถนา่เช่ือถือ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไม่มี
ความสมัพนัธ์อื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ
จ านวน  4 ท่านท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ มีความ รู้ 
ความสามารถและความน่าเช่ือถือ รวมถึงมีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
ของส านักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทได้ 

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคมุ ข้อมลูและการสือ่สาร และการติดตาม 

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลมุถึง 
การสอบทานให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และการสอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อ
ร้องเรียน และให้บริษัทมีระบบตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และก ากบัให้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงาน
การตรวจติดตามตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัท ซึ่งจะครอบคลมุถึงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท 

  

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการ
ตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่งกนั  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยโครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชดุตา่งๆ รวมถึง กรรมการผู้จดัการใหญ่ที่ชดัเจนและเป็นลาย
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ลกัษณ์อักษร ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่
ส าคญั ได้แก่ สายงานการผลิตและซ่อมบ ารุง สายงานการเงินและบญัชี ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ฝ่ายแผนงานองค์กร และฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร นอกจากนี ้บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึง่มีสายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

3.2 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบั
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

ค าอธิบาย 

ผู้บริหารระดบัสงูได้ก าหนดให้มีการรายงานตามสายการบงัคบับญัชาตามโครงสร้างการ
จดัการที่ชดัเจน รวมถึงได้ระบสุายการรายงานไว้ในเอกสาร Job Description ของแต่ละ
ต าแหนง่งาน นอกจากนี ้บริษัทได้มีการก าหนดอ านาจอนมุตัิในการด าเนินงานและการเข้า
ท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งผ่าน
การอนมุตัิของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

ค าอธิบาย 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่งผ่านการ
อนมุตัิของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) อีกทัง้ บริษัท
ได้มีการก าหนดอ านาจอนุมตัิในการด าเนินงานและการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท 
(Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร ซึ่งผ่านการอนุมัติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้บริษัทมีการจดัท า Job Description เพื่อก าหนดหน้าที่
ของพนกังานแตล่ะต าแหนง่ไว้อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานบคุคล ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

  



 

หน้าที่ 7 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
โดยการคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และ
พฒันาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และได้
มอบหมายให้ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมลูป้อนกลบั และ
สนบัสนนุการพฒันาพนกังานอย่างเสมอภาค รวมทัง้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ า 

4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบคุลากรที่มี
ผลการปฏิบตัิงานดี และการจดัการต่อบคุลากรที่มีผลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถึง การ
สือ่สารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด้วย
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ โดยสอดรับกับคุณภาพ 
ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ
พนกังานด้วยความเสมอภาค ซึง่ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาการ
เลือ่นต าแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) พร้อมทัง้สื่อสาร
ข้อมลู ขา่วสาร ที่เก่ียวข้องให้พนกังานได้รับรู้และเกิดความเข้าใจที่ดีตอ่องค์กร 

  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบคุลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในต าแหนง่งานท่ีมีความส าคญัให้มาท างานให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การให้ผลตอบแทนและสวสัดิการในการท างานแก่บุคลากรเหล่านัน้ในระดบัที่เหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทมีการก าหนดแนวปฏิบตัิกรณีขาดบคุลากร เช่น การมอบหมายให้หวัหน้า
งานเป็นผู้ รับผิดชอบงานแทน การมอบหมายให้ผู้มีต าแหน่งสงูกว่าเป็นผู้พิจารณาอนุมตัิ
แทน เป็นต้น 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน  เช่น การ
จดัระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีกระบวนการพฒันาผู้บริหารและพนกังานอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดแผนการ
อบรมประจ าปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมใน
ระดบัต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการอบรม สมัมนา ทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว ที่จัดขึน้ภายในองค์กร และโดยหน่วยงานภายนอก นอกจากนี ้บริษัทให้โอกาส

  



 

หน้าที่ 8 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยให้มีผลตอบแทน
การท างานท่ีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน และโบนสั 
ตามความเหมาะสม 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัตามแนวปฏิบตัิของกลุม่ปตท. ทัง้นี ้
บริษัทร่วมกับที่ปรึกษาด้านการจดัการทรัพยากรบคุคลก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการจดัท า
แผนการพฒันาทรัพยากรบคุคล (career model) และแผนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(succession plan)  

  

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ 
ในกรณีที่จ าเป็น 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนต้องศึกษาการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
มาตรฐานและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยละเอียดถ่ีถ้วนและปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในการปฏิบตัิงาน ผู้ที่ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทาง
วินยัตามความเหมาะสม โดยบริษัทมีแนวทางในการวางรากฐานให้บุคลากรของบริษัทมี
ความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน มีรายงานการรับหรือเบิกจ่ายตามที่เป็นจริง ถกูต้อง สม ่าเสมอ รวดเร็ว มีการสอบ
ทานอยา่งสม ่าเสมอ และมีการปฏิบตัิตามระบบที่ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้รายงานผลการด า เนินงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในส าหรับรอบระยะเวลา 3 ปี ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบแล้ว โดยผลการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ตัง้แต่ปี 2554 – 2555 ได้มีการ
ติดตามผลการด าเนินการและแก้ไขเป็นที่เ รียบร้อยแล้ว ในส่วนของประเด็นปี 2556 
หน่วยงานตรวจสอบภายในยังอยู่ระหว่างการติดตามผลโดยมีแผนการติดตามกับ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 

  



 

หน้าที่ 9 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบัติตาม Code of Conduct และ
วตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีการก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงาน
ประจ าปี โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยอ้างอิง
จากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ที่ชดัเจน ซึ่งในการก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ได้ค านึงถึง
แผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นในงาน 
รวมถึงการปฏิบตัิตาม Code of Conduct  

  

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

ค าอธิบาย 

บริษัทสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  ตาม
หลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงจากดัชนีวัดผลงานหลกั 
(KPI) ที่ชดัเจน รวมถึงการปฏิบตัิตาม Code of Conduct โดยให้มีผลตอบแทนการท างาน
ที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน  

  

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรแตล่ะคน 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้มีการก าหนด Job Description ของแต่ละต าแหน่งงาน และหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยอ้างอิงจากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ที่ชดัเจนและ
เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทรับทราบถึงเป้าหมายและความคาดหวงั
ของบริษัท โดยบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานเป็นประจ า 
ซึง่ผู้บงัคบับญัชาจะแจ้งผลการประเมินและสิง่ที่ต้องปรับปรุงให้พนกังานรับทราบ เพื่อที่จะ
พิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยอ้างอิงจากดชันี
วดัผลงานหลกั (KPI) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์และศกัยภาพของ
บคุลากรเพื่อไมใ่ห้เกิดแรงกดดนัตอ่พนกังานในการปฏิบตัิงาน 

  



 

หน้าที่ 10 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1 บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิ
หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน 
ถกูต้อง 

ค าอธิบาย 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และงบการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2557 
ซึง่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้จดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่บงัคบั
ใช้กบับริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบญัชีได้แสดง
ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินดงักลา่ว 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผู้ ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้จัดเตรียมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้รายปีและรายไตรมาส โดย
ถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ก าหนดนโยบายบญัชีที่
ส าคญัและเกณฑ์ในการจดัท างบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกบัโครงสร้างการถือหุ้นและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง 

ค าอธิบาย 

งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
ของบริษัทและบริษัทยอ่ยซึง่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และงบการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557และงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2557 
ซึง่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้จดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่บงัคบั
ใช้กบับริษัทท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบญัชีได้แสดง

  



 

หน้าที่ 11 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบการเงินดงักลา่ว ทัง้นีใ้นการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตได้รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับ
จ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงิน และพิจารณาการควบคมุ
ภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถกูต้องตามควรของบริษัท 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนมุตัิและสื่อสารนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมขององค์กร 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน เพื่อท าหน้าที่บริหารความ
เสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) โดยการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในบริษัทเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงต่างๆ ประเมินผลกระทบ 
ก าหนดผู้ รับผิดชอบ และก าหนดแนวทางการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว (Mitigation Plan) 
โดยมีการติดตามปรับปรุงกบัหนว่ยงานที่เก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง  

  

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่ว
ทัง้องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร 
หนว่ยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

ค าอธิบาย 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
ความเสีย่งขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ) โดยได้ร่วมกบัผู้บริหารของแตล่ะ
หนว่ยงานในการวิเคราะห์ความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัท โอกาสในการเกิด
ความเสีย่ง และประเมินผลกระทบหากความเสีย่งดงักลา่วเกิดขึน้ โดยก าหนดผู้ รับผิดชอบ 
และก าหนดแนวทางการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว (Mitigation Plan) ในระดบัองค์กรและ
หนว่ยงานตา่งๆ และรายงานให้แก่ฝ่ายจดัการ รับทราบ และด าเนินการติดตามปรับปรุงกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เนื่อง 

  

7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  



 

หน้าที่ 12 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย 

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงาน
ความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้ร่วมกบัผู้บริหารของแต่ละ
หนว่ยงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ทัง้ที่เกิดขึน้จาก
ปัจจยัภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ที่ส าคญั ได้แก่ ด้านกลยทุธ์
องค์กร ด้านธุรกิจ ด้านการด าเนินงาน และด้านการเงิน 

7.3 ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง 

ค าอธิบาย 

ในการจดัท ารายงานความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) หนว่ยงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัทได้ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในการ
วิเคราะห์ความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัท โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ
ประเมินผลกระทบหากความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึน้ในระดับองค์กรและฝ่ายงานต่างๆ 
นอกจากนี ้ในการด าเนินการจัดการความเสี่ยงดงักล่าว (Mitigation Plan) หน่วยงาน
บริหารความเสีย่งและควบคมุภายในได้มีการติดตามกบัผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเพื่อ
ด าเนินการตามแผนการจดัการความเสีย่งดงักลา่วด้วย 

  

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  

ค าอธิบาย 

ในการจดัท ารายงานความเสีย่งองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) หนว่ยงานบริหาร
ความเสีย่งและควบคมุภายในได้ร่วมกบัผู้บริหารของแตล่ะหนว่ยงานในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และประเมินผล
กระทบหากความเสีย่งดงักลา่วเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและฝ่ายงานตา่งๆ 

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี่ยงนัน้ (acceptance)  การลดความเสี่ยง (reduction)  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(avoidance)  หรือการร่วมรับความเสีย่ง (sharing) 

ค าอธิบาย 

ในการประเมินความเสี่ยงองค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) บริษัทได้ก าหนดแนว
ทางการจดัการความเสีย่งดงักลา่ว (Mitigation Plan) ในระดบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
โดยหนว่ยงานบริหารความเสีย่งและควบคมุภายในจะรับผิดชอบในการติดตามแผนปฏิบตัิ
การจดัการความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง 

  



 

หน้าที่ 13 

 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลมุการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ
จัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls) การ
เปลีย่นแปลงข้อมลูในรายงานท่ีส าคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถกูต้อง เป็น
ต้น 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม
หน่วยงานหลกัๆ ของบริษัท ตามลกัษณะงานของแต่ละฝ่ายงาน และรายงานผลการ
ประเมินดงักลา่วตอ่ฝ่ายจดัการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไม่เหมาะสม  
เช่น ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

ค าอธิบาย 

บริษัทมีการก าหนดแผนงานโดยรวมและแผนงานของแต่ละหน่วยงานตามแผนงาน
ประจ าปี โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยอ้างอิง
จากดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) ที่ชดัเจน ซึ่งในการก าหนดหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ได้ค านึงถึง
แผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงาน ความสามารถ และคุณลกัษณะที่จ าเป็นในงาน 
โดยให้มีผลตอบแทนการท างานที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทัง้ในรูป
ของเงินเดือน และโบนสั ตามความเหมาะสม โดยไม่ได้ก าหนดผลตอบแทนที่พนกังานจะ
ได้รับให้ขึน้อยูก่บัรายได้ของบริษัท 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

ค าอธิบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามหน่วยงานตรวจสอบภายในถึงการประเมิน
โอกาสในการเกิดทจุริต และเหตกุารณ์ที่ผ่านมาที่เก่ียวกบัการทจุริตภายในองค์กร โดยได้
มอบหมายให้หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบหาก
เกิดเหตกุารณ์ทจุริตในอนาคต เพื่อท่ีจะสามารถด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต

  



 

หน้าที่ 14 
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ดงักลา่ว ตอ่ไป 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนด
ไว้  

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทต้องศกึษาคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้นโยบาย
ตา่งๆ โดยละเอียดถ่ีถ้วน และปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด ถือเป็นวินยัในการปฏิบตัิงาน โดย
บริษัทได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวผ่านทาง Intranet ของบริษัท เพื่อที่จะให้ผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทสามารถเข้าถึงคูม่ือดงักลา่วได้โดยสะดวก 

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง
ตอ่การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  

ค าอธิบาย 

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ทัง้จาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยได้
ด าเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท โอกาสในการเกิด
ความเสีย่ง และประเมินผลกระทบหากความเสี่ยงดงักลา่วเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและฝ่าย
งานต่างๆ ตลอดจนได้ก าหนดแนวทางการจดัการความเสี่ยงดงักลา่ว (Mitigation Plan) 
แล้ว 

นอกจากนี ้ที่ประชมุของฝ่ายจดัการซึง่ได้ก าหนดให้มีขึน้ทกุสปัดาห์ จะติดตามและประเมิน
ปัจจัยต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อวิเคราะห์และก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขหรือลดผลกระทบซึ่ง
อาจจะเกิดขึน้จากปัจจยัดงักลา่ว 

  

9.2 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย 
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นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) ฝ่าย
จัดการได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยน  
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  

9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้มีการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานในการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจน โดยมี
กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้น าเป้าหมาย นโยบาย และแผนงานไปสูก่ารปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามเป้าหมายดงักลา่ว ซึง่ที่ผา่นมาการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้จดัการใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด เนื่องจาก บริษัทได้มีการวางแผนและเตรียมการ
ส าหรับช่วงเปลีย่นผา่นดงักลา่ว อีกทัง้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ทา่นปัจจบุนัยงัคงด าเนินการ
ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทท่ีวางไว้เดิม ซึง่ก่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

  

 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคมุของบริษัทมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดกระบวนการควบคุมภายในระดบัองค์กร และกระบวนการย่อยที่ส าคญั
ตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมการควบคมุของบริษัท โดย
บริษัทมีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ 
ที่ปรึกษา จ ากดั ซึง่ได้ให้ความเห็นวา่บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีมีความหลากหลาย
และเหมาะสม ทัง้ในระดบัองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของ
หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

  



 

หน้าที่ 16 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจ
หน้าที่  และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้
สามารถป้องกนัการทจุริตได้ เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนมุตัิของผู้บริหาร
แต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนุมตัิโครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจัดซือ้และวิธีการคดัเลือก
ผู้ขาย  การบนัทึกข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ 
หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนั
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื อ้ขายสินค้า การให้กู้ ยืม  
การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขที่
ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพนับริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนีต้าม
ก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ด าเนินการให้มีกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เช่น กระบวนการทางด้านรายได้ (Order to Cash) กระบวนการทางด้านค่าใช้จ่าย 
(Purchase to Pay) กระบวนการผลติและต้นทนุการผลติไฟฟ้าและไอน า้ และกระบวนการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทได้มีการก าหนดอ านาจอนุมตัิใน
การด าเนินงานและการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  อีกทัง้ มีการ
ด าเนินการควบคมุการติดตามให้คูส่ญัญาของบริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขในสญัญา 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททกุรายเปิดเผยและรับรอง
ความถกูต้อง ครบถ้วนของข้อมลูเก่ียวกบักรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยง
กันของบุคคลดังกล่าว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกนั โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องแจ้งข้อมลูให้แก่บริษัททราบหาก
ข้อมลูที่แจ้งไว้มีการเปลีย่นแปลง 

  

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุม
แบบ manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 
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ค าอธิบาย 

บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคมุภายใน โดยได้ก าหนดไว้เป็นสว่นหนึง่ในขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานในระดบัองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจ (Business Cycle) ของหน่วยงาน
ตา่งๆ ซึง่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมของการควบคมุของบริษัท โดย
บริษัทมีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมสัส ุไชยยศ 
ที่ปรึกษา จ ากดั ซึง่ได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคมุภายในที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสม  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั ง้ระดับ กลุ่มบริษัท 
หนว่ยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดกระบวนการควบคมุภายในระดบัองค์กร และกระบวนการที่ส าคญัต่างๆ 
โดยได้ก าหนดไว้เป็นสว่นหนึง่ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของแตล่ะหนว่ยงาน 

  

10.5  บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  

(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

ค าอธิบาย 

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทัง้ 3 ด้าน ออกจากกันอย่างชดัเจน โดยก่อน
การอนมุตัิรายการทกุครัง้ จะต้องมีการตรวจสอบความถกูต้องและครบถ้วนโดยหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก่อนสง่ให้ผู้อนมุตัิ ได้มีการก าหนดอ านาจอนมุตัิในการด าเนินงานและการเข้า
ท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (Delegation of Authority) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งผ่าน
การอนมุตัิของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับการบนัทึกรายการบญัชี บริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่บนัทึกรายการ
บญัชีในแตล่ะรายการ จะต้องไมท่ าหน้าที่ตรวจทานและอนมุตัิรายการ  

บริษัทได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งท าหน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน เช่น เจ้าหน้าที่ดแูล
คลงัพสัด ุจะต้องไมท่ าหน้าที่อนมุตัิและตรวจสอบการเบิกจ่ายทรัพย์สนิตา่งๆ 

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

ค าอธิบาย 

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและบุคลากรของบริษัทใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตัิงานให้เกิดประโยชน์ อย่างรอบคอบและระมดัระวงั โดยต้องค านึงถึงการปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิหรือทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่ตามคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ระบกุารควบคมุ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงาน อาทิ การเก็บรักษาข้อมูลทาง
การค้าที่เป็นความลบัไมใ่ห้เปิดเผยออกไปสูบ่คุคลภายนอก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ลิขสิทธ์ิถูกต้อง การเก็บรักษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั และการควบคมุการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของผู้ปฏิบตัิงานภายนอก เป็นต้น โดยมีส่วนบริหารงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทเป็นผู้ดแูลควบคมุการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ ากัด (“PTTICT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความ
ช านาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย PTTICT จะเป็น
ผู้ พัฒนา จัดหา ติดตัง้ รวมถึงดูแล บ ารุงรักษา และควบคุมความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงระบบงานต่างๆ เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของบริษัท อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัการใช้งานของบริษัท 

  

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

 

 ดขู้อ 11.2 

  

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

ดขู้อ 11.2 
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้ก าหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ 
เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ 
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมัติ ที่ก าหนด เช่น 
ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ 
เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

ค าอธิบาย 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และค านึงถึงผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่าย อีกทัง้เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการท ารายการระหว่างกันเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซึ่งนโยบายดงักลา่วได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
7/2557 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่ก ากบัดแูล
และติดตามให้บริษัทปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไม่มีสว่นได้เสียในธุรกรรม
นัน้ 

ค าอธิบาย 

นโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัท ได้ก าหนดให้ผู้ ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิการท า
รายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อให้มัน่ใจวา่การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย 
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท แตเ่ป็นการท ารายการที่บริษัท
ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้การพิจารณาและอนมุตัิ
การท ารายการระหว่างกนัด าเนินไปตามกฎเกณ์ที่เก่ียวข้อง และไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก (at arms’ 
length basis) 

ค าอธิบาย 

ในการท ารายการระหวา่งกนั คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลใน
การก าหนดราคาหรือเง่ือนไขของธุรกรรม โดยการก าหนดราคาและเง่ือนไขทางการค้าต่างๆ 
จะต้องมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและเง่ือนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้า
ทกุรายทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัท (Arm’s length basis) และจะต้องไม่
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ท าให้บริษัทเสยีประโยชน์ 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้
ก าหนดแนวทางให้บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทยอ่ยหรือร่วม
นัน้ ถือปฏิบตัิ   

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งนโยบายดงักล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 โดยนโยบายดงักลา่วมีการก าหนดให้บริษัทสง่
ตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เก่ียวข้อง ตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท เพื่อติดตามการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท (Business Plan)  

  

12.5 บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ  ไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ระบหุน้าที่และความรับผิดชอบของพนกังานในการปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัท
ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย โดยจะมีการประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคน
รับทราบในระบบ Intranet ของบริษัท 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดย
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบตัิงาน 

ค าอธิบาย 

บริษัทจะสือ่สารนโยบายให้ทกุฝ่ายรับทราบเมื่อนโยบายตา่งๆ ของบริษัท มีผลบงัคบัใช้ โดย
มีสว่นบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน (Risk Management and Internal Control 
Division) เป็นผู้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิตามนโยบายของพนกังานทกุระดบั ทัง้นี ้หากผลการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องร่วมกันพิจารณา 
วิเคราะห์ และด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทก าหนด
ไว้ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีสว่นตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division) ที่ท าหน้าที่จดัให้
มีการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ   

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย 

บริษัทจดัให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิงานให้มีความเหมาะสมทกุปี โดย
ในกรณีที่ผลการปฏิบตัิงานไมเ่ป็นไปตามนโยบาย หรือแผนการท่ีบริษัทตัง้ไว้ บริษัทจะจดัให้
มีการทบทวนการด าเนินงาน หรือปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13. องค์กรข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่
ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมลูที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร 
ที่มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

ค าอธิบาย 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะรวบรวมและพิจารณาข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้ข้อมลูจาก
ภายในและข้อมลูจากองค์กรภายนอก เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  
โดยหากเป็นข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทจะมีการก าหนดการส่งข้อมูลที่เหมาะสม 
ตรวจสอบข้อมูล และมีการอนุมตัิข้อมูลที่เป็นระบบ เช่น ข้อมูลทางบญัชี เป็นต้น และใน
กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมลูจากภายนอก บริษัทจะด าเนินการวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญภายนอกเพื่อ
ศึกษาและจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาเร่ืองส าคัญๆ ของบริษัท อาทิ การ
ประเมินราคาทรัพย์สนิ และการวิเคราะห์การตลาด เป็นต้น 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู 

ค าอธิบาย 

บริษัทด าเนินการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่ส าคัญ โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความ
เพียงพอ ความจ าเป็น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากข้อมลูดงักลา่วที่มีต่อเร่ืองที่ต้อง
พิจารณา รวมถึงการพิจารณาต้นทนุในการจดัหาข้อมลูดงักลา่วประกอบด้วย 

  

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล 
ผลกระทบตอ่บริษัท ทางเลอืกตา่ง ๆ  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย 

เลขานกุารบริษัทและหนว่ยงานต้นเร่ืองเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการจดัเตรียมข้อมลูที่ส าคญั
ทีเ่พียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารใข้ข้อมลูประกอบการตดัสินใจในการพิจารณา
อนุมตัิเร่ืองต่างๆ โดยเลขานกุารบริษัทจะท าหน้าที่จดัท าหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ 
หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุม รายงานประจ าปี และเอกสาร/แบบฟอร์ม
ต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้
ข้อมูลจากภายนอก บริษัทอาจพิจารณาแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง อาทิ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาในการประเมินระบบการควบคมุภายใน เป็น
ต้น เพื่อจัดท าข้อมูลที่มีความส าคัญ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท/ผู้ ถือหุ้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตอ่ไป 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนด  

ค าอธิบาย 

เลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการจะจัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
เอกสารประกอบการประชุม ที่ประกอบไปด้วยเร่ืองที่ต้องพิจารณาและข้อมลูประกอบการ
พิจารณาที่ครบถ้วนสมบรูณ์ให้แก่กรรมการทกุทา่น ก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

  

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย เช่น การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่
พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

ค าอธิบาย 

ภายหลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัทร่วมกบัหน่วยงานต้นเร่ืองจะท า
หน้าที่จดัท ารายงานการประชุม โดยเลขานกุารบริษัทจะท าหน้าที่เก็บรายงานดงักลา่วเป็น
หมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงข้อมูลในอนาคต โดยรายงานการ
ประชมุจะประกอบด้วยรายละเอียดเร่ืองที่พิจารณา ข้อซกัถามและความเห็นของกรรมการ 
รวมถึงผลการอนมุตัิ/พิจารณาวาระการประชมุนัน้ๆ 

  

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการ
ควบคมุภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  

ค าอธิบาย 

บริษัทมอบหมายให้หนว่ยงานที่รับผิดชอบจดัท าเอกสารและจดัเก็บเอกสารที่ส าคญัให้เป็น

ระเบียบ เพื่อง่ายต่อการอ้างอิงในอนาคต โดยหากผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษาในการประเมิน

ระบบการควบคมุภายในมีข้อเสนอแนะ ข้อควรแก้ไข หรือค าแนะน าเพื่อปรับปรุงระบบการ

จดัเก็บและตรวจสอบเอกสารของบริษัท บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องด าเนินการ

แก้ไข ปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อก าหนดแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนการ

ควบคมุภายในด้านตา่งๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

ค าอธิบาย 

บริษัทมีกระบวนการและช่องทางในการสือ่สารข้อมลูภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เช่น การใช้ระบบ Intranet ในการสือ่สารภายใน และการใช้ระบบ E-mail ที่เป็นความลบัใน
กรณีที่พนกังานมีเร่ืองที่ต้องการร้องเรียน โดยกระบวนการดงักลา่วครอบคลมุถึงพนกังานทกุ
ระดบัชัน้ 

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่า เสมอ และ
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้สามารถ
ติดตอ่ขอข้อมลูอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมลูจากผู้สอบ
บัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้ บริหารตามที่
คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น    

ค าอธิบาย 

เลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ รายงานข้อมูลที่ส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลที่ส าคัญเพิ่มเติมเพื่อ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ประกอบการพิจารณาได้ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลจากเลขานุการบริษัท  รวมทัง้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดขู้อมลูที่ถกูจดัเก็บไว้ใน Share Drive ของบริษัทได้ 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower 
hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

ค าอธิบาย 

บริษัทจดัท ากลอ่งรับความคิดเห็นเพื่อให้พนกังานทกุคนสามารถรายงานหรือร้องเรียนเร่ืองที่
เก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัทได้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัให้มี E-mail Account 
สว่นกลางที่ใช้รับเร่ืองร้องเรียนและระบบร้องเรียนใน Intranet ที่เป็นความลบั เพื่อคุ้มครองมิ
ให้เกิดผลกระทบแก่ผู้รายงาน 

  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มี
เจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

ค าอธิบาย 

บริษัทจะมอบหมายให้สว่นนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานหลกัในการติดต่อประสานงาน 
และสือ่สารข้อมลูกบับคุคลภายนอก โดยปัจจุบนับริษัทมีเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสัมพนัธ์ 1 ราย 
ซึง่ปฏิบตัิงานภายใต้การควบคมุของฝ่ายบญัชีและการเงิน นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัช่องทาง
ให้บุคคลภายนอกติดต่อบริษัทโดยการติดต่อ/ร้องเรียนผ่านทาง Website ของบริษัท 
(http://www.gpscgroup.com/n_contact_us.aspx) 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

ค าอธิบาย 

ดขู้อ 15.1 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง  ทางผลประโยชน์ 
เช่น ก าหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมาย
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นต้น 

ค าอธิบาย 

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดให้บุคลากรของบริษัท
ยึดถือคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินงาน เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ควบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัท เช่น 
การก าหนดอ านาจอนุมัติในการด าเนินงานและการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท 
(Delegation of Authority) ระเบียบที่เก่ียวข้องกบักระบวนการจดัซือ้ ระเบียบว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ เป็นต้น โดยพนักงานของบริษัท
จะต้องปฏิบตัิและรายงานตามสายบงัคบับญัชา  

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดให้บคุลากรลงนามรับทราบในแบบการเปิดเผยรายการขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนด 
เพื่อรายงานรายการและลกัษณะของรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน์ที่ขดักนักบัผลประโยชน์
ของบริษัท 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบตัิงานตามแนว
ทางการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจัดการแก้ไขปัญหา
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

นอกจากนี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการด าเนินการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดต่างๆ อย่าง
สม ่าเสมอ โดยจะรายงานผลการติดตามตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งให้ฝ่ายจดัการ
ของบริษัทรับทราบ 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

ค าอธิบาย 

  



 

หน้าที่ 26 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึง่รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินการควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ โดยจะน าข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัท
รับทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการ
ติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจดัการของบริษัทรับทราบ 

นอกจากนี ้บริษัทมีการว่าจ้างผู้ ตรวจสอบภายในจากภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช  
โธมสัส ุไชยยศ ที่ปรึกษา จ ากัด ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าบริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มี
ความหลากหลายและเหมาะสม ทัง้ในระดบัองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Cycle) ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีส าคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเสนอผลการประเมินการควบคุม
ภายในตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือคณะกรรมการท่ีก าหนดไว้อยา่งน้อยปีละครัง้ 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2557 ได้ให้ความเห็น
ว่าหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน
ส าหรับธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรมที่มีลกัษณะเดียวกบับริษัทมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เคย
เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความ
เข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายที่จะสง่เสริมให้บคุลากรฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเข้ารับ
การอบรมในหลกัสตูรที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบังานตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

  

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ค าอธิบาย 

  



 

หน้าที่ 27 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทขึน้ตรงและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบตัิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA)  

ค าอธิบาย 

กฎบตัรการตรวจสอบภายในได้ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  

  

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย  ที่ก าหนดไว้
อยา่งมีนยัส าคญั 

ค าอธิบาย 

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะน าข้อบกพร่อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจัดการของ
บริษัทรับทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งรวมถึง
การติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแก้ไขดงักลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจดัการของบริษัทรับทราบ 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
หรือสงสยัว่ามีเหตกุารณ์ทจุริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมี
การกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบตอ่ช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่าง
มีนยัส าคญั 

17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้
เร่ิมด าเนินการจดัการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

  



 

หน้าที่ 28 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค าอธิบาย 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบริษัทไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนัอยา่งจริงจงั  โดยบคุลากรของบริษัทต้องท าความเข้าใจและ
ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัในทุกขัน้ตอนของการปฏิบตัิงาน หากพบการกระท า
ใดที่เข้าขา่ยขดัตอ่นโยบาย ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้   

ทัง้นี ้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการรายงานข้อบกพร่อง หรือ สิ่งที่ควรปรับปรุง
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินการเพื่อติดตามปรับปรุงแก้ไข
โดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการติดตามและรายงานสถานะของการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและแจ้งให้ฝ่ายจดัการของบริษัทรับทราบ 
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