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 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั )มหาชน(  

 

 

สารบัญ 
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 1 - 1 หน้า 1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 1 - 1 หน้า 1 
3. ปัจจยัความเส่ียง สว่นท่ี 1 - 3 หน้า 1 
4. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ สว่นท่ี 1 - 4 หน้า 1 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย สว่นท่ี 1 - 5 หน้า 1 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน สว่นท่ี 1 - 6 หน้า 1 

  
ส่วนที่ 2  การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ  

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น สว่นท่ี 2 - 7 หน้า 1 
8. โครงสร้างการจดัการ สว่นท่ี 2 - 8 หน้า 1 

9. การกํากบัดแูลกิจการ สว่นท่ี 2 - 9 หน้า 1 

10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม สว่นท่ี 2 - 10 หน้า 1 

11. การควบคมุภายใน สว่นท่ี 2 - 11 หน้า 1 

12. รายการระหวา่งกนั สว่นท่ี 2 - 12 หน้า 1 
  
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั สว่นท่ี 3 - 13 หน้า 1 

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ สว่นท่ี 3 - 14 หน้า 1 

  
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 

g 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 รายงานคณะกรรมการตา่ง ๆ 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 

 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  

คาํนิยาม 

นอกจากจะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในเอกสารฉบบันี ้ให้คําตอ่ไปนีมี้ความหมายดงันี ้

24M หมายถงึ 24M Technologies, Inc 

BECL หรือ BEM หมายถงึ บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ภายหลงัควบรวม เป็น                
บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

BIC หมายถงึ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั 

BSA หมายถงึ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั 

CHPP หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 

CK หมายถงึ บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

CKP หมายถงึ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

COD หมายถงึ วนัเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date 

Deloitte หมายถงึ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากดั 

EDL หมายถงึ Electricite du Laos หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

EGCO หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

EIA หมายถงึ Environmental Impact Assessment 

EW หมายถงึ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) 

IOD หมายถงึ วนัเร่ิมผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก หรือ Initial Operation Date 

IPP หมายถงึ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือ Independent Power Producer 

IPT หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากดั 

IRPC หมายถงึ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

IRPC-CP หมายถงึ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากดั 

ISP1 หมายถงึ บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค หรือ Ichinoseki Solar Power 1 G.K. 

NL1PC หมายถงึ บริษัท ไฟฟ้านํา้ลกิ 1 จํากดั หรือ Nam Lik1 Power Company Limited 

NNEG หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 

NSC หมายถงึ บริษัท นที ซินเนอร์ย่ี จํากดั 

PT หมายถงึ บริษัท พีที จํากดัผู้ เดียว 

PTTGC หมายถงึ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

PTTER หมายถงึ บริษัท พีทีที เอน็เนอร์ย่ี รีซอสเซส จํากดัเดิมช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากดั 

PTTICT หมายถงึ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จํากดั 

QSHE หมายถงึ Quality, Safety, Health and Environment 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  

PTTIH หมายถงึ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จํากดั 

PTTUT หมายถงึ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จํากดั 

RPCL หมายถงึ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จํากดั 

SCOD หมายถงึ วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า หรือ Scheduled Commercial 
Operation Date 

SPP หมายถงึ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ หรือSmall Power Producer 

SSA หมายถงึ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั   

SSE1 หมายถงึ บริษัท สยามโซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จํากดั 

TOP หมายถงึ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

TP หมายถงึ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากดั 

TSR หมายถงึ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั 

VSPP หมายถงึ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก หรือ Very Small Power Producer 

XPCL หมายถงึ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั หรือ Xayaburi Power Company Limited 

กกพ. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน 

กพช. หมายถงึ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

กฟผ. หรือ EGAT หมายถงึ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

กฟภ. หรือ PEA หมายถงึ การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

กฟน. หรือ MEA หมายถงึ การไฟฟ้านครหลวง 

ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กมัพชูา หมายถงึ ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

คา่เอฟที หรือ Ft หมายถงึ อตัราคา่ไฟฟ้าผนัแปรโดยอตัโนมติั 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ธพส. หมายถงึ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั 

บริษัทฯ หรือ GPSC หมายถงึ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

ปตท. หมายถงึ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

เมียนมา หมายถงึ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 

ศนูย์ราชการฯ หมายถงึ ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 

สนพ. หมายถงึ สํานกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สปป.ลาว หมายถงึ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สพช. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติ 

สญัญา Sponsor Support หมายถงึ สญัญาสนบัสนนุทางการเงินโดยผู้ ถือหุ้น 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

  

 

 

บริษัทในเครือ ความหมาย 

 

สดัสว่นการถือหุ้น และอํานาจในการบริหาร 

บริษัทยอ่ย 

เป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของบริษัทใหญ่ การ

ควบคมุเกิดขึน้เม่ือบริษัทใหญ่มีอํานาจควบคมุผ่านการ

ออกเสียงทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย

ทางการเงินและดําเนินงานของบริษัทนัน้ เพ่ือได้มาซึง่

ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทยอ่ย งบการเงินของ

บริษัทยอ่ยได้รวมอยูใ่นงบการเงินรวมนบัแตว่นัท่ีมีการ

ควบคมุจนถงึวนัท่ีควบคมุสิน้สดุลง 

กิจการท่ีบริษัทมีอํานาจควบคมุ มกัมีสดัสว่น

การถือหุ้น มากกวา่ 50% 

บริษัทร่วม  

เป็นกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั โดยมี

อํานาจเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงานแตไ่มถ่งึระดบัท่ีจะควบคมุ

หรือควบคมุร่วมในนโยบายดงักลา่ว 

กิจการท่ีบริษัทไมมี่อํานาจควบคมุ มกัมี

สดัสว่นการถือหุ้น น้อยกวา่ 50% - 20%   

กิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในการร่วมค้า หรือกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัเป็น

กิจการท่ีกลุม่บริษัทมีสว่นร่วมในการควบคมุกิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจตามท่ีตกลงไว้ในสญัญา กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั

แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสดัสว่น  ซึง่เป็นวิธี

ท่ีกลุม่บริษัทรวมสว่นแบง่สนิทรัพย์ หนีส้ินรายได้ 

คา่ใช้จ่าย และกระแสเงินสดของกิจการท่ีควบคมุร่วมกนัไว้

ในแตล่ะรายการในงบการเงิน นบัตัง้แตว่นัท่ีมีการร่วม

ควบคมุจนถงึวนัท่ีการร่วมควบคมุสิน้สดุลง 

กิจการท่ีผู้ ถือหุ้นมีสดัสว่นการถือหุ้นเทา่ๆ กนั 

มีอํานาจในการควบคมุเทา่ๆ กนั 

บริษัทอ่ืน 

กลุม่บริษัทได้จดัประเภทเงินลงทนุซึง่มิได้จดัประเภทเป็น

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และกิจการท่ีควบคมุ

ร่วมกนัเป็นเงินลงทนุเผ่ือขายและเงินลงทนุทัว่ไป 

กิจการท่ีบริษัทไมมี่อํานาจควบคมุ มกัมี

สดัสว่นการถือหุ้น น้อยกวา่ 20%  

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 



จ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

 สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    หน้า 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1  ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) หรือ GPSC จดัตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้า
ของกลุม่ ปตท. (PTT Group’s Power Flagship)  และธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ในและตา่งประเทศ โดยปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน
หลงัการระดมทนุจากตลาดหลกัทรัพย์จํานวน 14,983,008,000 บาท และทนุชําระแล้วจํานวน 14,983,008,000 บาท  

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และสาธารณปูโภคต่างๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 บริษัทฯมีกําลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้า
รวมประมาณ 1,338 เมกะวตัต์ ไอนํา้รวมประมาณ 1,431 ตนัต่อชัว่โมง นํา้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตนัความเย็น และ 
นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080  ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง ในขณะท่ีมีกําลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้นของ
โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง แบ่งเป็นผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 579 เมกะวตัต์ และไอนํา้รวมประมาณ 151 ตนัต่อชัว่โมง 
และเม่ือโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯเข้าไปลงทนุทัง้หมดเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ จะมีกําลงัการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 1,917 เมกะ
วัตต์  กําลังการผลิตไอนํา้เพิ่มเป็น 1,582 ตันต่อชั่วโมงนํา้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และนํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080  ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง  

ปัจจุบนับริษัทฯมีกําลงัการผลิตจากโรงไฟฟ้าหลกัได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power 
Plant) จํานวน 1 แห่งท่ีอําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ และจากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่(Cogeneration Power Plant) และ
หน่วยผลิตไอนํา้ภายใต้ช่ือโรงผลิตสาธารณูปการ (Central Utility Plant: CUP) จํานวน  3 แห่ง และจากโรงผลิต
สาธารณูปการแห่งท่ี 4 (Central Utility Plant: CUP 4) ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 1 แห่ง บนพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมเอเชีย
จงัหวดัระยอง นอกจากนี ้GPSC ยงัเข้าไปดําเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอ่ืนๆ ดงันี ้

 

(1) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวม 
9 บริษัท ประกอบด้วย 

- โรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ RPCL, CHPP, BIC, NNEG และ IRPC-CP  
- โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ได้แก่ TSR ท่ีถือหุ้นใน SSE1 และ ISP1 ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
- โรงไฟฟ้าพลงันํา้ ได้แก่ NL1PC และ NSC ท่ีถือหุ้นใน XPCL 

 

(2) บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ ทัง้ในและต่างประเทศ อีก 2 บริษัท คือ การเข้าไปลงทุนใน 24 M 
Technology Inc. ซึ่งเป็นบริษัทท่ีดําเนินงานการวิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ี เพ่ือเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับ
ภาคอตุสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบโครงข่ายไฟฟ้า และ BSA ทําธุรกิจในด้าน
การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในลกัษณะงานท่ีเป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 
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1.2 วสัิยทัศน์ พันธกจิและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 

วิสยัทศัน์ 

ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าท่ีเป็นเลศิในระดบัสากล (Global Best Practice in Power Business) 

พนัธกิจ 

เป็นแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาลงทุนและดําเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ใน
ประ เทศและต่ า งประ เทศ  (Being the Power Flagship of PTT Group to develop, invest, and operate in power 
business domestically and internationally) 

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯมุ่งมัน่ท่ีจะก้าวขึน้เป็นหนึ่งในผู้ นําด้านธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการขยายการลงทุนและพฒันา
โครงการทัง้ในและต่างประเทศ โดยปัจจบุนับริษัทฯมีกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าท่ีดําเนินการ
เชิงพาณิชย์แล้วจํานวน 1,338 เมกะวตัต์ และเม่ือโรงไฟฟ้าต่างๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างแล้วเสร็จครบถ้วนในปี 2562 จะ
มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นรวม 1,917 เมกะวตัต์  นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีเป้าหมายระยะยาวท่ีจะเพิ่ม
กําลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้รวมตามสดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มจากปัจจบุนัอีก 600 – 1,000 เมกะวตัต์ ภายในปี 2562 โดยเน้น
การเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้า และลงทนุพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยมี
เป้าหมายเพิ่มสดัส่วนโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) ให้ได้ ร้อยละ 10 ของกําลงัการผลิตรวม และ 
เพิ่มสดัสว่นกําลงัการผลติจากลงทนุในตา่งประเทศ ให้ได้ ร้อยละ 30 ของกําลงัการผลติรวม 

เพ่ือให้สามารถบรรลเุป้าหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีตัง้ไว้ บริษัทฯได้กําหนดกลยทุธ์ในการเติบโตทางธุรกิจออกเป็น  
4 แนวทางหลกั ดงันี ้

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

เพ่ือสร้างเสถียรภาพด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภค ให้กบับริษัทใน กลุม่ ปตท.  

2. การเตบิโตอย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาโครงการระยะสัน้หรือการเข้าซือ้กจิการ (Quick Win) 
เพ่ือให้บริษัทฯสามารถเพิ่มกําลงัการผลติไฟฟ้าได้ในระยะสัน้  บริษัทฯจงึมีแผนเข้าซือ้กิจการโรงไฟฟ้าประเภท

ตา่งๆ รวมทัง้การเข้าไปลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy)   

3. การเตบิโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศและภูมภิาคใกล้เคียง (Big Win) 

เพ่ือให้บริษัทฯสามารถเพิ่มกําลงัการผลิตไฟฟ้าได้ในระยะยาว บริษัทฯจึงมีแผนท่ีจะพฒันาและร่วมลงทนุใน
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ประเภทตา่งๆ ในประเทศและภมิูภาคใกล้เคียง 

4. การลงทุนในธุรกจิเก่ียวเน่ือง (Adjacent and Support Opportunities)  

นอกจากการลงทนุในธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า บริษัทฯมีแผนขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เช่น  
ธุรกิจระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) ธุรกิจการพฒันานํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรม เป็นต้น  
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1.3 ประวัตคิวามเป็นมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัทฯเกิดขึน้จากการควบรวมกิจการระหวา่ง 2 บริษัทในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของกลุม่ ปตท. คือ PTTUT
และ IPT เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power 
Flagship) ในการพฒันาลงทนุและดําเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

 

 

 

 

 

 

หลงัควบรวมกิจการ GPSC ได้ดําเนินการเข้าซือ้หุ้นธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่ม 
ปตท.จํานวน 8 บริษัทตามแผนธุรกิจท่ีได้วางไว้ หลงัจากนัน้ GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือ
วัน ท่ี  27 พฤศจิกายน  2557  โดยมีผู้ ถือหุ้ น  4 ราย  ไ ด้แก่  บริษัท  ปตท .  จํากัด  (มหาชน )  ถือหุ้ น ร้อยละ  30.1                             
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.3 บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 11.9 
และบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 27.7 ทําให้ GPSC มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการลงทนุและการ
พฒันาโครงการตา่งๆ ตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้ ดงันี ้

- บริษัทฯ มีโครงการท่ีดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจํานวน 5 บริษัท ได้แก่ RPCL, CHPP, BIC (Phase1), TSR 
และ IRPC-CP (Phase1) 

- บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างจํานวน 6 บริษัทได้แก่ NNEG, BIC (Phase2),  IRPC-CP 
(Phase 2), NSC(XPCL), NL1PC และ ISP นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
อีก 1 โครงการ คือ  โรงผลติสาธารณปูการแหง่ท่ี 4 (CUP 4) ท่ีจงัหวดัระยอง 

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 GPSC ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทนุจด
ทะเบียน 14,983,008,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 1,498,300,800 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยโครงสร้าง
การถือหุ้นของ GPSC หลงัการจดทะเบียน คือ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.58  บริษัท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 22.73 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 8.91 บริษัท ไทยออยล์ 
เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 20.79 และหุ้นท่ีเสนอขายให้ประชาชนทัว่ไปร้อยละ 25 
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สรุปลาํดับเหตุการณ์สาํคัญของ GPSC 
วัน เดือน ปี เหตุการณ์สาํคัญ 

ปี 2556 
มกราคม 2556  

10 มกราคม 2556 ก่อตัง้ GPSC จากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น
จํานวน 8,630 ล้านบาท  

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

อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิตัง้อยูใ่นเขตนิคมอตุสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง 

24 ธนัวาคม 2556 GPSC ได้เข้าซือ้หุ้น CHPP, BIC และ TSR จาก ปตท. ในสดัส่วนร้อยละ 100 ร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมด ตามลําดบั โดย CHPP เป็นบริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ร่วมกบัความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าและนํา้เย็นสําหรับศนูย์ราชการฯ BIC เป็นบริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ TSR เป็นบริษัทลงทนุท่ีลงทนุในโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่ดําเนินการโดย SSE1 ตัง้อยูใ่นจงัหวดักาญจนบรีุและสพุรรณบรีุ 

25 ธนัวาคม 2556 GPSC ได้เข้าซือ้หุ้น NSC จาก PTTER ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดย NSC เป็น  
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยท่ีเข้าลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้
ท่ี สปป.ลาว เพ่ือดําเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบรีุ 



จ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

 สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    หน้า 5 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์สาํคัญ 
ปี 2557 
กุมภาพันธ์ 2557  
7 กมุภาพนัธ์ 2557 GPSC ได้เข้าซือ้หุ้น NNEG จาก ปตท.ในสดัส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นทัง้หมด โดย NNEG เป็น

บริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ก๊าช
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

มถุินายน 2557  
25 มิถนุายน 2557 GPSC ได้เข้าซือ้หุ้น RPCL จาก ปตท. ในสดัส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทัง้หมด โดย RPCL เป็น

บริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ท่ีใช้ก๊าช
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัราชบรีุ 

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

เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือการวิจยัและพฒันาการผลิตและจําหน่าย
แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่โดยจะลด
ระยะเวลาและต้นทนุในการผลิตแบตเตอร่ี เพ่ือนํามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
สํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
เช่ือมโยง ซึง่ถือเป็นธุรกิจตอ่เน่ืองด้านพลงังานของ GPSC 

พฤศจกิายน2557  

27 พฤศจิกายน 2557 GPSC จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท โกลบอล  
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) หรือ GPSC 

ธันวาคม 2557  

5 ธนัวาคม 2557 
 

GPSC ได้เข้าซือ้หุ้น NL1PC จากบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จํากัด (“PTTIH”) ใน
สดัส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมด โดย NL1PC เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ใน สปป. ลาว และ
ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

ปี 2558 
มีนาคม 2558 

23 มีนาคม 2558 
 
GPSC ได้อนุมัติลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  Ichinoseki Solar Power 1
ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 20.8 เมกะวัตต์ เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทสาธารณูปโภคประเทศ
ญ่ีปุ่ น ปัจจุบันโครงการได้ดําเนินการแผ้วถางพืน้ท่ีก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รวมถึงได้
ดําเนินการเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง และสญัญากบัผู้ รับเหมาหลกั 
 

30 มีนาคม 2558 GPSC ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั บริษัท ยนิูเวอร์แซล ยทีูลตีิส์้ จํากดั เพ่ือทําการศกึษา 
และพฒันาโครงการบําบดันํา้เสียในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ เช่น เมืองพทัยา จงัหวดัชลบรีุ รวมไปถึง
พืน้ท่ีเช่น นิคมอุสาหกรรมแหลงฉบัง ไทยออยคอมเพล็กซ์ และท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวนัออก มาบตาพุด จังหวดัระยอง โดยมีเป้าหมายในการฟืน้ฟูสภาพนํา้ใช้อุตสาหกรรมให้



จ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

 สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    หน้า 6 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์สาํคัญ 
กลับมาใช้อีกเพ่ือลดปริมาณนํา้ทิง้ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพอ่ืน ท่ีจะส่งผลให้เกิดประโยชน์
ร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจภายภาคหน้า 

พฤษภาคม 2558 
18 พฤษภาคม 2558 

 
 
 

27 พฤษภาคม 2558 

 
GPSC จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และวันท่ี 18 พฤษภาคม 2558 เป็นวัน First Day 
Trade ซงึจํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย จํานวนหุ้นท่ีจดัสรรจริงเท่ากบั 374,575,200 หุ้น (แบ่งเป็นการ
เสนอขายต่อประชาชน จํานวน 365,856,600 หุ้น และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ จํานวน 8,718,600 หุ้น )  
GPSC พร้อมด้วยผู้ ร่วมพฒันาโครงการ บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Group ได้
ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบัผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการ
มอบสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวและการสนบัสนนุการศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) ท่ีเมือง
ตันลิน โดยคาดว่าจะมีกําลังการผลิตประมาณ 400 MW เพ่ือสนับสนุนเมียนมาในการเสริม
ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าบริเวณเมืองยา่งกุ้ง 

มถุินายน 2558 
24 มิถนุายน 2558 

 
GPSC และบริษัทในกลุ่ม ประกอบด้วย ปตท. , บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จํากัด 
(PTTER) ได้ทําการลงนาม บนัทึกความเข้าใจเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทนุโครงการ
ด้านพลงังาน ระหว่าง กลุ่มบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (ปตท.) กบั บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี  
โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) (RATCH)  เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้าน
พลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  
เสริมสร้างเสถียรภาพความมัน่คงด้านพลงังานในอนาคต  และสร้างความเข้มแข็งในการดําเนิน
ธุรกิจในตา่งประเทศร่วมกนั 

สงิหาคม 2558 
13 สงิหาคม 2558 

 
คณะกรรมการ GPSC มีมติอนุมัติการลงทุนศูนย์ผลิตสาธารณูปการกลาง แห่งท่ี 4 (CUP-4) 
รูปแบบ SPP (Cogeneration Facilities) กําลังการผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ ไอนํา้ 70 ตันต่อ
ชั่วโมง เพ่ือขยายกําลังการผลิต และรองรับการเจริญเติบของกลุ่ม ปตท. ในเขตนิเวศ
อุตสาหกรรมวนารมย์ (WEcoZi) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อตุสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง อีกทัง้เป็นการสนบัสนนุความมัน่คงของระบบ โครงการ ซึง่ขณะนี ้
อยู่ระหว่างการเจรจาสญัญาการรับซือ้ไฟฟ้ากบัลกูค้าอตุสาหกรรมและ กฟผ. ในรูปแบบ Non-
Firm SPP และได้บรรจอุยูใ่นแผนรับซือ้ไฟฟ้าของ กฟผ. 

พฤศจกิายน 2558 
18 พฤศจิกายน 2558 

 
IRPC-CP (บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากดั)  Phase ท่ี 1 เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดย
เป็นเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) ขนาดกําลังการผลิต
ออกแบบ 45 เมกะวัตต์ เคร่ืองผลิตไอนํา้แรงดันสูงจากความร้อนเหลือทิง้ (Heat Recovery 
Steam Generator : HRSG) ขนาดกําลงัการผลติออกแบบ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง 



จ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 
 

 สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    หน้า 7 

 

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของ GPSC 
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 



จ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

 สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    หน้า 8 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด (Combined Heat and Power Producing Company Limited: CHPP) 

CHPP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 สงิหาคม 2550 เพ่ือประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายไฟฟ้า และนํา้เยน็จาก
โรงไฟฟ้าพลังงานร่วมกับความเย็น  (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) โดยใช้ก๊าช
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูท่ี่ศนูย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 CHPP มีทนุจดทะเบียน 500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุชําระแล้ว 316,220,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 50,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
6.3244 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) 

บริษัท นที ซนิเนอร์ย่ี จาํกัด (Natee Synergy Company Limited: NSC) 

NSC จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนใน XPCL ซึ่งพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบรีุ ท่ี สปป.ลาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NSC มีทนุจดทะเบียน 4,200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 42,000,000 หุ้น 
มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทนุชําระแล้ว 3,154,875,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 2,822,500 หุ้น มลูค่าหุ้น
ละ 100 บาทและหุ้นสามญั 39,177,500 หุ้น มลูค่าหุ้นละประมาณ 73.32 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 
ของทนุชําระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก PTTER) 

บริษัทร่วมทางอ้อม 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)  

XPCL จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน 2553 เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบรีุ ซึง่
ตัง้อยูบ่นลํานํา้โขงหา่งจากตวัเมืองหลวงพระบางประมาณ 100 กิโลเมตร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2558 XPCL มีทุนจดทะเบียน  26,861,000,000 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญ  
2,686,100,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้ว 12,174,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ น
สามญั 675,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามญั 950,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.71 บาท โดย NSC 
ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 168,750,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 
บาท และหุ้นสามญัจํานวน 237,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 5.71 บาท โดยมีผู้ ถือหุ้นหลกัอ่ืน ได้แก่ บริษัท ซีเค พาว
เวอร์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 EDL ถือหุ้นร้อยละ 20 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
12.5 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 7.5 และบริษัท พีที จํากดัผู้ เดียว ถือหุ้น
ร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้ว 

 

 

 

 

 



จ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

 สว่นท่ี 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ    หน้า 9 

บริษัท อชิโินเซก ิโซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (Ichinoseki Solar Power 1 GK: ISP1) 

GPSC ได้เข้าซือ้ หุ้น ISP1 ในเดือนมีนาคม 2558 โดยถือหุ้นร้อยละ 99 ซึ่ง ISP1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 20.8 เมกะวัตต์ ใน เมือง อิชิโนเซกิ จังหวัด อิวาเตะ ประเทศ ญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับสิทธ์ิประโยชน์การขาย
พลงังานไฟฟ้าจากรัฐบาลญ่ีปุ่ น ท่ี FIT 40 เยนตอ่หน่วย (หลงัภาษี) 

โครงการ ISP1 อยูใ่นช่วงการพฒันาโครงการจดัหาเงินกู้และทําสญัญาก่อสร้าง และได้เร่ิมดําเนินงานปรับพืน้ท่ีเพ่ือ
เตรียมการก่อสร้างไปแล้วตัง้แต ่เดือนสงิหาคม 2558 โดยจะเร่ิมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าในเดือน เมษายน 2559 มีระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 18 เดือน และมีกําหนดการแล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน ตลุาคม 2560 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด (IRPC Clean Power Company Limited: IRPC-CP) 

IRPC-CP จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 20 มิถนุายน 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และไอนํา้
จากโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น  (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื อ้ เพลิง  ตัง้อยู่ ท่ี ตําบล 
เชิงเนิน อําเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 IRPC-CP มีทนุจดทะเบียน 3,362,300,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 336,230,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทนุชําระแล้ว 2,335,580,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 90,000,000 หุ้น  มลูค่า
หุ้นละ 10 บาท และหุ้นสามญั 246,230,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 5.83 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 ของทนุ
ชําระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก IRPC) ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 45,900,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
และหุ้นสามญัจํานวน 125,577,300 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 5.83 บาท และ IRPC ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุชําระแล้ว 

 

กจิการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบลิ จาํกัด (Thai Solar Renewable Company Limited: TSR) 

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

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 TSR มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 583,333,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
58,333,340 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุชําระแล้ว (ซึง่ได้มาจากการ
เข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) และบริษัท ไทย โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 60 ของทนุชําระแล้ว 

 กจิการที่ควบคุมร่วมทางอ้อม 

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จาํกัด (Siam Solar Energy 1 Company Limited: SSE1) 

SSE1 จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2551 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ โดยโครงการอยูใ่นจงัหวดัสพุรรณบรีุ 6 โครงการ และจงัหวดักาญจนบรีุ 4 โครงการ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 SSE1 มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 1,800,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญั 18,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมี TSR เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.98 และผู้ ถือ
หุ้นรายยอ่ยอ่ืนในสดัสว่นร้อยละ 0.02 ของทนุชําระแล้ว 
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บริษัท ไฟฟ้านํา้ลกิ 1 จาํกัด (Nam Lik 1 Power Company Limited: NL1PC) 

NL1PC จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2555 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงันํา้ท่ี สปป.ลาว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NL1PC มีทนุจดทะเบียน 37,200,000 เหรียญสหรัฐ แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 3,720,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐ และมีทนุชําระแล้ว 8,850,000 เหรียญสหรัฐ โดย GPSC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อย
ละ 40 ของทนุชําระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก PTTIH) ผู้ ถือหุ้นหลกัอ่ืน ได้แก่ บริษัท ไฮโดรเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
จากประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท พอสโก้ เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั จากประเทศเกาหลีใต้ ถือหุ้นร้อย
ละ 10 และ EDL ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว 

บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จาํกัด (Nava Nakorn Electricity Generating Company Limited: NNEG)  

NNEG จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2553 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และไอนํา้จาก
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตส่งเสริม
อตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 NNEG มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 1,002,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
100,200,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว (ซึ่งได้มาจาก
การเข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) ผู้ ถือหุ้นหลกัอ่ืน ได้แก่ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท นวนคร จํากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทนุชําระแล้ว 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด (Bangpa-In Cogeneration Company Limited: BIC) 

BIC จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2552 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และไอนํา้จาก
โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน   

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 BIC มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 2,705,000,000 บาท และทุนชําระแล้ว 
1,703,750,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 270,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 25 ของทนุชําระแล้ว (ซึ่งได้มาจากการเข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) ผู้ ถือหุ้นหลกัอ่ืน ได้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 65 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 8 และบุคคลธรรมดาถือหุ้นในสดัส่วน 
ร้อยละ 2 ของทนุชําระแล้ว 

เงนิลงทุน 

บริษัท บซิเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด (Business Services Alliance Company Limited: BSA) 
BSA จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2551 เพ่ือบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลในลกัษณะงานท่ีเป็นการ

Outsourcing ของกลุม่ ปตท. BSA เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดย PTTUT เดิม ดงันัน้ ภายหลงัการควบรวมกิจการระหวา่ง PTTUT 
และ IPT  GPSC จงึได้เข้าถือหุ้นใน BSA แทน PTTUT  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 BSA มีทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 50,000 
หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท หุ้นบริุมสิทธิ 150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 โดย GPSC ถือหุ้นบริุมสิทธ์ิในสดัสว่นร้อยละ 
25 ของทุนชําระแล้ว ผู้ ถือหุ้นหลักอ่ืน ได้แก่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 25 PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 25 และบริษัท พีทีที ไอซีที 
โซลชูัน่ส์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทนุชําระแล้ว 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด (Sport Services Alliance Company Limited: SSA) 
SSA จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2553 เพ่ือประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ปตท. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 SSA มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย BSA ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุชําระแล้ว 

24M Technologies, Inc. (24M) 

24M จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
ค้นคว้าและพฒันาแบตเตอร่ีด้วยนวตักรรมใหมเ่พ่ือเป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับภาคอตุสาหกรรมและการเสริมสร้าง
ความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 24M มีทนุจดทะเบียน 31,215.23 เหรียญสหรัฐ และชําระแล้ว 25,487.51 เหรียญสหรัฐ 
ทัง้นี ้GPSC ได้ลงทนุใน 24M ในจํานวน 15 ล้านเหรียญสหรัฐ ทําให้ถือหุ้นใน 24M สดัสว่นร้อยละ 16.7  โดย 24M มีผู้ ถือหุ้น
หลกัอ่ืน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นจากกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทนุ (Venture capital)  จํานวน 2 ราย ถือหุ้นในสดัส่วนรวมกนัร้อยละ 38.2 
และ ผู้ ถือหุ้ นจากกลุ่มผู้ ลงทุนเชิงกลยุทธ์จากกลุ่มอุตสาหรรมท่ีนอกเหนือจาก GPSC  (Industrial Strategic Partners) 
จํานวน 2 ราย ถือหุ้นในสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 16.7 และผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆอีกร้อยละ 28.4 ของทนุชําระแล้ว 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกัด (Ratchaburi Power Company Limited: RPCL) 

RPCL จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2539 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) โดยใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัราชบรีุ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 RPCL มีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 7,325,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
73,250,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย GPSC ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 15 ของทนุชําระแล้ว (ซึ่งได้มาจาก
การเข้าซือ้หุ้นจาก ปตท.) ผู้ ถือหุ้นหลกัอ่ืน ได้แก่  บริษัท ราชบรีุ อลัลายแอนซ์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 พีเอไอ อินเตอร์เนชัน่
แนล เพาเวอร์ (เมาริเชียส) แอลทีดี จากประเทศเมาริเชียส ถือหุ้นร้อยละ 25 ชูบุ อิเล็คทริค เพาเวอร์ คอมปะนี อินเตอร์
เนชัน่แนล บี.วี จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ถือหุ้นร้อยละ 15 โตโยต้า ทโูช คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุ้นร้อยละ 10 
และบริษัท สหยเูน่ียน จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว 
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สรุปบริษัทย่อย กจิการที่ควบคุมร่วมกัน บริษัทร่วม และเงนิลงทุน 

บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ทุนจด
ทะเบยีน 

ทุนชาํระ
แล้ว 

 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น  

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ทางตรง
และทางอ้อม)  

บริษัทย่อย 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจาํกัด 
(CHPP) 
สํานกังานใหญ่ 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอม
เพลก็ซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและ
พลงังานความเย็นจากโรงไฟฟ้า
พลงังานร่วม (Combined Heat 
and Power with District 
Cooling Power Plant)  

500.00 
ล้านบาท 

316.22 
ล้านบาท 

10 บาท 100% 

บริษัท นท ีซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (NSC)  
สํานกังาน 555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ 
อาคารบี ชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 
โดย NSC ถือหุ้นใน XPCL ใน
สดัสว่นร้อยละ 25 ของทนุท่ีออก
และชําระแล้ว 

4,200.00 
ล้านบาท 

3,154.88 
ล้านบาท 

100 บาท 100% 

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จาํกัด (XPCL) 
สํานกังาน 215 ถนนล้านช้าง บ้านเซียงยืน 
เมืองจนัทบรีุ นครหลวงเวียงจนัทร์ สปป.ลาว 
บริษัทร่วมทางออ้ม 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

26,861.00 
ล้านบาท 

12,174.50 
ล้านบาท 

10 บาท 25% 

บริษัท อชิิโนเซก ิโซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค 
(ISP1) 
สํานกังาน Oak Minami-Azabu Building 
2F, 3-19-23 Minami-Azabu, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 106-0047 

ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้า
ให้กบับริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น 

10,000 
เยน 

10,000 
เยน 

 99% 

บริษัท ไออาร์พซีี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด 
(IRPC-CP) 
สํานกังาน 299 หมู่ท่ี 5 ตําบลเชิงเนิน อําเภอ
เมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และ 
ไอนํา้ท่ีผลิตจากโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant)  

3,362.30 
ล้านบาท 

2,335.58 
ล้านบาท 

10 บาท 51% 

กจิการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบลิ จาํกัด 
(TSR) 
สํานกังาน อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 ถนน
พระรามท่ี 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ลงทนุเข้าถือหุ้นในกิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัโครงการผลิตไฟฟ้า 
โดย TSR ถือหุ้นใน SSE1 ใน
สดัสว่นร้อยละ 99.98 ของทนุท่ี
ออกและชําระแล้ว 

583.33 
ล้านบาท 

583.33 
ล้านบาท 

10 บาท 40% 

บริษัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ 1 จาํกัด 
(SSE1) 
สํานกังาน 3199 อาคารมาลีนนท์ ชัน้ 16 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงคลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
กิจการทีค่วบคมุร่วมกนัทางออ้ม 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

1,800.00 
ล้านบาท 

1,800.00 
ล้านบาท 

100 บาท 40% 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ทุนจด
ทะเบยีน 

ทุนชาํระ
แล้ว 

 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น  

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ทางตรง
และทางอ้อม)  

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

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิต
จากโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

37.2 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ 

17.65 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐ 

10 เหรียญ
สหรัฐ 

40% 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จาํกัด (NNEG) 
สํานกังาน 111 หมู่ท่ี 20 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทมุธานี 12120 
 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และ 
ไอนํา้จากโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant) 

1,002.00 
ล้านบาท 

1,002.00 
ล้านบาท 

10 บาท 30% 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอนิ  โคเจนเนอเรช่ัน 
จาํกัด (BIC) 
สํานกังาน 587 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า และ 
ไอนํา้จากโรงไฟฟ้า 
โคเจนเนอเรชัน่  
(Cogeneration Power Plant)  

2,705.00 
ล้านบาท 

1,703.75 
ล้านบาท 

10 บาท 25% 

เงนิลงทนุ 

บริษัท บซิเินส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จาํกัด (BSA) 
สํานกังาน 555 อาคารสํานกังาน ปตท. คลงั
นํา้มนัพระโขนง ถนนอาจณรงค์ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลใน
ลกัษณะงานท่ีเป็นการ  
Outsourcing ของกลุม่ ปตท. 

2.00   
ล้านบาท 

2.00 
ล้านบาท 

10 บาท 25% 

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จาํกัด (SSA) 
สํานกังาน 199/7 หมู่ท่ี 1 ตําบลเชิงเนิน 
อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 
เงินลงทนุทางออ้ม 

บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ 
ปตท. 

5.00 
ล้านบาท 

5.00 
ล้านบาท 

10 บาท 25% 

24M Technologies, Inc. (24M) 
สํานกังาน เมืองเคมบริดจ์  รัฐแมสซาชเูซตส์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 

วิจยัและพฒันาการผลิต
แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน 
(Lithium-Ion) เพ่ือพฒันา
ประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟ้าสํารองสําหรับ
ภาคอตุสาหกรรม และการ
เสริมสร้างความมัน่คงในระบบ
จ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง 
 

31,215.23
เหรียญ
สหรัฐ 

 
 

25,487.51
เหรียญ
สหรัฐ 

 

0.001 
เหรียญ
สหรัฐ  

16.7% 
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บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ทุนจด
ทะเบยีน 

ทุนชาํระ
แล้ว 

 

มูลค่าที่ตรา
ไว้ต่อหุ้น  

สัดส่วนการถือ
หุ้น (ทางตรง
และทางอ้อม)  

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกัด (RPCL) 
สํานกังาน 1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
(Combine Cycle Power Plant) 

7,325.00 
ล้านบาท 

7,325.00 
ล้านบาท 

100 บาท 15% 

หมายเหต:ุ  ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ GPSC ได้แก่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 22.58 PTTGC ถือหุ้นร้อยละ 22.73 TP ถือหุ้นร้อยละ 20.79 
และ TOP ถือหุ้นร้อยละ 8.91 ของทนุชําระแล้ว ซึ่งผู้ ถือหุ้นทัง้หมดเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.ทัง้นี ้ในปัจจุบนั GPSC มีการ
ดําเนินธุรกิจปกติกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่อย่างต่อเน่ือง เช่น การขายไฟฟ้าและไอนํา้ให้กบับริษัทในกลุม่ ปตท. รวมถึงการซือ้
ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เป็นต้น นอกจากนี ้GPSC ยงัมีการกําหนดกลยทุธ์ในการเติบโตไปพร้อมกบัการขยายธุรกิจของ
บริษัทในกลุม่ ปตท. (Growth along with PTT Group) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯยงั
ดําเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ
รวมถึงธุรกิจเก่ียวเน่ืองทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ีเพ่ือเป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับ
ภาคอตุสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง  การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล
ในลกัษณะงานท่ีเป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

เม่ือโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทนุทัง้หมดเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯจะมีกําลงัการผลิตตามสดัส่วนการ
ถือหุ้นจากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,917 เมกะวตัต์ (ประกอบด้วยกําลงัการผลิตไฟฟ้าในประเทศประมาณ 1,550    
เมกะวตัต์ หรือประมาณร้อยละ 80.8 ของกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม และกําลงัการผลิตไฟฟ้าในต่างประเทศประมาณ 368 
เมกะวตัต์ หรือประมาณร้อยละ 19.2 ของกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม) ไอนํา้รวมประมาณ 1,582 ตนัต่อชัว่โมง นํา้เย็นรวม
ประมาณ 12,000 ตนัความเยน็ และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีกําลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าท่ีเร่ิมดําเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว แบ่งเป็นจากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,338 เมกะวตัต์ ไอนํา้รวมประมาณ 1,431 ตนัต่อชัว่โมง นํา้เย็น
รวมประมาณ 12,000 ตนัความเย็น และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ในขณะท่ีมี
กําลงัการผลิตตามสดัสว่นการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้าง จากการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 579     เมกะวตัต์ 
และไอนํา้รวมประมาณ 151 ตนัตอ่ชัว่โมง 

ผลิตภณัฑ์ ที่ตัง้ สถานะ กาํลังการผลิต 
ตามสัดส่วนการถอืหุ้น 

ไฟฟ้า ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ 1,338 เมกะวตัต์ 

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 211 เมกะวตัต์ 

ตา่งประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ - 

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 368 เมกะวตัต์ 

ไอนํา้ ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ 1,431 ตนัตอ่ชัว่โมง 

อยู่ระหวา่งก่อสร้าง 151 ตนัตอ่ชัว่โมง 

นํา้เย็น ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย์ 12,000 ตนัความเย็น 

นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิขย์ 2,080 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง 
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2.1 การประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัท 
 

 
 

2.1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลงิฟอสซลิ (Conventional Energy) ในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าทีด่าํเนินการเชงิพาณิชย์ 

(1) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ย่ี จาํกัด (มหาชน) (GPSC)  

บริษัทฯเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวม
ประมาณ 1,039 เมกะวตัต์ และให้บริการด้านสาธารณูปโภคโดยผลิตและจําหน่ายไอนํา้ และนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม
ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง มีกําลงัการผลติไอนํา้รวมประมาณ 1,340 ตนัต่อชัว่โมง และกําลงัการผลิตนํา้
เพ่ือการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถจําแนกรายละเอียดโรงไฟฟ้าและโรงผลิต
สาธารณปูการของบริษัทฯได้ดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าศรีราชา 

โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกําลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวม 700 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลิตนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมประมาณ 80 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมง ตัง้อยู่ท่ีตําบล
ทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดท่ีผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าอายุ
สญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2543 ซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 2568 โดยการ
ผลติไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

 

 

ISP1 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 3 

 กระบวนการผลติ 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงหลกั และมีนํา้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงสํารอง โดยประกอบด้วย เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (Gas Turbine 
Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวตัต์ จํานวน 2 ชุด และมีเคร่ืองผลิตไอนํา้จากความร้อนทิง้ (Heat Recovery Steam 
Generator: HRSG) จํานวน 2 ชดุ กงัหนัไอนํา้ (Steam Turbine: ST) 1 ชดุ เพ่ือขบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้ (Steam 
TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวตัต์จํานวน 1 ชดุ  

 
 

 การจดัหาวตัถดิุบ 
 โรงไฟฟ้าศรีราชาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าทําสัญญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติกบัปตท. เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 ท่ีราคาก๊าซสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) 
และได้ทําสัญญาซือ้ขายนํา้มันดีเซลกับ TOP เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงสํารอง รวมถึงได้เข้าทําสัญญาซือ้ขายนํา้ดิบ (Raw 
Water Agreement) กบับริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) (“EW”) เป็นระยะเวลา 25 
ปี สิน้สดุในปี 2568 นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสํารองกบั กฟผ. จํานวน 10 เมกะวตัต์ ซึ่งเป็น
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สญัญาปีต่อปี และได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสํารองกบั TP จํานวน 1 เมกะวตัต์ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 
2568 เพ่ือเป็นการสํารองไฟฟ้าสําหรับใช้ในช่วงซอ่มบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 การจดัจําหน่าย 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายใหญ่ (IPP) ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ กําหนดปริมาณการรับซือ้
ไฟฟ้าผ่านแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวัน โดย
โรงไฟฟ้าศรีราชาต้องแจ้งความพร้อมจ่าย (Availability) ในการผลติไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึง่
ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) เป็นค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชาในการรักษาระดบั
ความพร้อมในการผลติไฟฟ้าโดยไมคํ่านงึถงึปริมาณไฟฟ้าท่ีได้ขายให้แก่ กฟผ. โดยคา่ความพร้อมจ่ายประกอบด้วย  

- APR1 : ค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท สําหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทน
ของบริษัท (Capacity Cost)  

- APR2 : ค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท สําหรับค่าใช้จ่ายคงท่ีในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา(Fixed 
O&M)  

 ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาจะได้รับรายได้ค่า AP ตามความพร้อมจ่ายท่ีโรงไฟฟ้าศรีราชาแจ้งและเป็นไปตามเง่ือนไข
ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดคา่ AP ตามท่ีระบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ดงันี ้

ปีในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

 
 

ปี พ.ศ. 

จาํนวนช่ัวโมงขายไฟ 
ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
(Contracted Available 

Hours: CAH) 
(ช่ัวโมงต่อปี) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย  
(Available Payment Rate: APR) 

(APRn = APR1n + APR2n) 
APR1n 

(บาทต่อกโิลวัตต์) 
APR2n 

(บาทต่อกโิลวัตต์) 
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 
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ปีในสัญญาซือ้
ขายไฟฟ้า 

 
 

ปี พ.ศ. 

จาํนวนช่ัวโมงขายไฟ 
ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า  
(Contracted Available 

Hours: CAH) 
(ช่ัวโมงต่อปี) 

อัตราค่าความพร้อมจ่าย  
(Available Payment Rate: APR) 

(APRn = APR1n + APR2n) 
APR1n 

(บาทต่อกโิลวัตต์) 
APR2n 

(บาทต่อกโิลวัตต์) 
18 2560 7,577 1,600 137 
19 2561 8,510 1,600 137 
20 2562 8,486 1,600 137 
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
ตามปริมาณท่ีผลิตจริงตามคําสัง่การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสิทธิตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในการสัง่การให้
โรงไฟฟ้าศรีราชาหยดุผลติไฟฟ้าหรือผลติไมเ่ตม็กําลงัการผลติ โดย กฟผ. ยงัคงต้องจ่ายคา่ AP ให้กบัโรงไฟฟ้าศรีราชาตาม
ความพร้อมจ่ายท่ีโรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นผู้แจ้ง นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาได้ทําสญัญาซือ้ขายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวม 
50 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง กบั TOP มีอายสุญัญา 16 ปี สิน้สดุในปี 2568 ทัง้นี ้บริษัทจะทําการเจรจาต่อสญัญากบั TOP 
ก่อนสิน้สดุสญัญา หาก TOP ประสงค์ท่ีรับซือ้นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมจากบริษัท 

 

2. โรงผลติสาธารณูปการระยอง 

โรงผลิตสาธารณปูการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมให้กบั
กลุ่ม ปตท. และลกูค้าอตุสาหกรรมทัว่ไป และมีการจําหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินให้กบั กฟผ. เพ่ือเป็นการรักษาสมดลุของการ
ผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ (Balance load) ในกรณีท่ีลูกค้าอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอนํา้สูง ส่งผลให้โรงผลิต
สาธารณูปการระยองเพ่ิมอัตราการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึน้เพ่ือให้ได้ปริมาณไอนํา้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
อตุสาหกรรม โดยไฟฟ้าสว่นเกินดงักลา่วจะจดัจําหน่ายให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ใน
รูปแบบ Non-firm ทัง้นี ้การจําหน่ายไฟฟ้าบางสว่นให้กบั กฟผ. นอกจากจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดําเนินธุรกิจ
แล้ว ยังเป็นการเพ่ิมเสถียรภาพให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และยังสามารถนํากลับมารองรับการขยายธุรกิจของลูกค้า
อตุสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย  โดยปัจจบุนัโรงผลิตสาธารณปูการระยองประกอบด้วยโรงผลิตสาธารณปูการจํานวน 3 
แหง่ ได้แก่ 

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

โรงผลิตสาธารณปูการ 1 มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 226 เมกะวตัต์ กําลงัการผลิตไอนํา้ประมาณ 890 ตนัต่อ
ชัว่โมง และกําลงัการผลตินํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมประมาณ 720 ลกูบาศก์เมตรตอ่ชัว่โมงตัง้อยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม     เหม
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ราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง โดยจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม
เป็นหลกัและจําหน่ายไฟฟ้าสว่นเกินให้กบั กฟผ. โดยเร่ิมทยอยดําเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2549 

กระบวนการผลติ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (CogenerationPower Plant) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิง ประกอบด้วยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จํานวน 6 ชดุ เคร่ืองผลิตไอนํา้จาก
ความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด 70/140 ตนัตอ่ชัว่โมง จํานวน 6 ชดุ และหม้อไอนํา้สํารอง (Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หน่วย 
ขนาด 50 ตนัตอ่ชัว่โมง  

การจดัหาวตัถดิุบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าทําสัญญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2564 และมีสิทธิใช้นํา้ตามสญัญาซือ้ขายท่ีดินกับนิคมอุตสาหกรรม 
เหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) นอกจากนี ้ยงัได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพ่ือสํารองไฟฟ้ากบั กฟภ. จํานวน 93.5 เมกะวตัต์  
มีระยะเวลา 1 ปีและตอ่อายโุดยอตัโนมติัอีกครัง้ละ 1 ปีหากไมมี่การยกเลกิสญัญา  
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การจดัจําหน่าย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมกับลูกค้าอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 124 เมกะวัตต์ กับลูกค้าจํานวน 11 ราย อายุสญัญา 10 - 15 ปีและ
สามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอนํา้รวมประมาณ 280 ตนัต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจํานวน 7ราย อายสุญัญา 
10 -15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 300 ลกูบาศก์
เมตรต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจํานวน 6 ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการ
ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 40 เมกะวตัต์ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ 
Non-firm โดยสญัญาดงักล่าวมีอายสุญัญา 5 ปีและต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกทกุ 5 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ 
กฟผ. 

 

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

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Rayong Industrial Land: 
RIL) จงัหวดัระยองมีกําลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 113 เมกะวตัต์ กําลงัการผลิตไอนํา้ประมาณ 170 ตนัต่อชั่วโมง และ
กําลงัการผลิตนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมประมาณ 510 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นหลกั และจําหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินให้กบั กฟผ. ทัง้นี ้เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์
ตัง้แตปี่ 2551 

กระบวนการผลติ 
โรงผลติสาธารณปูการ 2 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ 
ประกอบด้วยเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จํานวน 2 ชดุ เพ่ือหมนุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองผลติไอนํา้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด 70/140 ตนัต่อชัว่โมง จํานวน 2 ชดุ โดยไอนํา้ท่ีผลติได้จําหน่ายให้กบั
ลกูค้าอตุสาหกรรม และไอนํา้สว่นท่ีเหลือจะนําไปผา่นกงัหนัไอนํา้ (ST) เพ่ือขบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกงัหนัไอนํา้ (STG) 
ขนาด 38 เมกะวตัต์ จํานวน 1 ชดุ เพ่ือลดแรงดนัของไอนํา้ก่อนจําหน่ายให้ลกูค้าชนิดไอนํา้แรงดนัปานกลาง นอกจากนีย้งั
มีการมีการผลติไอนํา้จากหม้อไอนํา้สํารอง(Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หน่วย ขนาด 50 ตนัตอ่ชัว่โมง อีกด้วย 
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การจดัหาวตัถดิุบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าทําสัญญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติกบั ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุในปี 2565 และมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายนํา้ดิบ (Raw Water) จากนิคม
อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2565 นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสํารองกับ 
กฟผ. จํานวน 37.5 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 1 ปีและตอ่อายโุดยอตัโนมติัอีกครัง้ละ 1 ปีหากไมมี่การยกเลกิสญัญา 

การจดัจําหน่าย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมกบัลกูค้าอตุสาหกรรมใน
นิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล ประกอบด้วยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 42.75 เมกะวตัต์ สญัญาซือ้ขายไอนํา้รวม 95 ตนัต่อ
ชัว่โมง และสญัญาซือ้ขายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวม 178 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจํานวน 1 ราย อายสุญัญา 
15 ปีและสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จํานวน 60 เมกะวตัต์ 
ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Non-firm อายสุญัญา 5 ปีและต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกทกุ  
5 ปีนบัตัง้แตเ่ร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

2.3 โรงผลติสาธารณูปการ 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 
โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง มีกําลงัการผลิตไอนํา้
ประมาณ 280 ตันต่อชั่วโมง และกําลงัการผลิตนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมี
อุปกรณ์หลักประกอบด้วยหม้อไอนํา้สํารอง (Auxiliary Boiler) ขนาด 70 ตันต่อชั่วโมง 2 เคร่ืองและขนาด 140 ตันต่อ
ชัว่โมง 1 เคร่ือง จํานวน 3 หน่วย และระบบผลตินํา้ปราศจากแร่ธาต ุทัง้นี ้เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แตปี่ 2552 
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ทัง้นี ้โรงผลิตสาธารณปูการ 1 และ 3 ได้ถกูออกแบบระบบส่งไฟฟ้าและไอนํา้ให้เช่ือมโยงกนั (Power and Steam 
Distribution Tie-up) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ สร้างความสมดลุและสํารองระหว่างกนัได้ ประกอบ
กบัโรงผลิตสาธารณปูการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ได้
มีประสิทธิภาพสงูกวา่การผลติไอนํา้ของโรงผลิตสาธารณปูการ 3 สง่ผลให้มีการสง่ไอนํา้ รวมทัง้ไฟฟ้าท่ีผลติได้จากโรงผลิต
สาธารณปูการ 1 ไปยงัโรงผลติสาธารณปูการ 3 บางสว่นเพ่ือจ่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมของโรงผลติสาธารณปูการ 3 

 
 การจดัหาวตัถดิุบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไอนํา้โดยมีการเข้าทําสัญญาซือ้ขายก๊าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สุดปี 2566 และเข้าทําสัญญาซือ้ขายนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมกับนิคม
อตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2566 

การจดัจําหน่าย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอนํา้และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมกบัลกูค้าอตุสาหกรรมกับ
ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ดังนี  ้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 56         
เมกะวัตต์ กับลูกค้าจํานวน 4 ราย อายุสัญญา 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ครัง้ละ 5 ปี สัญญาซือ้ขายไอนํา้รวม
ประมาณ 223 ตนัต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจํานวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญา
ซือ้ขายนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 62 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจํานวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปีและ
สามารถตอ่สญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี 
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(2) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จาํกัด (RPCL) 

RPCL เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าหน่วยละ 700 เมกะวตัต์ จํานวน 2 หน่วยผลิต 
รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ท่ีอําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ โดยจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดท่ีผลิตได้ให้แก่ กฟผ. ตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. สําหรับหน่วยผลติท่ี 1 ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตท่ี 2 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2551 ซึ่งสญัญาจะสิน้สดุในปี 2576 โดยการผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
จําหน่ายเป็นไปตามเง่ือนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

กระบวนการผลติ 

RPCL เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง
หลกั และมีนํา้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงสํารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกบัโรงไฟฟ้าศรีราชา โดย RPCL มีเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้ากังหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวตัต์ จํานวน 2 ชุดต่อ 1 หน่วยผลิต เคร่ืองผลิตไอนํา้จากความร้อนทิง้ 
(HRSG) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้ (STG) ขนาด 275 เมกะวตัต์จํานวน 1 ชดุ ตอ่ 1 หน่วยผลติ  

ทัง้นี  ้RPCL ได้ทําสัญญาดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ Chubu 
Ratchaburi Electric Services (CRESCO) สําหรับเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในส่วนอ่ืนนอกเหนือจากเคร่ือง
กงัหนัก๊าซ (GT ) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2565 และ CRESCO ได้ทําสญัญาบริการซอ่มบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term 
Service Agreement) กับ Mitsubishi Hitachi Power System สําหรับเคร่ืองกังหันก๊าซ (GT) ซึ่งสัญญาจะสิน้สุดในปี 
2563  

การจดัหาวตัถดิุบ 

RPCL ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2576 ท่ีราคาก๊าซสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP Gas Price) โดย RPCL สามารถ
ส่งผ่านค่าเชือ้เพลิงรวมอยู่ในค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment) ไปยัง กฟผ.ทัง้นี  ้กรณีท่ี ปตท. ไม่สามารถจัดส่ง
ปริมาณก๊าซธรรมชาติได้ตามสญัญาดงักล่าวและ กฟผ. สัง่ให้ RPCL เดินเคร่ืองด้วยเชือ้เพลิงสํารองกฟผ. จะเป็นผู้ชดเชย
ค่าเชือ้เพลิงส่วนท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ RPCL โดย RPCL ได้เข้าทําสัญญาซือ้ขายนํา้มันดีเซลหมุนเร็วกับ ปตท.เพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลงิสํารองในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติได้ โดยสญัญามีระยะเวลา 6 ปี สิน้สดุในปี 2559  

การจดัจําหน่าย 

RPCL ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) 
ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักล่าวได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ กําหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าผ่านแผนการ
รับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวนั โดย RPCL ต้องแจ้งความ
พร้อมจ่ายในการผลิตไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึ่งค่า AP เป็นค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่ 
RPCL ในการรักษาระดบัความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่คํานึงถึงปริมาณไฟฟ้าท่ีได้ขายให้แก่ กฟผ. ทัง้นี ้RPCL จะ
ได้รับรายได้ค่า AP ตามความพร้อมจ่ายท่ี RPCL แจ้งและเป็นไปตามเง่ือนไขสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า นอกจากนี ้RPCL ยงั
ได้รับรายได้คา่ EP จากการผลติพลงังานไฟฟ้าตามปริมาณท่ีผลติจริงตามคําสัง่การผลติไฟฟ้าของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสทิธิ
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในการสัง่การให้ RPCL หยดุผลติไฟฟ้าหรือผลติไมเ่ต็มกําลงัการผลติ โดย กฟผ. ยงัคงต้องจ่ายค่า 
AP ให้กบั RPCL ตามความพร้อมจ่ายท่ี RPCL เป็นผู้แจ้ง 
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(3) บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด (CHPP) 

CHPP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (VSPP) มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 5 เมกะวตัต์ และกําลงัการผลิต
นํา้เยน็ประมาณ 12,000 ตนัความเย็น ตัง้อยูท่ี่ศนูย์ราชการฯ โดยมีสญัญาจําหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm ให้กบั กฟน. 
และจําหน่ายพลงังานความเยน็สําหรับระบบปรับอากาศให้อาคารศนูย์ราชการฯ  

กระบวนการผลติ 

CHPP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้าร่วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling 
Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้นี ้CHPP มีกระบวนการผลตินํา้เยน็แบง่เป็น 2 ระบบ คือ  

1. ระบบผลิตนํา้เย็นด้วยความร้อนท่ีได้จากการผลิตไฟฟ้า มีเคร่ืองทําความเย็นแบบดดูซมึ (Absorption Chiller) 
ขนาด 3,000 ตันความเย็น จํานวน 2 หน่วย ซึ่งยังไม่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์เน่ืองจากอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงเคร่ืองจกัร  

2.  ระบบผลิตนํา้เย็นด้วยไฟฟ้ามีเคร่ืองผลิตนํา้เย็นโดยใช้ไฟฟ้า (Electric Chiller) ขนาด 2,000 ตันความเย็น 
จํานวน 2 หน่วย และขนาด 1,000 ตนัความเยน็ จํานวน 2 หน่วย เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2552 

ท่ีผ่านมา CHPP ได้ทําการจําหน่ายไฟฟ้าตามกําหนดวันเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าท่ีระบุในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าใน
รูปแบบ Non-firm ให้กบั กฟน. แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั CHPP ได้หยุดการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน. และหยดุการ
ผลิตนํา้เย็นด้วยเคร่ืองทําความเยน็แบบดดูซมึ (Absorption Chiller) คงเหลือแตก่ารผลิตนํา้เย็นด้วยเคร่ืองผลิตนํา้เย็นโดย
ใช้ไฟฟ้า (Electric Chiller) สําหรับระบบปรับอากาศในอาคารศูนย์ราชการฯ เพียงอย่างเดียว และอยู่ระหว่างทําการ
ปรับปรุง Absorption Chiller ซึ่งหลังปรับปรุงจะมี  Gas Turbine 1 เคร่ือง และติดตัง้ Absorption Chiller เคร่ืองใหม่ 
ขนาด 1,500 RT จํานวน 2 เคร่ือง 

ทัง้นี ้CHPP ได้ทําสญัญาดําเนินงาน (Operation Agreement) กบับริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ เซอร์วิส จํากดั 
สําหรับการเดินเคร่ืองจกัรซึง่สญัญา และทําสญัญาบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกั (Electric Chiller) กบับริษัท แอร์โค จํากดั  

การจดัหาวตัถดิุบ 

CHPP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 10 ปี สิน้สดุปี 2563 

การจดัจําหน่าย 

CHPP จําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟน. โดยทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2552 มี
อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 5 ปี และต่อสญัญาอตัโนมติัทกุๆ 5 ปี จนกวา่จะมีการยกเลกิสญัญา สําหรับไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือจะ
ถกูนําไปใช้ในการผลิตพลงังานความเย็นเพ่ือจําหน่ายให้อาคารศนูย์ราชการฯสําหรับระบบปรับอากาศ โดยทําสญัญาซือ้
ขายพลงังานความเยน็กบับริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จํากดั มีอายสุญัญา 30 ปี สิน้สดุในปี 2581 
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(4) บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด (BIC) 

 BIC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 117 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลิตไอ
นํา้ประมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จําหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. 
และจําหน่ายไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือ และไอนํา้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลติ 

 BIC เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย BIC มี
อปุกรณ์หลกัคือ เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวตัต์ จํานวน 2 ชดุ เพ่ือหมนุเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
โดยไอเสียจากกงัหนัก๊าซ (GT) จะนําไปถ่ายเทความร้อนให้กบันํา้เพ่ือผลิตเป็นไอนํา้ด้วยเคร่ืองผลติไอนํา้จากความร้อนทิง้ 
(HRSG) จํานวน 2 ชุด ไปผ่านกงัหนัไอนํา้ (ST) และเพ่ือขบัเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของกงัหนัไอนํา้ (STG) ขนาด 22.9 เมกะ
วตัต์จํานวน 1 ชดุและไอนํา้ท่ีเหลือทัง้หมดจําหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

ทัง้นี ้BIC ได้ทําสญัญาบริการซ่อมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) จํานวน 2 สญัญา กบั 
General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. สําหรับเคร่ืองกังหันก๊าซ 
(GT) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2570 

การจดัหาวตัถดิุบ 

 BIC ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 25 ปีสิน้สุดในปี 2581 และทําสัญญาซือ้ขายนํา้ดิบจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการต่อ
สญัญาแบบปีตอ่ปี 

 การจดัจําหน่าย 

 BIC จําหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวตัต์
ให้กบั กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ตัง้แตปี่ 
2556 และสญัญาจะสิน้สดุปี 2581 และจําหน่ายไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
ในลกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว อายสุญัญาประมาณ 15 ปี และมีการทําสญัญาซือ้ขายไอนํา้ และนํา้เพ่ือการ
อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 ทัง้นี ้BIC ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm สําหรับโครงการท่ี 2 กับ กฟผ. 
จํานวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่วนัเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดังกล่าวมี
กําหนดวนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 โรงไฟฟ้าโครงการท่ี 2 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
(Cogeneraton Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งจะตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกบัโรงไฟฟ้าโครงการท่ี 1 และมี
กําลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 117 เมกะวตัต์ และไอนํา้ประมาณ 20 ตนัตอ่ชัว่โมง เช่นเดียวกบัโครงการท่ี 1 โดยไฟฟ้าสว่น
ท่ีเหลือและไอนํา้ทัง้หมดจะจําหน่ายให้กบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน ซึง่ได้เร่ิมทําการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโครงการท่ี 2 แล้วในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 13 

(5) บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จาํกัด ระยะที่ 1 (IRPC-CP Ph 1) 

IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) มีกําลงัการผลติไฟฟ้าสทุธิ หน่วยผลติละประมาณ 120 เมกะวตัต์ 
จํานวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 240 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลิตไอนํา้สทุธิ รวมประมาณ 180-300 ตนัต่อชัว่โมง (กรณี  
On-peak  180 ตนัต่อชัว่โมง กรณี Off-peak 300 ตนัต่อชัว่โมง) ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดั
ระยอง ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Firm จํานวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ 
รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ.ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี และจําหน่ายไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือและไอ
นํา้ให้กบั IRPC  โดยระยะท่ี 1 เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ ตัง้แต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 จําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ให้แก่
โครงการส่วนขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ของ IRPC  มีกําลังการผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 45 เมกะวตัต์ และไอนํา้รวมทัง้หมด 170 ตนัตอ่ชัว่โมง 

 

 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง 

(1) บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จาํกัด ระยะที่ 2 (IRPC-CP Ph 2)  

 IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (SPP) มีกําลงัการผลติไฟฟ้าสทุธิ หน่วยผลติละประมาณ 120 เมกะวตัต์ 
จํานวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 240 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลิตไอนํา้สทุธิ รวมประมาณ 180-300 ตนัต่อชัว่โมง (กรณี  
On-peak  180 ตนัต่อชัว่โมง กรณี Off-peak 300 ตนัต่อชัว่โมง) ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดั
ระยอง โดยจําหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 2 สัญญา 
สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ.ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึง่มีอายสุญัญา 25 ปี และจําหน่าย
ไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือและไอนํา้ให้กบั IRPC 

 กระบวนการผลติ 

 IRPC-CP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ โดย 
IRPC-CP มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวตัต์ จํานวน 2 ชดุ ต่อ 1 หน่วยผลิต เคร่ืองผลิต
ไอนํา้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาดประมาณ 70 ตนัต่อชัว่โมง จํานวน 2 ชดุ ต่อ 1 หน่วยผลิต และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
กงัหนัไอนํา้ (STG) ขนาดประมาณ 30 เมกะวตัต์ จํานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยผลิต นอกจากนีย้งัมีการมีการผลิตไอนํา้จาก
หม้อไอนํา้สํารอง (Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หน่วย ขนาด 100 ตนัตอ่ชัว่โมง และได้ออกแบบและติดตัง้ระบบลดอณุหภมิู
อากาศก่อนเข้าเผาไหม้ (Inlet air cooling system by using absorption chillers) เพ่ือปรับเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าให้
เหมาะสมตามช่วงเวลาอีกด้วย 

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยทําการว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นสัญญาการจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract) กับกิจการค้าร่วม (Consortium) ซึ่งประกอบด้วยบริษัทท่ีมีความชํานาญ
จํานวน  3 รายคือ  Mitsubishi Corporation, Toyo-Thai Corporation และ  Toyo Thai Malaysia SDN BHD และอยู่
ระหว่างเจรจาสญัญาให้บริการบํารุงรักษา (Maintenance Agreement) กบั IRPC  โดยระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการก่อสร้าง
ประมาณ 29 เดือน ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 – มิถุนายน 2560 โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 การก่อสร้างมีความ
คืบหน้าไปแล้วประมาณมากกวา่ร้อยละ 62 
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ทัง้นี ้บริษัทฯมีภาระผูกพันคงเหลือท่ีจะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 524 ล้านบาท และในกรณีท่ีเงินทุนในการ
ดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun ตามสดัสว่นการถือหุ้น) บริษัทฯมีภาระผกูพนัภายใต้สญัญา Sponsor 
Support ท่ีจะต้องสนบัสนนุเงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 347 ล้านบาท  

การจดัหาวตัถดิุบ 

IRPC-CP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท.
เป็นระยะเวลา 27 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะท่ี 1 และมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายนํา้ดิบ (Raw 
Water) กบั IRPC เป็นระยะเวลา 27 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะท่ี 1 

การจดัจําหน่าย 

 IRPC-CP ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Firm กบั กฟผ. ฉบบัลงวนัท่ี 6 มกราคม 
2555 จํานวน 2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์ รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบของ กฟผ. นอกจากนี ้IRPC-CP ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือจํานวน 60 เมกะวตัต์ และทําสญัญาซือ้ขาย
ไอนํา้ปริมาณรวมประมาณ 180-300 ตนัต่อชั่วโมง ตามช่วงเวลา กับ IRPC เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2556 สิน้สดุปี 2585 
หรือสิน้สดุพร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. แล้วแตเ่หตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ภายหลงั 

 

(2) บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จาํกัด (NNEG) 

NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 125 เมกะวตัต์ และมีกําลงัการผลิต 
ไอนํา้ประมาณ 30 ตนัต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยจําหน่ายไฟฟ้าภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. และจําหน่ายไฟฟ้าสว่น
ท่ีเหลือ และไอนํา้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

 กระบวนการผลติ 

 NNEG เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย 
NNEG มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวตัต์ จํานวน 2 ชดุ เคร่ืองผลิตไอนํา้จากความร้อน
ทิง้ (HRSG) จํานวน 2 ชุด และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้ (STG) ขนาด 35 เมกะวตัต์ จํานวน 1 ชดุ นอกจากนี ้ยงัได้
ออกแบบและติดตัง้ระบบลดอณุหภมิูอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ (Inlet air cooling system by using electric chillers) เพ่ือ
ปรับเพิ่มกําลงัการผลติไฟฟ้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลาด้วย 

 ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าดงักลา่วอยูร่ะหว่างก่อสร้าง โดยทําการว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
กบักิจการค้าร่วม (Consortium) ประกอบด้วยบริษัทท่ีมีความชํานาญจํานวน 2 รายคือ Jurong Engineering Ltd. และ 
Thai Jurong Engineering Ltd. ซึ่งบริษัทฯมีภาระผูกพันคงเหลือท่ีจะใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 176 ล้านบาท โดย ณ 
เดือนธันวาคม 2558 การก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 93 และคาดวา่จะเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 
2559 
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การจดัหาวตัถดิุบ 

NNEG ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกบั ปตท. เป็น
ระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2584 และเข้าทําสญัญาซือ้ขายนํา้ดิบ (Raw Water) กบับริษัท นวนคร จํากดั (มหาชน)  

 การจดัจําหน่าย 

 NNEG ได้ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวตัต์ 
เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. และจําหน่ายไฟฟ้า
สว่นท่ีเหลือรวมถงึไอนํา้ให้แก่กลุม่ลกูค้าในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

 

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

 โรงผลิตสาธารณูปการ 4 (CUP-4 Ph1) ตัง้อยู่บนเขตอตุสาหกรรมเชิงนิเวศน์ กลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคม
อตุสาหกรรมเอเชีย (AIE) จงัหวดัระยอง เป็นการลงทนุตามแผนการขยายกําลงัการผลิตท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ  
ซึ่งรองรับการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมในนิคมฯเอเชีย และนิคมฯใกล้เคียง ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต อีกทัง้ยงัเป็นการ
ลงทนุเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ ทัง้ระบบผลติและระบบโครงข่ายจําหน่ายระหวา่ง CUPs ในภาพรวมของบริษัทฯ  

 
กระบวนการผลติ 

CUP-4 Ph1 เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 
ประกอบด้วย กังหันก๊าซฯ 1 ชุด (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวัตต์ และเคร่ืองผลิตไอนํา้จากความร้อนทิง้ (HRSG) 
ขนาดประมาณ 70 ตนัตอ่ชัว่โมง ประกอบกบัการก่อสร้างโครงข่ายเช่ือมตอ่ระบบไฟฟ้าและระบบไอนํา้ไปสูก่ลุม่ลกูค้า และ
เช่ือมตอ่ระหวา่ง CUP-4 Ph1 กบั CUP-1  

ปัจจบุนั CUP-4 Ph1 อยู่ระหว่างจดัทําเอกสารประกวดราคางานออกแบบ จดัหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบ
วิศวกรรมประกอบตา่งๆ  และคาดวา่จะเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 
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การจดัหาวตัถดิุบ 

CUP-4 Ph1 อยู่ระหว่างเจรจาจัดทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติและนํา้ปราศจากแร่ธาตุ (Clarified water) กับ 
ปตท. 

 การจดัจําหน่าย 

 CUP-4 Ph1 อยูร่ะหวา่งจดัทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอนํา้กลุม่ลกูค้าในนิคมฯเอเซีย และนิคมฯข้างเคียง โดยมีไฟฟ้า
บางสว่นจะจําหน่ายให้ กฟผ. ในรูปแบบสญัญา Non-firm SPP เพ่ือเพิ่มความยืดหยุน่ในแผนการผลติไฟฟ้าและไอนํา้ 

 
 

2.1.2 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าทีด่าํเนินการเชงิพาณิชย์ 

(1) บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบลิ จาํกัด (TSR) 

TSR ประกอบธุรกิจลงทนุ โดยได้ลงทนุร้อยละ 100 ใน SSE1 เพ่ือพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ SSE1 เป็น
ผู้ ผลิตไฟฟ้า เอกชนรายเล็กมาก  (VSPP) ท่ี ใ ช้กระบวนการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต ย์ ด้วยระบบ 
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โฟโต้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณพืน้ดิน (โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) มีกําลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 
8 เมกะวตัต์ จํานวน 10 โครงการ กําลงัการผลิตตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต์ และจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ 
กฟภ. 

โครงการ 

ที่ตัง้โครงการ กาํลังการผลิต
เสนอขาย 
(เมกะวัตต์) 

ค่าความเข้มรังสี
แสงอาทติย์ 

(เมกะจูล/ตาราง
เมตร-วัน) 

เร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชย์ 
อาํเภอ จังหวัด 

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

 

SSE1 ทําการว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison ในการ
ดําเนินการออกแบบและก่อสร้าง จดัหา ทดสอบและรับประกนัเพ่ือก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดย
ผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้มีการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต่ําท่ีผลิตได้ในแต่ละปี (Output Performance 
Guarantee) ให้กบัโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยจะชดเชยรายได้ส่วนท่ี SSE1 
สญูเสียไป หากผลติไมไ่ด้ตามจํานวนหน่วยไฟฟ้าท่ีรับประกนัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญา   

นอกจากนี ้SSE1 ได้เข้าทําสญัญาบริหารจดัการและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กบั
บริษัท คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จํากดั และบริษัท ซนัเอดิสนั โอเปอร์เรชัน่ส์แอนด์ แมนเทนแนนซ์ จํากดั เพ่ือบริหารจดัการ
และบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า อายสุญัญา 10 ปีนบัจากวนัท่ีดําเนินการเชิงพาณิชย์  

การจดัหาวตัถดิุบ  

วตัถุดิบท่ีสําคญัท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งขึน้อยู่กับสถานท่ีตัง้ 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นสําคญั โดยบริษัทฯได้ทําการศึกษาความเข้มของแสงก่อนการตดัสินใจเลือกทําเล 
เพ่ือเป็นท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้นี  ้ความเข้มของแสงอาทิตย์ในบริเวณท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ของ SSE1 ปรากฏตามตารางข้างต้น 

การจดัจําหน่าย 

SSE1 จําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ VSPP ทัง้หมด 10 ฉบบัลงวนัท่ี 11 
เมษายน 2555 สําหรับโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV05 และวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 สําหรับโครงการ SSE1-PV06 
ถึง SSE1-PV10 โดยมีปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าสัญญาละ 8 เมกะวัตต์อายุสัญญา 5 ปีและต่ออายุได้อีกครัง้ละ 5 ปีแบบ
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อตัโนมติั ทัง้นี ้สญัญาดงักลา่วเป็นการซือ้ขายไฟฟ้าด้วยระบบอตัรารับซือ้ไฟฟ้าแบบส่วนเพ่ิมราคารับซือ้ ซึง่รายได้จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นรายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีขายส่งให้กับ กฟภ. ซึ่งจะเปล่ียนแปลงตามการ
เปล่ียนแปลงของค่าเชือ้เพลิง และปริมาณไฟฟ้ารับซือ้สงูสดุไม่เกินท่ีกําหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และสว่นท่ี 2 เป็นสว่น
เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ซึ่งโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 ได้รับ Adder ท่ีอตัรา 6.5 บาท/กิโลวตัต์-ชัว่โมง 
โดยได้รับการสนบัสนนุเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์  

 

2.1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

 โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง 

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

ISP1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือจําหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษัทสาธารณูปโภคญ่ีปุ่ น โดย มีกําลงั
การผลติ 20.8 เมกะวตัต์ 

 การจดัหาวตัถดิุบ  

 ISP1 เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในจังหวัด อิวาเตะ ทางตอนเหนือของ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น ใช้
เทคโนโลยี Solar Photovoltaic Module แบบ polycrystalline ของ Conergy ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเยอรมัน สามารถผลิต
ไฟฟ้ากระแสตรงจากแสงอาทิตย์ได้ 270 วตัต์ต่อโมดลู ติดตัง้จํานวนทัง้สิน้ 95,854 โมดลู บนพืน้ท่ีโครงการ 560 ไร่ พร้อม
ติดตัง้ Inverter จํานวน 26 หน่วยสามารถให้กําลังการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด 20.8 เมกะวัตต์และมีอัตราส่วน
ประสทิธิภาพ (performance ratio) เฉล่ียร้อยละ76 ตลอดอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 20 ปี 

 การจดัจําหน่าย 

 ISP1 ได้รับอนมุติัให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 20.8 เมกะวตัต์กระแสสลบั และทําสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้ากับบริษัท Tohoku Electric Power ซึ่งเป็น บริษัทสาธารณูปโภคญ่ีปุ่ น ในอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FIT 40 เยนต่อ
หน่วย (หลงัภาษี) มีอายสุญัญา 20 ปี มีกําหนดการเร่ิมขายไฟฟ้าในไตรมาส 4 ปี 2560 

 

(2) บริษัท นที ซนิเนอร์ย่ี จาํกัด (NSC) 

NSC ประกอบธุรกิจลงทนุ โดยลงทนุร้อยละ 25 ใน XPCL ซึง่พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

XPCL เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบรีุ ซึ่ง
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ชนิดฝายนํา้ล้น (Run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่บนลํานํา้โขงห่างจาก
ตวัเมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดงักล่าวใช้เทคโนโลยีกงัหนันํา้แบบคปัลาน (Kaplan 
Turbine) ทํางานร่วมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 175 เมกะวัตต์ จํานวน 7 เคร่ือง และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าขนาด 60 
เมกะวตัต์ จํานวน 1 เคร่ือง 

XPCL ได้ลงนามสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2553
ในรูปแบบสญัญาประเภทการโอนกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือสญัญาสิน้สดุลง 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 19 

(Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสญัญาสมัปทานจะสิน้สดุพร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึง่มีอาย ุ29 ปี
นับจากวันเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ และในกรณีท่ีรายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาติดตัง้ ทดสอบ และ
เดินเคร่ือง (Unit Operation Period) ท่ีเกิดขึน้จริงไม่เพียงพอกับท่ีประมาณการไว้ บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือ ท่ีสามารถเบิก
ใช้ได้ตามภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ท่ีจะต้องเพิ่มทนุตามสดัสว่นกบัวงเงินสินเช่ือ จํานวนไม่เกิน 490 ล้านบาท และในกรณีท่ี
เงินทนุในการดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯมีภาระผกูพนัภายใต้สญัญา Sponsor Support 
ท่ีจะต้องให้การสนบัสนนุทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสญัญากู้ ยืมเงินโดยผู้ ถือหุ้น (Shareholder Loan Agreement) ใน
วงเงินไมเ่กินประมาณ 2,463 ล้านบาท 

ท่ีผ่านมา XPCL ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกบับริษัท ช.การช่าง (ลาว) จํากดั เม่ือวนัท่ี 14 
ตลุาคม 2554 เร่ิมก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลาก่อสร้างและดําเนินการประมาณ 8 ปี ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการก่อสร้าง ทัง้นีมี้กําหนดจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ปลายปี 2562 

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบุรีมีการส่งเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผ่าน 
(Fish Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแม่นํา้ (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านการ
คมนาคมโดยมีทางเรือผา่น (Navigation Lock)   

การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถดิุบท่ีสําคญัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํา้ คือ นํา้ท่ีไหลในแม่นํา้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้นํา้
(Weir) เพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าแทนการก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ แม้ว่านํา้จะได้มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณ
นํา้ในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา บริษัทฯจงึได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณนํา้ก่อนการออกแบบโรงไฟฟ้า 

การจดัจําหน่าย 

XPCL จะจําหน่ายไฟฟ้าจํานวน 1,220 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา
29 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ และจําหน่ายไฟฟ้าจํานวน 60 เมกะวตัต์ ให้กับ EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา 29 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ 

 

(3) บริษัท ไฟฟ้านํา้ลกิ 1 จาํกัด (NL1PC) 

NL1PC เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโครงการโรงไฟฟ้านํา้ลิก 1 ซึ่งเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ชนิดฝายนํา้ล้น (Run-of-River) ขนาดประมาณ 65 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของนครหลวง
เวียงจนัทน์ประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นเข่ือนคอนกรีตกว้าง 160 เมตร กัน้แมนํ่า้ลกิซึง่เป็นแม่นํา้สาขาของแมนํ่า้งมึใน สปป.
ลาว มีหวัเข่ือน (Head) สงูประมาณ 21.5 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีกงัหนันํา้แบบบลับ์ (Bulb Turbine) ขนาด                 32.5 
เมกะวตัต์ จํานวน 2 เคร่ือง  

NL1PC ได้ลงนามในสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 
2556 ในรูปแบบสญัญาประเภทการสร้าง ดําเนินงาน และโอนให้กบัรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือสญัญาสิน้สดุลง (Build-
Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายุสญัญาสมัปทาน 30 ปีนับจากวันท่ีรัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบัติตามเง่ือนไข
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บงัคบัก่อนตามสญัญาสมัปทานครบถ้วน และมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั EDL ไปจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน เป็นระยะเวลา
ประมาณ 27 ปี ทัง้นี ้บริษัทฯมีภาระผกูพนัคงเหลือท่ีจะใส่เงินเพิ่มทนุอีกประมาณ 365 ล้านบาท และในกรณีท่ีเงินทนุใน
การดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใต้ Letter of Sponsor Support ท่ี
จะต้องใสเ่งินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไมเ่กินประมาณ 3.12 ล้านเหรียญสหรัฐ  

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า NL1PC ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกบั บริษัท พอสโก้ เอน็จิเน่ียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 เร่ิมก่อสร้างในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2557 ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง และมีการปรับแผนการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยคาดว่าจะดําเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และกําหนดจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2561  

หากดําเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายโครงการดงักล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาด
แคลนไฟฟ้าในอาณาเขตนครหลวงเวียงจนัทน์ได้ จึงเป็นโอกาสสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั สปป.ลาว และสง่เสริมโอกาสใน
การลงทนุโครงการลกัษณะดงักลา่วในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือก ซึง่สามารถลดการ
ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูช่ัน้บรรยากาศได้ประมาณ 120,000 ตนัต่อปี ด้วยเหตนีุ ้โครงการดงักลา่วจึงได้รับการ
เสนอช่ือเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ United Nations 
Framework Convention on Climate Change:UNFCC อีกด้วย  

การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถดิุบท่ีสําคญัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํา้ คือ นํา้ท่ีไหลในแม่นํา้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้นํา้
(Weir) เพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าแทนการก่อสร้างอ่างเก็บนํา้ แม้ว่านํา้จะได้มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณ
นํา้ในแต่ละช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละ
ช่วงเวลา บริษัทฯจงึได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณนํา้ก่อนการออกแบบโรงไฟฟ้า 

การจดัจําหน่าย 

NL1PC จะจําหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้กบั EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวไปจนสิน้สดุสญัญาสมัปทาน
เป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี 

 

2.1.4 ธุรกจิอ่ืน 

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

 24M เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมดําเนินการตัง้แต่ปี 2553 ประกอบธุรกิจหลกัในการวิจยั
และพฒันาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) เพ่ือนํามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้า
สํารองสําหรับภาคอตุสาหกรรม และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง เช่น การเก็บไฟฟ้า
สํารองสําหรับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้เกิดการต่อเน่ืองของกระบวนการผลิตในกรณีท่ีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าเกิดหยดุชะงกั หรือใช้กกัเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงท่ีไม่มีแสงอาทิตย์  
ซึ่งแบตเตอร่ีท่ีบริษัทได้วิจัยพฒันานัน้ จะใช้วตัถุดิบและเวลาในการผลิตลดลงทําให้ต้นทุนในการผลิตต่ํากว่าแบตเตอร่ี
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ลิเทียม-ไอออนทัว่ไป รวมทัง้มีความปลอดภยัมากขึน้  ซึง่การทดสอบผลิตภณัฑ์ในระดบัห้องปฏิบติัการ (Lab Scale) และ
การทดสอบการออกแบบกระบวนการผลติในขัน้ต้น ให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

(2) บริษัท บซิเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด (BSA) 

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

1. จดัส่งพนกังานปฏิบติังานในสถานีนํา้มนัของ ปตท. และให้ความรู้และวิธีปฏิบติังานเพ่ือปฏิบติังานได้ถกูต้อง
และเป็นไปตามระบบงานคณุภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจดัให้มีคณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาและแก้ปัญหา Oil Loss อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายท่ี ปตท. กําหนด และมี
คณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในสถานีนํา้มนั 

2. จัดส่งพนักงานให้มาปฏิบติังานในร้านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดให้มีการอบรมหลกัสูตรการ
บริหารร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานตลอดจนทําการจัดหาวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และช่างฝีมือดีเพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานของร้านกาแฟ 

3. จดัหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ี 7-Eleven กําหนด เพ่ือเข้าปฏิบติังานภายใน 7-Eleven ท่ีตัง้อยู่
ในสถานีบริการนํา้มันของ ปตท. โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร้านค้า 
นอกจากนี ้ยงัทําการสัง่สนิค้าท่ีจะนํามาขายในร้านค้าตามชนิด ปริมาณและคณุภาพตามท่ี 7-Eleven กําหนด  

4. จดัหาบคุลากรเพ่ือประจําสํานกังานใหญ่ สํานกังานพระโขนง และสํานกังานระยอง 

 นอกจากนี ้BSA ยงัเข้าลงทนุในบริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั (SSA) ในสดัสว่นร้อยละ 100 ซึง่
ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 
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2.1.5 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
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2.1.6 เงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

รายละเอียดเงินลงทนุของบริษัทในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยูร่ะหวา่งดําเนินการก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ปีที่เริ่มดาํเนินการ
เชิงพาณิชย์ 

ภาระผูกพนัคงเหลือที่จะ
ใส่เงนิเพิ่มทุน (ล้านบาท) 

ภาระผูกพนัอื่นๆ (ถ้ามี) 

IRPC-CP 51 2560 524 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา 
Sponsor Support ที่จะต้องใสเ่งินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทนุหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 347 ล้านบาท 

NL1PC(1) 40 2561 285 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้ Letter of 
Sponsor Support ที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 3.12 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

NNEG 30 2559 176 - 

NSC  
(ลงทนุใน XPCL) 

25 2562 3,672 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา 
Sponsor Support ที่จะต้องให้การสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสญัญากู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,463 
ล้านบาท 

BIC2 25 2560 250 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา 
Undertaking ที่จะต้องใส่เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการให้เงินกู้ จากผู้ ถือหุ้นในวงเงินไม่เกินประมาณ 25 
ล้านบาท 

ISP 1(1) 99 2560 352 - 

CUP-4 100 2561 3,457 อยู่ระหวา่งจดัสรรสดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ 70 : 30 

รวม   8,716  

ที่มา: บริษัท  

หมายเหต ุ(1)อตัราแลกเปลี่ยนที่ 36.5 บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ
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2.2. กาํลังการผลติตดิตัง้/กาํลังการผลติสูงสุด 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 GPSC และบริษัทในเครือมีกําลงัการผลติไฟฟ้าและสาธารณปูโภคอื่น แยกตามประเภทพลงังานที่ใช้ในการผลติทัง้ที่ดําเนินการเชิงพาณิชย์และอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการก่อสร้าง ดงันี ้

บริษัท/
โครงการ 

ที่ตัง้ 

กําลงัการผลติ 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เครื่องจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอนํา้(3) 
(ตนั/ชม.) 

นํา้เยน็ 
(ตนัความเย็น) 

นํา้เพื่ออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

กําลงัการผลติ
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
GPSC อําเภอศรีราชา  

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

- HRSG: Vogt-Nem 

- ST: Westinghouse 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2568 

กฟผ. 700MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2568 

ปี 2543 

GPSC CUP-1 นิคมอตุสาหกรรม  
เหมราชตะวนัออก 
(มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง 

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

- GT: GE 

- HRSG: Deltak 

- AB: Cheng Chen 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 15 ปี 
สิน้สดุปี 2564 

 

กฟผ. 40MW 
สญัญา 5 ปี  

และต่ออายไุด้อีก 5 ปี  
สิน้สดุรอบแรกปี 2558 และตอ่

อายเุรียบร้อยแล้ว 

ปี 2549 

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

ได้อีก 5 ปี 

CUP-2 อยู่ใกล้บริเวณนิคม
อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล 
จงัหวดัระยอง 

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

- GT: GE 

- HRSG: NEM 

- ST: Shin Nippon 

- AB: Getabec 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 15 ปี 
สิน้สดุปี 2565 

กฟผ. 60MW  
สญัญา 5 ปี 

และต่ออายไุด้อีก 5 ปี สิน้สดุ
รอบแรกปี 2558 

และต่ออายเุรียบร้อยแล้ว 
 
 

ปี 2551 
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บริษัท/
โครงการ 

ที่ตัง้ 

กําลงัการผลติ 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เครื่องจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอนํา้(3) 
(ตนั/ชม.) 

นํา้เยน็ 
(ตนัความเย็น) 

นํา้เพื่ออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

กําลงัการผลติ
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

อตุสาหกรรม 43 MW 
สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบแรกปี 

2569 และ 
ต่ออายไุด้อีก 5 ปี  

CUP-3 นิคมอตุสาหกรรมเหม
ราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) 
จงัหวดัระยอง 

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

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 15 ปี 
สิน้สดุปี 2566 

อตุสาหกรรม 56 MW 
สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบแรกปี 

2567-2570 
และต่ออายไุด้อีก 5 ปี  

ปี 2552 

 CUP-4 Ph 1  
นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย (AIE) 
จงัหวดัระยอง 

45 45 70 70 - - - - SPP 
(Non-Firm) 

- ก๊าซธรรมชาต ิ
 

กฟผ. 10 MW (ขยายสญัญา
จาก CUP-1 อีก 20 MW) 

สญัญา 5 ปี 
อตุสาหกรรม 34.8 MW 

ปี 2561 

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

- HRSG: MHI 

- STG: MHI 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2576 

กฟผ. 1,400MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2576 

ปี 2551 
 

 

CHPP ศนูย์ราชการฯ แจ้งวฒันะ 
กรุงเทพมหานคร 

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

- AC: Broad 

- EC: Trane 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 10 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

กฟน. 6.4MW 
สญัญา 5 ปี 

ต่ออตัโนมตัิทกุ 5 ปี 
สิน้สดุรอบแรกปี 2558 

ปี 2552 

BIC นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
โครงการที่ 1 
จงัหวดัอยธุยา 

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

- GT: GE 

- HRSG: VOGT 

- ST: Shin Nippon 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2581 

กฟผ. 90MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2581 

ปี 2556 

อตุสาหกรรม  
สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2568-2572 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 26 

บริษัท/
โครงการ 

ที่ตัง้ 

กําลงัการผลติ 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เครื่องจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอนํา้(3) 
(ตนั/ชม.) 

นํา้เยน็ 
(ตนัความเย็น) 

นํา้เพื่ออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

กําลงัการผลติ
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

นิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน
โครงการที่ 2 
จงัหวดัอยธุยา 

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

- GT: GE 

- HRSG และ ST:  
อยู่ระหว่างการ
คดัเลือก 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

กฟผ. 90MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

กําลงัก่อสร้าง 
โดยเริ่มก่อสร้าง 
ก.พ. 58 และ
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จปี 2560 

NNEG เขตสง่เสริมอตุสาหกรรม 
นวนคร 
จงัหวดัปทมุธานี 

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

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: Siemens 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2584 

กฟผ. 90MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2584 

กําลงัก่อสร้าง 
คืบหน้าร้อยละ 

93(4) และคาดวา่
จะแล้วเสร็จปี 

2559 
 

อตุสาหกรรม  
สญัญา 10-15 ปี 
สิน้สดุปี 2584 

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

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: MES 

ก๊าซธรรมชาต ิ
สญัญา 27 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

กฟผ.180MW 
สญัญา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

เฟส 1 แล้วเสร็จ 
18 พ.ย.2558 
และคาดวา่ 
เฟส 2 จะแล้ว
เสร็จ 1 ม.ิย.

2560 
 

อตุสาหกรรม 60 MW 
สญัญา 27 ปี 
สิน้สดุปี 2585 

รวม 3,088 1,517 1,780 1,582 12,000 12,000 2,080 2,080      

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 
SSE1 จงัหวดักาญจนบรุี/สพุรรณบรุี 

 
 
 
 

 

80 32 - - - - - - VSPP - PV Panel: 
Hanhwa, JV 
Solar, Chint, Jinko 

- Inverter: SMA 

- Transformer: 
Tirathai 

แสงอาทิตย์ กฟภ. 80MW 
สญัญา 5 ปี 

ต่ออตัโนมตัิทกุ 5 ปีสิน้สดุรอบ
แรกปี 2561-2562 

ปี 2556 - 2557 
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บริษัท/
โครงการ 

ที่ตัง้ 

กําลงัการผลติ 

ประเภท
โรงไฟฟ้า 

เครื่องจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟ้า 
(เมกะวตัต์) 

ไอนํา้(3) 
(ตนั/ชม.) 

นํา้เยน็ 
(ตนัความเย็น) 

นํา้เพื่ออตุสาหกรรม  
(ลบ.ม./ชม.) 

กําลงัการผลติ
ติดตัง้สงูสดุ(2) 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

กําลงัการผลติ
สงูสดุ 

กําลงัการผลติ
ตามสดัสว่น
การถือหุ้น 

ISP1 ประเทศญี่ปุ่ น 20.8 20.8 - - - - - - VSPP - Solar Photovoltaic 
Module 
(Polycrystalline): 
Conergy 

แสงอาทิตย์ Tohoku Electric Power 
20.8 MW 

สญัญา 20 ปี 
สิน้สดุปี 2580 

กําลงัก่อสร้าง
คืบหน้าร้อยละ 15(4) 
และคาดวา่จะแล้ว
เสร็จปี 2560 

โรงไฟฟ้าพลังนํา้     

XPCL สปป.ลาว 1,285 321 - - - - - - - - Turbine : Andriz นํา้ กฟผ. 1,220MW 
EDL 60 MW 
สญัญา 29 ปี 
สิน้สดุปี 2592 

อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง และ
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จปลายปี 

2562 
 

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

อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง และ
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จปี 2561 

รวม 1,451 400 - - - - - -      

รวมทัง้หมด 4,539 1,917 1,780 1,582 12,000 12,000 2,080 2,080      

ที่มา:  GPSC 
หมายเหต:ุ  (1) เป็นวนัเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ซึง่วนัเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ของผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าอาจจะไม่ตรงกบัวนัเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า 
 (2) สําหรับโรงไฟฟ้าที่มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามที่ระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว    
 (3) กําลงัการผลิตสงูสดุของไอนํา้เป็นกําลงัการผลิตที่รวมกําลงัการผลิตสํารองที่เตรียมไว้รองรับกรณีที่ลกูค้ามีความต้องการใช้ไอนํา้ในปริมาณสงูสดุแตกตา่งจากปริมาณการใช้ปกติ 
 (4)   อตัราความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ เดือนธนัวาคม 2558 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 28 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

2.3.1 การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้า  

บริษัทฯได้มีการบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความมัน่คง (Reliability) 
ของระบบโดยมีกลยทุธ์หลกัตา่งๆ ดงันี ้

(1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

บริษัทฯมีทีมผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค และประสบการณ์ในอตุสาหกรรมการผลติไฟฟ้า โดยให้
ความสําคญัตัง้แต่การออกแบบและก่อสร้าง กระบวนการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ เพ่ือเตรียมการพฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้า รวมทัง้มีทีมท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคในการให้คําปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

การคดัเลือกผู้ รับเหมาในการก่อสร้าง บริษัทฯจะทําผา่นกระบวนการจดัจ้างท่ีรัดกมุ โดยมีข้อกําหนดและขอบเขตงาน 
(Term of Reference: TOR) เป็นสญัญาการจ้างเหมาแบบเบด็เสร็จ เพ่ือจดัจ้างผู้ รับเหมาท่ีมีความน่าเช่ือถือมีประสบการณ์ 
มีความชํานาญ มีผลงานในอดีตท่ีเป็นท่ียอมรับ และมีฐานะทางการเงินมั่นคง รวมทัง้มีเง่ือนไขให้ผู้ รับเหมามีการวาง
หลกัประกนัการก่อสร้าง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ และสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย โดยมีทีมท่ีปรึกษาทางเทคนิคทําการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหว่างก่อสร้าง เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่ผู้ รับเหมาได้ก่อสร้าง สง่มอบงานและดําเนินการได้ตามเง่ือนไขสญัญาการก่อสร้าง 

สําหรับการจดัหาอปุกรณ์ในการผลติไฟฟ้า บริษัทฯจดัให้มีการเลือกใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลิตท่ีเป็นผู้ นําใน
อุปกรณ์นัน้ๆ ทัง้ด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และอายุการใช้งาน นอกจากนี ้ยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้ จัดจําหน่าย เช่น 
สถานะทางการเงิน การดแูลและรับประกนัคณุภาพสนิค้าอีกด้วย  

(2) การบริหารจัดการการดาํเนินงานโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความมั่นคง (Reliability) ของระบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าและไอนํา้ให้กับลูกค้า
รวมทัง้มีแผนการซ่อมแซมบํารุงรักษาและจดัทําสญัญาซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรหลกัจากผู้ผลิตโดยตรง สง่ผลให้บริษัทฯมี
ความพร้อมจ่าย (Availability) เพิ่มขึน้ และระยะเวลาการหยุดเพ่ือซ่อมแซม (Down Time) ลดลงเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการไฟฟ้าและไอนํา้ของลกูค้าได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนี ้การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นแนวทางหนึ่งท่ีสําคญัในการบริหารดําเนินงานโรงไฟฟ้า ซึง่บริษัท
ฯมีการวางแผนการเดินเคร่ืองจกัรแต่ละชดุให้เหมาะสม และตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้มี
การใช้เชือ้เพลงิในกระบวนการผลติอยา่งมีประสทิธิภาพ ลดต้นทนุการผลติ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(3) การริเร่ิมโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ 

ตามท่ีบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ นําในธุรกิจไฟฟ้าด้วยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทัง้ในและ
ต่างประเทศนัน้ บริษัทฯได้จดัให้มีการศึกษาเพ่ือพฒันาโรงไฟฟ้าหรือเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืนอย่างต่อเน่ือง 
โดยบริษัทฯมีการกําหนดมาตรการในการคดัเลือกโครงการลงทนุและผู้ ร่วมลงทนุอยา่งรอบคอบ ทัง้การวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมของประเทศท่ีจะร่วมลงทนุ และนําสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
อตุสาหกรรม ต้นทนุทางการเงิน ต้นทนุเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุการก่อสร้าง รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนัน้ๆ นอกจากนี ้ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัย
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แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจส่งผลกระทบกบัโครงการดงักล่าว เพ่ือเตรียมหาแนวทางป้องกนั
ความเส่ียงไว้ลว่งหน้า  

ในกรณีท่ีบริษัทฯจะมีการเข้าร่วมทนุในโครงการใหม่ๆ บริษัทฯให้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการคดัเลือกผู้ ร่วม
ลงทนุ โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้ผลการ
ดําเนินงานท่ีผา่นมาในอดีต เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถดําเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

2.3.2 ประกันภัย  

 โรงไฟฟ้าของบริษัทฯได้มีการทําประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้

(1) การประกันภัยความเส่ียงทุกประเภท (All Risks)  

 โรงไฟฟ้าของกลุ่ม GPSC ทกุแห่งมีการทําประกนัภยัความเส่ียงทกุประเภท (All Risks) โดยการประกนัภยัดงักล่าว
ให้ความคุ้มครองความเส่ียงทกุประเภทสําหรับความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า ตลอดจนทรัพย์สินท่ีอยู่
ในความควบคมุดแูลและเก็บรักษาของบริษัทฯท่ีบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ได้แก่ เคร่ืองจกัร โรงงาน อปุกรณ์ เคร่ือง
กงัหนั เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า หม้อต้มไอนํา้ และทรัพย์สินท่ีอยู่ระหว่างการขนส่ง โดยการกําหนดวงเงินเอาประกนัภยัจะไม่ต่ํา
กว่ามลูคา่ต้นทนุทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหกัค่าเส่ือมราคา (ไมร่วมค่าท่ีดิน) ทัง้นี ้การทําประกนัภยัความเส่ียงทกุ
ประเภทดังกล่าวมีข้อกําหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายท่ีผู้ เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทั่วไป เช่น มีการ
กําหนดวงเงินชดเชยสงูสดุสําหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสญูเสียจากการก่อการร้าย และนํา้ทว่ม เป็นต้น  

(2) การประกันภัยธุรกจิหยุดชะงัก (Business Interruption) 

 การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัเป็นการทําประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเส่ียงทกุประเภทโดยเป็นการ
ประกนัภยัท่ีคุ้มครองความสญูเสียทางกําไร (รวมทัง้การสญูเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ) และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการดําเนินงาน (เป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึน้จากการป้องกนัหรือการลดการสญูเสียกําไร) ซึ่ง
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจเน่ืองจากความเสียหายของทรัพย์สินท่ีได้ทําประกันภัยไว้ โดยวงเงินเอา
ประกนัภยัจะกําหนดจากประมาณการสญูเสียรายได้สงูสดุของบริษัทฯในช่วงเวลาท่ีต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่จนแล้วเสร็จ 
ซึง่ระยะเวลาสญูเสียรายได้ท่ีใช้กําหนดวงเงินเอาประกนัภยัจะขึน้กบัระยะเวลาก่อสร้างของโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ทัง้นี ้การทํา
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกัดงักลา่วมีข้อกําหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามระยะเวลาท่ีธุรกิจหยดุชะงกั
ท่ีผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้ มครองตามแบบกรมธรรม์
มาตรฐานทัว่ไป เช่น มีการกําหนดวงเงินชดเชยสงูสดุสําหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสญูเสียจากการก่อการ
ร้าย และนํา้ทว่ม เป็นต้น  

(3) การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third Party Liability)  

 บริษัทฯมีการทําประกนัภยับุคคลท่ีสามเป็นรายปี เพ่ือเป็นการประกนัภยัความรับผิดต่อบคุคลภายนอกซึ่งคุ้มครอง
การชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทัง้นีก้ารทําประกนัภยับุคคลท่ีสาม
ดงักลา่วมีข้อกําหนดเก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายท่ีผู้ เอาประกนัภยัจะต้องรับผิดชอบเอง
และมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป  
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ทัง้นี  ้ในกรณีท่ีโรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเป็นการทําประกันภัยช่วงก่อสร้าง (Construction All Risks 
Insurance: CAR) โดยจะเป็นการคุ้มครองความเส่ียงจากการสญูเสียหรือเสียหายอนัเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินทกุอย่างของผู้ เอา
ประกันภัยท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี ้ยังได้จัดทําประกันภัยขนส่งทางทะเล (Marine Cargo) สําหรับ
เคร่ืองจักรหลกัเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุในการขนส่งเคร่ืองจักรทางทะเล  ตลอดจนการประกนัภัยจากสญูเสียรายได้จากการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จลา่ช้า (Delay Start-up : DSU) อนัเน่ืองจากอบุติัเหตจุากการติดตัง้และทดสอบเดินเคร่ืองจกัรหลกัและการ
เกิดอบุติัเหตจุากการขนสง่ ภายในระยะเวลาชดเชยรายได้ท่ีจะตกลงกนัตามระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีข้อกําหนดเก่ียวกบั
ความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามท่ีผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมี
ข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป เช่น ความเสียหายท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนกังาน  
และการก่อการร้าย เป็นต้น  
 

2.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ในส่วนของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ บริษัทฯอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
ราชการท่ีสําคญั คือ (1) คณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) คณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน (3) การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย (กนอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม และ (4) กรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ในส่วนของมาตรฐานคุณภาพอากาศ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นของบริษัทฯต้อง
ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต 
ส่ง หรือจําหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ประเภทโรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง และเกณฑ์ท่ี
กําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact  Assessment: EIA) มีการตรวจวดัคณุภาพ
อากาศในสถานประกอบการเพิ่มเติมจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพ่ือเฝ้าระวงัการรับสมัผสักบัสารเคมีตา่งๆ 
โดยเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เร่ือง ความปลอดภยัในการทํางานเก่ียวกบัภาวะ
แวดล้อม (สารเคมี) 

 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณริมรัว้โรงงานด้านทางเข้าโรงงาน โดยเทียบมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ปี 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป และการตรวจวดัระดบั
เสียงบริเวณสถานประกอบการ ตามข้อกําหนดท่ีนําเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ปี  2546 เร่ือง มาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดล้อมในการทํางาน และมาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวง ปี 2549 เร่ือง กําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง 

 ในสว่นของคณุภาพนํา้ทิง้ท่ีปลอ่ยออกจากโรงงานต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัท่ี 2 (ปี 2539) 
เร่ือง กําหนดคณุลกัษณะของนํา้ทิง้ท่ีระบายออกจากโรงงานโดยบริษัทฯได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกท่ีผ่านการขึน้ทะเบียน
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเพ่ือตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ท่ีปลอ่ยออกจากโรงงาน  
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 สําหรับการกําจัดของเสียอ่ืนๆ บริษัทฯอยู่ภายใต้ข้อบังคบัตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว ปี 2548 ซึ่งบริษัทฯได้ดําเนินการตามท่ีประกาศดงักล่าวกําหนด โดยว่าจ้างบริษัทรับกําจัดสิ่ง
ปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไมใ่ช้แล้วท่ีได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมมาขนสง่ออกไปจากโรงงาน 

 ท่ีผ่านมาบริษัทฯได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัด ซึง่ผลการตรวจสอบจดัการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านคณุภาพ
อากาศ การตรวจวดัระดบัเสียง และกากของเสีย ผ่านค่าควบคมุตาม EIA หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และบริษัทฯยงัไม่
เคยถกูฟ้องร้องในคดีท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมนอกจากนี ้บริษัทฯตระหนกัและให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัในการบริหารจดัการองค์กร โดยบริษัทฯได้
ใช้มาตรการเชิงรุกและป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้จากเคร่ืองจกัรโรงงาน สถานีงาน หรือจากขัน้ตอนการทํางานด้วย
มาตรการตา่งๆ ดงันี ้

- กําหนดนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดให้มีตวัชีว้ดั 
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และสิง่แวดล้อมตอ่คณะกรรมการฝ่ายบริหารเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

- จดัอบรมการจดัทําแผนงานโดยคํานึงถึงคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม
เป็นประการแรก อีกทัง้มีระบบการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้แผนงานดังกล่าวตอบสนองต่อ
ประสทิธิภาพและสภาพแวดล้อมในการทํางานอยา่งแท้จริง 

- การวิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานท่ีไม่ปลอดภยัการสํารวจจดุเส่ียงต่อความมัน่คงและปลอดภยั และกําหนด
พืน้ท่ีอนัตราย รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน (แสง เสียง ความร้อน และฝุ่ นละออง) และ
วิธีการทํางานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของพนกังานและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูในการออกแบบและ
กําหนดมาตรการป้องกนัหรือแก้ปัญหาอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

- การพฒันาคู่มือความปลอดภยัในการทํางาน การสง่เสริมความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องเร่ืองคณุภาพ ความ
มั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ มีส่วนได้เสียกับ
องค์กร 

 ด้วยการดําเนินงานท่ีเข้มแข็งและต่อเน่ืองทําให้บริษัทฯไม่มีสถิติการเกิดอุบติัการณ์ด้าน Quality, Safety, Health 
and Environment (QSHE) ถึงขัน้สญูเสียวนัทํางานหรือสญูเสียโอกาสในการผลิต และยงัรักษามาตรฐานการรับรองตาม
ระบบสากล ได้แก่ ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 OHSAS 18001-2007 และ TIS 18001-2011 ได้เป็นอย่างดีรวมถึง
การได้รับรางวลัและการรับรองจากหน่วยงานราชการตา่งๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการดําเนินการติดตามและตรวจวดัด้าน
สิ่งแวดล้อมตามหลกั EIA การจดัการของเสียในโรงงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การนําของเสียจากระบบการผลิต
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการรักษาสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ เป็นต้น รวมทัง้มีการนําระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System: OEMS) มาใช้ เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯมีการบริหารงานอย่าง
มืออาชีพและมีประสทิธิภาพ 
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2.3.4 สทิธิประโยชย์จากการลงทุน 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้รับสทิธิประโยชน์จากการลงทนุดงันี ้
 

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

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
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
กําลงัผลิตตาม 

BOI 

ไฟฟ้า (เมกะวตัต์/ชม.) 37.6 37.6 37.6 37.6 90.2 113.2 - - 700 9.8 240 

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

นํา้เพื่อการอตุสาหกรรม
(ลบ.ม./ชม.) 

170 - 600 - 300 590 170 - - - 75 

นํา้เย็น (ตนัความเย็น) - - - - - - - - - 12,000 - 

1. อนญุาตให้นําคนตา่งด้าวซึง่เป็น
ผู้ ชํานาญการเข้ามาได้ตามจํานวนและ
ระยะเวลาที่กําหนด 

           

2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับ
กําไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 
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) 

(ยงัไม่ใช้
สิทธิ) 

 
(ใช้สิทธิภาษี
ครบแล้ว) 

 
(ธ.ค. 2559) 

(2) 

(พ.ค. 2566) 
(โดยประมาณ) 

3. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล
สําหรับกําไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุใน
อตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติมีกําหนด 
5 ปี นบัจากการสิน้สดุการสง่เสริม
เกี่ยวกบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล

 
(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) 

บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
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 

ในข้อ 2.   (ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิ
ประโยชน์) 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจกัร
ตามที่คณะกรรมการอนมุตัิ            

5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจาก
กิจการที่ได้รับการสง่เสริมซึง่ได้รับยกเว้น
ภาษีตามมาตรา 31 ไปรวมคํานวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ
การสง่เสริม 

           

6. ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ ค่าไฟฟ้า 
และคา่ประปา 2 เท่าของคา่ใช้จ่าย
ดงักลา่วเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัแต่วนัที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 
(ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 2559) 

 
(มิ.ย. 2560) 

 
(เม.ย.2561) 

 
(ก.ค. 2562) 

 
(ก.ค. 2562)  

 
(ก.ค.2562)    

 
 

(พ.ค. 2568) 
(โดยประมาณ) 

7. ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้
หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อย
ละ 25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจาก
การหกัคา่เสื่อมราคาตามปกติเป็นเวลา 
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  อยูร่ะหวา่งดําเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาสิน้สดุสิทธิประโยชน์จงึประมาณการจากวนัที่คาดวา่จะเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามเงื่อนไขของ BOI 
(2) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูคา่เงินลงทนุเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่รวมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียน 
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2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 การจัดจาํหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 การจดัจําหน่าย 

 บริษัทฯจดัสง่กระแสไฟฟ้าท่ีผลติได้จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าท่ีทําการยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าตามลกัษณะการใช้งานของ
ลกูค้าด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ไปยงัระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมท่ีสถานีไฟฟ้ายอ่ย (Substation) หลงัจากนัน้
กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้า เพ่ือจําหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. กฟน. และลูกค้า
อตุสาหกรรมตอ่ไป   

 นอกจากนี ้บริษัทฯจะทําการจําหน่ายไอนํา้ นํา้เย็น และนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรมให้กับลกูค้าอุตสาหกรรมท่ีตัง้อยู่
ใกล้เคียงกบัท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้าแตล่ะแหง่ ผา่นระบบขนสง่ทางทอ่สง่ผลติภณัฑ์นัน้ๆ  

 

 กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าของ GPSC แบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี ้

 (1) กฟผ. กฟภ. และ กฟน. 

 ตามลกัษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทย กฟผ. กฟภ. และ กฟน.จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในการ
จดัหาไฟฟ้าให้กับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทัว่ไป ทําให้มีความจําเป็นท่ีหน่วยงานทัง้ 3 แห่งจะต้องจัดหาไฟฟ้าให้
เพียงพอกบัความต้องการ ดงันัน้หน่วยงานดงักล่าวจึงรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ผ่านการทําสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้า 3 ประเภทหลกั คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
เลก็มาก (VSPP) ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีการจําหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผา่นการทําสญัญาทัง้ 3 ประเภท  

 (2)   ลูกค้าอุตสาหกรรม 

 นอกจากการจําหน่ายให้กบั กฟผ. กฟภ. และ กฟน. บริษัทฯยงัมีการจําหน่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม ในฐานะ
ผู้ผลิตสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ได้แก่ ไอนํา้ นํา้เย็น และนํา้เพ่ืออุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯให้ความสําคญักับความมัน่คงและ
ต่อเน่ืองในการจัดจําหน่าย รวมถึงการกําหนดราคาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับผู้ ผลิตรายอ่ืนในตลาด โดยลูกค้า
อตุสาหกรรมของบริษัทฯสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่ธุรกิจปิโตรเคมี นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีการจําหน่ายไนโตรเจนให้กบับริษัทฯใน
กลุม่ ปตท. อีกด้วย 
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2.4.2 การกาํหนดราคา 

 การกาํหนดราคาค่าไฟฟ้า 

 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาติได้มีการกําหนดโครงสร้างอตัราคา่ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สะท้อนถงึต้นทนุ
ค่าไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัตามช่วงเวลาในแต่ละวนั โดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าซึง่จําแนกตาม
ประเภทของผู้ผลติไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้

(1) การกําหนดราคาของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer: IPP)  

 สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่โดยทัว่ไปจะมีการกําหนดโครงสร้างราคาหลกัเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรก คือ ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าเป็นรายเดือนในการ
รักษาระดบัความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าท่ีไม่คํานึงถึงจํานวนหน่วยไฟฟ้าท่ี กฟผ. ซือ้ขายตามจริงจากโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้
คา่ AP ประกอบด้วย 

- APR1 : ค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ สําหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถึงภาระเงินกู้และผลตอบแทน
ของบริษัทฯ (Capacity Cost) 

- APR2 : ค่าตอบแทนท่ี กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ สําหรับค่าใช้จ่ายคงท่ีในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา (Fixed 
O&M) 

 ส่วนท่ีสอง คือ ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ท่ีผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่จะกําหนดราคาโดยคํานึงถึง
ต้นทนุการผลติผนัแปร 

(2) การกําหนดราคาของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer: SPP) 

 การกําหนดราคาไฟฟ้าสําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กขึน้อยู่กบัประเภทของเชือ้เพลิง และประเภทของสญัญา  
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) การกําหนดราคาของสญัญา Firm 

 สญัญา Firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีมีการกําหนดปริมาณพลงัไฟฟ้าท่ีจะจ่ายให้กฟผ. ตลอดอายสุญัญา 
ซึง่สญัญาจะมีระยะเวลาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป โดยการกําหนดราคาของสญัญาประเภทนี ้ประกอบด้วย ค่าพลงัไฟฟ้า (Capacity 
Payment: CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียงได้ในอนาคต (Long Run Avoided 
Capacity Cost) จากการท่ีรับซือ้พลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) ซึ่งกําหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้า ท่ี กฟผ. สามารถหลีกเล่ียงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยัดการใช้
เชือ้เพลงิ (Fuel Saving) ซึง่จะได้รับรายได้สว่นนี ้เม่ือสามารถใช้เชือ้เพลงิได้น้อยกวา่คา่มาตรฐานท่ี กฟผ. กําหนด นอกจากนี ้
กฟผ. จะรับซือ้ไฟฟ้าตามปริมาณท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตาม
ปริมาณท่ีกําหนดไว้   

(2.2) การกําหนดราคาของสญัญา Non-firm 

 สญัญา Non-firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าท่ีมีการกําหนดพลงัไฟฟ้าท่ีจะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายสุญัญาท่ีมี
ระยะเวลาสญัญาไม่เกิน 5 ปี โดยสญัญาประเภทนีจ้ะไม่ได้รับเงินค่าพลงัไฟฟ้า (CP) ได้รับเพียงแต่ค่าพลงังานไฟฟ้า (EP) 
ซึ่งกําหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ค่าดําเนินการ และค่าบํารุงรักษาของโรงไฟฟ้าท่ี กฟผ. สามารถ
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หลีกเล่ียงได้ในระยะสัน้ (Short Run Avoided Energy Cost) จากการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเลก็ทําให้ราคาซือ้ขายไฟฟ้า
เฉล่ียของสญัญา Non-firm ต่ํากว่าสญัญา Firm ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะมี
สว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในอตัราพิเศษ (Feed in Tariff)   

(3) การกําหนดราคาของผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small Power Producer: VSPP)  

 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าท่ีมีการจําหน่ายให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ต่อสญัญา 
โดยอตัราการรับซือ้ไฟฟ้าเท่ากบัค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดบัแรงดนัท่ี VSPP ทําการเช่ือมโยงกบัระบบ
ไฟฟ้ารวมกบัคา่ไฟฟ้าตามสตูรค่าเอฟทีขายสง่เฉลี่ย ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะมี
ส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในอัตราพิเศษ (Feed in Tariff) เป็นไปตามประกาศของ กฟภ. หรือ 
กฟน. 

 อัตราการรับซือ้ไฟฟ้าของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม  

 ลกูค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรมในกลุม่ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ด้านปิโตรเคมี โดยบริษัทฯมีการตกลง
ซือ้ขายไฟฟ้ากบัลกูค้าแตล่ะรายท่ีอ้างอิงกบัอตัราคา่ไฟฟ้าของกฟภ. ซึง่จะมีการปรับเปล่ียนคา่เอฟทีตามต้นทนุเชือ้เพลงิ  

 การกาํหนดราคาค่าไอนํา้ และนํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม 

ราคาขายไอนํา้และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมกําหนดจากต้นทนุการผลิตของบริษัทฯ และมี
การบวกกําไรส่วนเพิ่ม (Cost plus) และปรับราคาได้ตามต้นทุนการผลิตท่ีเกิดขึน้จริงโดยใช้สตูรราคา ซึ่งรวมถึงการลงทุน 
ต้นทุนผันแปรและค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองและการซ่อมบํารุง การลงทุนในระบบจําหน่าย (Distribution System) ท่ี
จดัเตรียมให้ลกูค้าแตล่ะรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated) พลงังานสญูเสียในระบบจําหน่าย (Energy Loss) และอ่ืนๆ  

2.4.3 การแข่งขัน  

 บริษัทฯไม่เผชิญกับการแข่งขันสําหรับการจําหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานไฟฟ้าภาครัฐ (กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) 
เน่ืองจากสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเป็นสญัญาระยะยาวอายสุญัญา 5–25 ปี แต่บริษัทฯอาจประสบกบัภาวะการแข่งขนัค่อนข้าง
สูงในการประมูลหรือย่ืนขออนุญาตขายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐสําหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ อย่างไรก็ตาม   
บริษัทฯ เช่ือว่าด้วยผลการดําเนินงานโรงไฟฟ้าในอดีตของบริษัทฯ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจ จะส่งผลให้
บริษัทฯสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบการด้านกิจการพลงังานได้  

 นอกจากนี ้บริษัทฯเผชิญกบัภาวะการแข่งขนัในการจําหน่ายไฟฟ้าหรือไอนํา้ค่อนข้างต่ําสําหรับลกูค้าในกลุ่ม ปตท. 
และโครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. รวมทัง้ลกูค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรมหรือบริเวณใกล้เคียงกบัท่ีบริษัทฯมีโรงไฟฟ้าเปิดดําเนินการอยู่ เน่ืองจากบริษัทฯมีความได้เปรียบจากการเป็น
บริษัทแกนนําธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ประกอบกับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและ 
ไอนํา้ดงักล่าวเป็นสญัญาระยะยาวและมีการรับประกนัความมัน่คงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอนํา้ และบริษัทฯได้ลงทนุ
วางสายสง่ไฟฟ้าและท่อสง่ไอนํา้ไปยงัโรงงานของลกูค้าแต่ละรายโดยตรง ดงันัน้หากลกูค้าเปล่ียนผู้ จําหน่ายไฟฟ้าหรือไอนํา้
จะต้องมีต้นทนุท่ีสงูในการเปล่ียนแปลงและติดตัง้อปุกรณ์ใหม ่ 

 จากการท่ีรัฐบาลได้มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงไฟฟ้าในรูปแบบพลงังานหมุนเวียนมากขึน้ เป็นแหล่งพลงังานท่ี
สําคญั เพ่ือทดแทนการใช้นํา้มนั หรือก๊าซธรรมชาติ และเพิ่มความมัน่คงในการใช้พลงังานของประเทศไทย อยา่งยัง่ยืน ตาม
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แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 – ปี 2579 (“แผน PDP 2015”) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินการและลงทนุธุรกิจไฟฟ้าท่ีมีความหลากหลาย จงึอาจสง่ผลให้บริษัทฯมีคูแ่ข่งขนัท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯได้คํานงึถงึปัจจยัสําคญัอ่ืนท่ีอาจสง่ผลต่อการแข่งขนัในการจําหน่ายผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯในอนาคต นอกจากนี ้เน่ืองจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศมีการแข่งขันสูงขึน้ 
ประกอบกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้าภายในประเทศมีข้อจํากดัเพิ่มขึน้ ทําให้บริษัทฯต้องแสวงหาโอกาสการขยายธุรกิจโดยการ
ลงทนุในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯมีแผนร่วมมือกบัผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่อ่ืนๆ ทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีทัง้ความพร้อมในด้าน
ประสบการณ์ และฐานะทางการเงินท่ีต้องการขยายธุรกิจในลกัษณะนีเ้ช่นกนั 

 

2.4.4 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกจิ 
(1)   การเตบิโตไปพร้อมกับการขยายธุรกจิของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Growth along with PTT Group) 

 เน่ืองจากความมีเสถียรภาพด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภคถือเป็นสิ่งสําคญัย่ิงต่อกระบวนการผลติของบริษัทต่างๆใน
กลุ่ม ปตท. ดังนัน้ GPSC ซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านนีจ้ึงได้รับความไว้วางใจและมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจของบริษัทฯให้
สอดคล้องกบัความต้องการท่ีเพิ่มมากขึน้ตามแผนการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่นการ
พฒันาโรงผลติสาธารณปูการ 4 (CUP-4) เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

(2) การเตบิโตอย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาโครงการระยะสัน้ หรือการเข้าซือ้กจิการ (Quick Win) 

 เพ่ือให้บริษัทฯสามารถเพิ่มกําลงัการผลิตไฟฟ้าได้ในระยะสัน้ บริษัทฯจึงมีแผนพฒันาโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น 
การลงทนุต่อเน่ืองใน BIC สําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) โครงการท่ี 2 และร่วม
ลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน (Renewable Energy) อาทิ พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม ก๊าซชีวภาพ และชีวมวล 
ซึง่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างสัน้ นอกจากนี ้บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเข้าซือ้กิจการทัง้หมดหรือบางส่วน (Merger & 
Acquisition: M&A) ในโครงการผลิตไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้ท่ีเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วหรืออยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 

 บริษัทฯมีโครงการท่ีจะดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนเพิ่มเติม และมีการเตรียมความพร้อมท่ีจะดําเนิน
โครงการเพ่ือรองรับกบัแผน PDP 2015 ท่ีให้ความสําคญัในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนตา่งๆ  

 

(3) การเตบิโตโดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศและภูมภิาคใกล้เคียง (Big Win) 

เพ่ือให้บริษัทฯสามารถเพิ่มกําลงัการผลติไฟฟ้าได้ในระยะยาว บริษัทฯจึงมีแผนท่ีจะพฒันาและร่วมลงทนุในโรงไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง เช่น เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นต้น โดย
บริษัทฯได้เข้าร่วมลงทนุใน XPCL ผา่นการถือหุ้นใน NSC และเข้าซือ้หุ้น NL1PC 

ทัง้นี ้GPSC อยู่ระหว่างการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการพฒันาโรงไฟฟ้า
พลงัความร้อนร่วมเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) เป็นเชือ้เพลิงในประเทศเมียนมา 
ขนาดประมาณ 400 เมกะวตัต์ โดยมีวตัถปุระสงค์สนบัสนนุเมียนมาในการเสริมความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้
ร่วมพัฒนาโครงการ บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Group และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเชือ้เพลิงก๊าซ
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ธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) ขนาดประมาณ 500 เมกะวตัต์ โดยจะเป็นการร่วมทนุกบัพนัธมิตรท่ี
มีศกัยภาพทางด้านการเงิน และพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาโครงการท่ีประเทศเมียนมา ซึง่ GPSC มีแผนท่ีจะถือหุ้น
ประมาณร้อยละ 30 ถงึร้อยละ 40 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนเจรจาเง่ือนไขโครงการ
กบัรัฐบาลเมียนมาและสถาบนัการเงินท่ีสนบัสนนุโครงการ และโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าถ่านหินในทางตอนใต้ของเมียนมา
โดยมีขนาดในเบือ้งต้นประมาณ 2,500 เมกะวตัต์ ซึง่มีแนวทางท่ีจะผลิตไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายให้แก่ Myanmar Electric Power 
Enterprise: MEPE และ กฟผ. โดยจะเป็นการร่วมทนุกบัพนัธมิตร ซึง่ GPSC มีแผนท่ีจะถือหุ้นประมาณร้อยละ 45 ปัจจบุนั
ได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงไฟฟ้าของรัฐบาลเมียนมาเพ่ือเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงแสวงหาโอกาสในการพฒันาโรงไฟฟ้าและสาธารณปูโภคแห่งใหม่ ๆ ทัง้ในภมิูภาคอาเซียนและประเทศ
ไทยเพ่ือกระตุ้นการพฒันาทางเศรษฐกิจให้อาเซียนก้าวหน้าไปด้วยกนั 

 

(4) การลงทุนในธุรกจิเก่ียวเน่ือง (Adjacent and Support Opportunities)   

นอกจากการลงทนุในธุรกิจผลติไฟฟ้า บริษัทฯมีแผนขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจเก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ เช่น  

(4.1)  ธุรกจิระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า (Transmission and Distribution) 

บริษัทฯเลง็เหน็วา่การเข้าถงึไฟฟ้าเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศ โดยบริษัทฯมีความสนใจ 
ท่ีจะลงทนุพฒันาและให้เช่าโครงข่ายสายสง่ไฟฟ้าท่ีจะมุง่เน้นตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านท่ียงัมีระบบโครงข่ายสายสง่ท่ียงัไม่
เพียงพอและทัว่ถึง ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา และกมัพชูา เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนและภาคอตุสาหกรรมสามารถเข้าถึงการ
ใช้ไฟฟ้าได้อยา่งครอบคลมุและเพียงพอ ซึง่โครงการดงักลา่วจะช่วยสนบัสนนุการลงทนุในธุรกิจไฟฟ้าของ GPSC ในประเทศ
นัน้ๆ และจะช่วยสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กบับริษัทฯ รวมทัง้เป็นการช่วยพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการพฒันาประเทศ
นัน้ๆ ตอ่ไป ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัรัฐบาลเมียนมาเร่ืองโครงการสายสง่ไฟฟ้าในบางพืน้ท่ีของประเทศ 

(4.2) ธุรกจิบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) 

GPSC มีแผนท่ีจะขยายไปยงัธุรกิจบริษัทจดัการพลงังาน ซึ่งให้บริการในด้านการอนรัุกษ์พลงังาน และ/หรือ
พลังงานทดแทนท่ีให้บริการครบวงจร โดยการบริการจะครอบคลุมถึงการให้คําปรึกษา การเสนอโครงการ การบริหาร
โครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตัง้อุปกรณ์ และดําเนินงานสําหรับโครงการอนุรักษ์
พลงังาน และ/หรือพลังงานทดแทน การจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับโครงการด้านพลงังาน ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการพลงังาน 

(4.3) ธุรกจิระบบกักเกบ็พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery)  
การขยายสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ีไม่เพียงแต่เพิ่มสายธุรกิจให้กับบริษัทฯ แต่ยังช่วย

ส่งเสริมธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯยงัมีโอกาสในการขยายสู่การ
ประยกุต์ใช้ระบบกกัเก็บพลงังานในภาคอตุสาหกรรมรวมถึงระบบจ่ายไฟฟ้าเพ่ือเป็นการเสรฺมความมัน่คง อีกทัง้ระบบกกั
เก็บพลงังานจะยงัสามารถนําไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีมีแนวโน้มเติบโตขึน้อยา่งรวดเร็ว อนั
จะส่งผลให้ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนมีความมัน่คงสม่ําเสมอมากขึน้  อีกทัง้ในธุรกิจแบตเตอร่ีนัน้คาดว่าจะ
ได้รับอิทธิพลอีกทางหนึ่ง จากการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทัง้ในระดับโลกและในประเทศไทย ท่ีจะทําให้ตลาด
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แบตเตอร่ีสําหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตขึน้ด้วยเช่นกนั  ซึง่จะทําให้บริษัทฯมีโอกาสในธุรกิจแบตเตอร่ีได้ ตามการเติบโต
ของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 

(4.4) โครงการพัฒนานํา้เพ่ือการอุตสาหกรรม 

GPSC ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจ (MOU) กบับริษัท ยนิูเวอร์แซล ยทีูลตีิส์้ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท 
จดัการและพฒันานํา้ภาคตะวนัออก จํากดั (มหาชน) เพ่ือศกึษาโครงการพฒันานํา้ โดยนํานํา้เสียมาบําบดัให้มีคณุภาพเป็น
นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม เพ่ือลดการใช้นํา้จากแหลง่นํา้ธรรมชาติและสนบัสนนุให้การบริหารจดัการนํา้ในชมุชนต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่โครงการพฒันานํา้นีน้อกจากจะเป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในด้านสาธารณปูโภคเพ่ือการ
ผลิตของบริษัทฯและลกูค้าแล้ว ยงัเป็นการนําทรัพยากรมาหมนุเวียนกลบัมาใช้ใหม่อีกด้วย หากโครงการดงักล่าวสามารถ
เร่ิมดําเนินการได้ จะเป็นโครงการต้นแบบในการพฒันาในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ต่อไป  โดยปัจจุบนับริษัทฯมีแผนท่ีจะทําการศึกษา
โครงการลกัษณะดงักลา่วท่ีพทัยา 

 

2.4.5 จุดเด่นในการดาํเนินธุรกจิ 

(1) เป็นแกนนําในการขับเคล่ือนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power 
Flagship) 

จากวิสยัทศัน์ของกลุม่ ปตท. ท่ีจะเป็นบริษัทพลงังานไทยข้ามชาติระดบัแนวหน้า กลุม่ปตท. จึงมีการดําเนินกลยทุธ์
ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัท่ีกลุ่ม ปตท. ให้ความสําคญันอกเหนือจากธุรกิจนํา้มนั 
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี ้GPSC ในฐานะผู้ ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่มปตท. จึงมุ่งเน้นการ
พฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนบัสนนุเจตนารมณ์อนัมุง่มัน่ดงักลา่วของกลุม่ ปตท.  

ด้วยเจตนารมณ์ดงักล่าว GPSC จึงได้ถกูก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือเป็นแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT 
Group’s Power Flagship) ในการพฒันา ลงทนุและดําเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ในและตา่งประเทศ ปัจจบุนั GPSC มีการ
ดําเนินการในการขยายธุรกิจไฟฟ้าท่ีหลากหลาย ทัง้การพฒันาโครงการใหม่ด้วยตนเอง และการขยายธุรกิจรองรับความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทัง้ในและต่างประเทศ อาทิ โครงการ CUP-4 และโครงการลงทุนต่างๆ  
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  

นอกจากนี ้GPSC จะประสานความร่วมมือในการต่อยอดจากความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ ถือหุ้นใหญ่ และคู่ค้าใน
ประเทศต่างๆ ของกลุ่ม ปตท. เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ รวมทัง้สร้างความร่วมมือระหว่าง GPSC กับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือบริษัทอ่ืนๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือเข้าร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจต่างๆ  
ท่ีเก่ียวเน่ืองอีกด้วย  

(2) การได้เปรียบเชงิกลยุทธ์จากทาํเลที่ตัง้ กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชือ้เพลงิที่หลากหลายรวมถงึความ
สมดุลของสถานะการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าในเครือของ GPSC 

ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าของ GPSC มีการกระจายตวัในมิติต่างๆ ทัง้ในด้านทําเลท่ีตัง้ กลุม่ลกูค้า และชนิดของเชือ้เพลิงซึ่ง
เป็นกระจายความเส่ียงโดยธรรมชาติ ดงันี ้



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ   หน้า 40 

- ในส่วนของทําเลท่ีตัง้ทัง้โรงไฟฟ้าของ GPSC และบริษัทในเครือ มีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของ
ประเทศไทย และบางส่วนตัง้อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาการเติบโตของความ
ต้องการการใช้ไฟฟ้าในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ หรือในประเทศใดประเทศหนึง่ 

- ในสว่นของกลุม่ลกูค้า GPSC และบริษัทในเครือได้จําหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กฟผ. กฟภ. 
กฟน. และลกูค้าอตุสาหกรรม และจําหน่ายผลิตภณัฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม
ในบริเวณใกล้เคียง ซึง่จะไมเ่ป็นการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึง่เพียงรายเดียว 

- ในส่วนของชนิดของเชือ้เพลิง GPSC มีโรงไฟฟ้าของบริษัทฯและบริษัทในเครือซึ่งเป็นทัง้โรงไฟฟ้าพลงังาน
เชือ้เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) โรงไฟฟ้าพลังนํา้  (Hydro Energy) และโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) ทําให้ GPSC มีรูปแบบทางธุรกิจท่ีกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพิง
เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าประเภทใดประเภทหนึง่  

นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาในด้านสถานะการดําเนินการของโรงไฟฟ้าในเครือของ GPSC บริษัทฯมีโรงไฟฟ้าท่ีเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจํานวนหนึ่งท่ีเป็นโรงไฟฟ้าท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯได้ทนัที และยงัมีโรงไฟฟ้าบางสว่น
ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซึง่จะเป็นสว่นท่ีเสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัทฯตอ่ไปในอนาคต  

(3) โอกาสในการต่อยอดทางธุรกจิ 

 นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯแล้วนัน้ GPSC ยังมี
นโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือต่อยอดจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เช่น ธุรกิจระบบ
กักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) และธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy 
Service Company) เป็นต้น  และจากการท่ี GPSC ได้เข้าลงทุนใน 24M ซึ่งเป็นทําการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอร่ี
ประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium – Ion) เพ่ือนํามาพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับภาคอตุสาหรรม 
และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเช่ือมโยง ซึ่งหากวิจยัพฒันาของ 24M ประสบความสําเร็จและ
สามารถดําเนินการผลิตเพ่ือการใช้งานและจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนัน้ จะทําให้ GPSC มีช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยีด้านแบตเตอร่ีท่ีก้าวหน้าแต่มีต้นทนุท่ีต่ํากว่าแบตเตอร่ีท่ีมีการทําตลาดในเชิงพาณิชย์ในปัจจุบนั อนัจะส่งผลให้ 
GPSC สามารถนําเทคโนโลยีดงักลา่วไปดําเนินธุรกิจท่ีตอ่เน่ืองและสร้างมลูคา่เพิ่มร่วมกบัธุรกิจปัจจบุนัของ GPSC ได้  

 สําหรับธุรกิจบริษัทจัดการพลงังาน ถือเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัของGPSC โดย 
GPSC มีแผนในการให้คําปรึกษาการออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลงังาน ติดตัง้อปุกรณ์ การจดัหาแหลง่เงินทนุ
สําหรับโครงการด้านพลงังาน และวางแผนจดัการการประหยดัพลงังานให้แก่ระบบตา่งๆ เช่น ระบบการบริหารจดัการอาคาร
เพ่ือการประหยดัพลงังาน ตลอดจนการบริการติดตัง้และบริหารจัดการสถานีจ่ายประจุไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริมการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในบริเวณลานจอดรถของห้างสรรพสนิค้า อาคารสํานกังานและโรงแรม เป็นต้น 

2.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดด จากการศึกษาของ 
International Energy Agency พบว่าความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าระหว่างปี 2533 – ปี 2554 ได้เพิ่มขึน้กว่า 5 เท่าเป็น
กวา่ 700 พนัล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ซึง่ประเทศท่ียงัไม่พฒันามีการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉล่ียต่อหวัค่อนข้างต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบั
ประเทศอ่ืนในภมิูภาคท่ีมีความก้าวหน้าทางภาวะเศรษฐกิจมากกว่า โดยในปี 2555 อินโดนีเซีย กมัพชูา และเมียนมามีการ
ใช้ไฟฟ้าต่อหวัต่ํากว่า 1 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง ในขณะท่ีบรูไนและสิงคโปร์มีความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าต่อหวัมากกว่า 8 
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ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง  ไทยและมาเลเซียมีการใช้ไฟฟ้าต่อหวัอยู่ท่ี 2.2 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง และ 4.5 ล้านกิโลวตัต์-ชั่วโมง 
ตามลําดบั ทัง้นี ้มีการคาดการณ์วา่ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าในภมิูภาคจะเติบโตขึน้อีกจากความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ของ
ภาคอุตสาหกรรมและการเติบโตของประชากร รวมทัง้การรวมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย Asian 
Development Bank คาดว่าความต้องการไฟฟ้าในภมิูภาคใกล้เคียงจะมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละประมาณ 5 
ตอ่ปี ระหวา่งปี 2553 - ปี 2578  

ภาพแสดงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเทยีบกับผลติภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศในอาเซียนในปี 2555 

 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพึ่งพิงการนําเข้าพลงังานไฟฟ้าค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 

นอกจากนี ้ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะแปรผนัตามอตัราการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจไทย จากการศึกษาของสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปัจจยัหนนุจากการปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจโลก การท่ีรัฐบาลมีแผนขยายการลงทนุในด้านต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ โดยคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยภายหลงัการเปิดประชาคมอาเซียนจะเติบโต
สงูขึน้ โดยมีแรงขบัเคล่ือนหลกัจากพืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรมใหมท่ี่จะเกิดขึน้  

ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทย 

ความต้องการพลงังานไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนประชากรและการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นหลกั โดย กฟผ. จะต้องจดัให้มีกําลงัการผลติไฟฟ้ารวมสงูกวา่จํานวนความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ
เสมอ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุคือ ปริมาณไฟฟ้าท่ีผู้บริโภคใช้รวมกันทัง้ระบบสงูสดุ ณ วนัใดวนัหนึ่งของแต่ละปี 
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เพ่ือรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในประเทศให้มีความมัน่คง ซึง่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุเป็นปัจจยัท่ีมีผลตอ่นโยบาย
การผลติและรับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มของประเทศ  

ทัง้นี ้จากสถิติย้อนหลงัพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสงูสดุในประเทศไทยเพ่ิมขึน้จาก 16,681 เมกะวตัต์ ในปี 2545 
เป็น 26,942 เมกะวตัต์ ในปี 2557 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.1 ต่อปี ขณะท่ีกําลงัการผลิตติดตัง้เพิ่มขึน้
จาก 23,755 เมกะวตัต์ ในปี 2545 เป็น 37,612 เมกะวตัต์ ในปี 2557 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 3.9 ตอ่ปี 

 

ภาพแสดงสถติคิวามต้องการไฟฟ้าสูงสุด และกาํลังการผลติไฟฟ้าตดิตัง้รวมทัง้ระบบ ปี 2541 – ปี 2557 

 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 

สนพ. ได้จัดทําแผน PDP 2015 ตามประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีจะเพิ่มขึน้จาก 27,633 เมกะวตัต์ ในปี 
2557 เป็น 49,655 เมกะวัตต์ ในปี 2579 หรือคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 2.7 ต่อปี ตามท่ีคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้ประมาณการอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรืออตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) ไว้ท่ีอตัราเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี ระหว่างปี 2557 – ปี 2579 ในขณะท่ีประมาณการกําลงัการผลิต
ติดตัง้จะเพิ่มขึน้จาก 37,612 เมกะวตัต์ ในปี 2557 เป็น 70,335 เมกะวตัต์ ในปี 2579  
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ภาพแสดงการคาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและกาํลังการผลติตดิตัง้ปี 2557 – ปี 2579 

 
ทัง้นีภ้าครัฐมีนโยบายด้านพลงังานไฟฟ้า โดยมีแนวทางการจดัทําแผนพฒันากําลงัผลติไฟฟ้า พ.ศ. 2558 - 2579 

(Power Development Plan: PDP2015) พร้อมทัง้จดัทําแผนอนรัุกษ์พลงังาน (Energy Efficiency Development Plan: 
EEDP) และจดัทําแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) ให้
สอดคล้องกนั โดยยดึหลกั ดงันี ้ 

1. ด้านความมัน่คงทางพลงังาน (Security) ต้องจดัหาไฟฟ้าให้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ไฟฟ้า และใช้เชือ้เพลงิ
หลากหลาย รวมทัง้มีความเหมาะสมเพ่ือลดความเส่ียงจากการพึง่พาเชือ้เพลงิชนิดใดชนิดหนึง่มากเกินไป 

2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคํานงึถงึต้นทนุการผลติไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และคํานงึการใช้ไฟฟ้าอยา่งมี
ประสทิธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ 

3. ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบท่ีเกิดกบัสิง่แวดล้อมและชมุชน โดยเฉพาะเป้าหมายในการลด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่หน่วยผลติไฟฟ้า 

 
ในการจดัทําแผน PDP2015 ต้องสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่จดัทําและประมาณการ

โดยสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) และในสว่นของการบรูณาการกบัแผนพลงังาน
ท่ีเก่ียวข้อง คาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนรัุกษ์พลงังาน จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าลดลงประมาณ 89,672 ล้าน
หน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนัน้ ยังมีแผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนให้เต็มตามศกัยภาพในแต่ละพืน้ท่ี โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ 
รวมถึงพลงังานทดแทนอ่ืนๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจําหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้
รองรับการสง่เสริมพลงังานทดแทนเป็นรายพืน้ท่ี ตลอดจนพฒันาระบบ Smart Grid เพ่ือช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ 
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน จากนโยบายดงักลา่วได้กําหนดกรอบประมาณการสดัสว่นการใช้เชือ้เพลิงของแผน PDP2015 ใน
ปี 2579 ดงันี ้
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2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 ไมมี่ 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 
ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยทําการ
ลงทนุทางตรงหรือเข้าลงทนุทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆ ทัง้ยงักําหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยการพฒันาหรือเข้า
ลงทนุในโครงการใหม่ๆ  อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาระดบัและเพ่ิมผลประกอบการของบริษัทฯ และผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น
ในระยะยาว จงึมีปัจจยัความเส่ียงตา่งๆ ท่ีอาจเป็นอปุสรรคตอ่การบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัแบ่งกลุม่ความเส่ียงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงจากการดําเนิน
ธุรกิจ ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ และความเส่ียงด้านการเงิน โดยมีจํานวนปัจจยัความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ภายในปี 2558 ทัง้หมด 21 ปัจจยั สรุปได้ดงันี ้
 
3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
3.1.1 ความเส่ียงจากการพัฒนา หรือลงทุนในโครงการใหม่ หรือการตัดสนิใจเลือกโครงการลงทุนและผู้ร่วมทุน 

ประสิทธิภาพในการลงทนุ มีความหมายตัง้แต่การพฒันาหรือการเลือกลงทนุในโครงการใหม่ การตดัสินใจเลือก
โครงการลงทนุ ครอบคลมุไปจนถงึกระบวนการท่ีใช้คดัเลือกผู้ ร่วมทนุของบริษัทฯ ด้วยนัน่เอง 

การท่ีบริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการลงทนุธุรกิจผลิตไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง จากปัจจยั
ท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นจึงย่อมเป็นความเส่ียงท่ีทําให้การลงทุนโครงการไม่เป็นดังท่ีหวัง หรืออาจไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการในการคดัเลือกโครงการลงทนุและผู้ ร่วมลงทนุอย่าง
รอบคอบ ทัง้ยงัวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม
ของประเทศท่ีร่วมลงทุน ร่วมกับการนําสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเคร่ืองจักร
อปุกรณ์ และต้นทนุการก่อสร้าง รวมถึงการนํามาตรการข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาใช้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุ
และผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทนุนัน้ๆ และยงัใช้การวิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป (Sensitivity 
Analysis) ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัโครงการดงักลา่วเข้าร่วมด้วย เพ่ือเตรียมหาแนวทางป้องกนัความเส่ียงไว้ลว่งหน้า 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ อาจมีการเข้าร่วมลงทนุโครงการใหม่ๆ บริษัทฯ ยงัให้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการคดัเลือก
ผู้ ร่วมลงทนุ โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้ผล
การดําเนินงานท่ีผา่นมาในอดีต เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะสามารถดําเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งมีประสทิธิภาพในระยะยาว  

ปัจจบุนับริษัทฯ มีความร่วมมือเข้าลงทุนใน 24M ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลกัในการวิจยัและพฒันาการ
ผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออน (Li-ion) เพ่ือเป็นระบบกกัเก็บไฟฟ้าสํารองสําหรับภาคอตุสาหกรรมซึง่ใช้วตัถดิุบและ
เวลาในการผลิตลดลง ซึง่นอกจากช่วยให้ต้นทนุในการผลติต่ํากว่าแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนทัว่ไปแล้ว ยงัช่วยลดโอกาสท่ีจะ
เกิดกระแสไฟฟ้าลดัวงจรลง ทําให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภยัย่ิงขึน้ 

อย่างไรก็ตาม การพฒันาแบตเตอร่ีดงักลา่วยงัอยู่ระหว่างดําเนินการทดสอบการผลิตในปริมาณมากเพ่ือการค้า 
(High Volume Manufacturing) ซึง่มีความเสี่ยงท่ีการทดสอบอาจไมป่ระสบความสําเร็จ ทําให้ไมส่ามารถผลติแบตเตอร่ีลิ
เธียมไอออนเพ่ือการค้าได้ หรือผลการผลิตอาจไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ หรืออาจเกิดความผิดพลาดในระหวา่งการผลติ ทําให้ต้อง
ใช้เงินลงทนุเพิ่มขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ในท่ีสดุ ทว่าเวลานี ้24M 
ได้ทําการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระดบัห้องปฏิบติัการ (Lab Scale) และการทดสอบการผลิตในระดบั Pilot Plant แล้วให้
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ผลลพัธ์เป็นท่ีน่าพอใจ ทําให้บริษัทฯ มีความมัน่ใจว่า 24M จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการผลิตแบตเตอร่ีลิเธียม
ไอออนเพ่ือการค้า (Commercial Scale) คอ่นข้างมาก 
 
3.1.2 ความเส่ียงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าหลายประเภทและอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ จึง
จําเป็นต้องพึง่พิงบคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านนัน้ๆ รวมทัง้การสนบัสนนุจากหน่วยงานกลางท่ี
มีประสทิธิภาพและเพียงพอ บริษัทฯ จงึจะสามารถบรรลเุป้าหมายได้ การบริหารจดัการด้านบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพจึงมี
ความสําคญัเป็นอย่างย่ิง ดงันัน้บริษัทฯ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการสรรหา การดแูลรักษา และพฒันาศกัยภาพบุคลากร
ให้ได้ตรงและทันเวลาตามความต้องการของธุรกิจ มีการวางแผนและทบทวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัวเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานสร้างบรรยากาศการ
ทํางานให้พนักงานมีขวัญกําลังใจและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน ตลอดจนมีความรู้สึกผูกพันและมั่นใจใน
ความก้าวหน้าของตนตามแตล่ะสายงานในองค์กรให้ได้อีกด้วย 

เพ่ือลดการพึ่งพิงความสามารถเฉพาะตวัของบุคลากรแต่เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพฒันาระบบ
การทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดทําระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ (Operational 
Excellence Management System - OEMS) เพ่ือให้มาตรฐานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยัง่ยืนเทียบเท่า
ระดบัสากลท่ีเป็นเลศิ (Global Best Practice in Power Business) 
 
3.1.3 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมสทิธิออกเสียง 

ปัจจบุนับริษัทฯ ร่วมลงทนุในบริษัทท่ีพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าตา่งๆ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อ 
“นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ”) และอาจมีการร่วมลงทุนกับบริษัทอ่ืนเพิ่มขึน้อีกในอนาคต ซึ่งอาจมิได้ส่ง
ตวัแทนเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือเป็นผู้ ถือหุ้นในระดบัท่ีมีนัยสําคญั ดงันัน้หากมีวาระใดท่ีจําต้องได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก บริษัทฯ อาจไม่สามารถควบคุมสิทธิออก
เสียงในท่ีประชมุกรรมการบริษท ัฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัท่ีบริษัทฯ ต้องการได้ 
 อย่างไรก็ตาม หากเป็นการอนมุติัรายการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทนัน้ๆ GPSC เช่ือมัน่
ว่าจะได้รับคะแนนเสียงสนบัสนนุจากกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ ในการอนมุติัวาระดงักลา่วในท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในบริษัทนัน้ๆ นอกจากนี ้GPSC มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เช่น การติดตามผลการดําเนินงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสําคญั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินท่ีมีความ
ถกูต้องและครบถ้วน 
 
3.1.4 ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์องค์กร 

ความคาดหวงัจากสาธารณชนท่ีต้องการเห็นการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้การ
ก่อสร้างและการดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจําเป็นต้องทําด้วยความรอบคอบ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะมีต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงให้มากท่ีสุด หากการก่อสร้างกระบวนการผลิต หรือการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชน อาจนํามาซึ่งการต่อต้านจากชมุชนต่อการดําเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
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หรือทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนตกต่ําลง ซึ่งปัจจัยเหล่านีเ้องสามารถส่งผลกระทบทางลบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญักบัการเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทัง้พยายาม
สร้างการยอมรับจากสาธารณชนผ่านการส่ือสารการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) รวมถึงการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเพ่ือรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือและได้รับการ
ยอมรับจากผู้ ร่วมทนุ ผู้ ถือหุ้น และสงัคมทกุภาคสว่น 
 
3.1.5 ความเส่ียงจากความผันผวนของสภาพภูมอิากาศ 

ความผนัผวนของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ รายได้ และผลการดําเนินธุรกิจ
ของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ตวัอยา่งเช่นกรณีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ผลกระทบจากสภาพภมิูอากาศท่ีเปล่ียนแปลงใน
แตล่ะปีอาจทําให้ความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่สม่ําเสมอเท่ากนัทกุปี หรือระยะเวลาท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าในแตล่ะวนัสัน้กว่า
ท่ีประมาณการไว้ ซึ่งทําให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้น้อยกว่าปริมาณท่ีคาดการณ์ตามไปด้วย ทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อรายได้
จากการขายไฟฟ้าของโครงการ ขณะเดียวกนัหากเป็นโรงไฟฟ้าพลงันํา้ การขาดแคลนนํา้เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึง่เป็นผล
มาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ จึงเป็นสาเหตใุห้ปริมาณนํา้ฝนท่ีเก็บได้ลดน้อยลงกว่าปกติหรือฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดกูาล ทําให้ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลติได้ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดไว้ 

ด้วยสาเหตนีุเ้อง บริษัทฯ จึงให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าวในการเข้าลงทนุหรือพฒันา
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อาทิ ประเด็นเร่ืองการประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต่ําท่ีผลิตได้ในแต่ละปี (Output 
Performance Guarantee) ให้กบัโครงการโดยผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey EPC Contractor) การประกนัอายกุาร
ใช้งานของอุปกรณ์ท่ีสําคญัต่างๆ ตามอายุงานท่ีเหมาะสมสําหรับโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยัง
ศกึษาข้อมลูและสถิติต่างๆ ก่อนท่ีจะพิจารณาเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ อาทิ ข้อมลูปริมาณนํา้ไหลผา่นในอดีต 
และมีแผนท่ีจะกระจายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืนหรือกระจายท่ีตัง้ของโครงการ ซึ่งอาจช่วยลดทอน
ผลกระทบของความเส่ียงท่ีมาจากความผนัผวนด้านสภาพภมิูอากาศลงได้  

สําหรับกรณีของโรงไฟฟ้าท่ีจําเป็นต้องใช้นํา้ในกระบวนการผลติไฟฟ้าและไอนํา้ หากตกอยูใ่นสภาวะท่ีขาดแคลน
นํา้ บริษัทฯ อาจมีความจําเป็นต้องลดระดบัการผลิตหรือหยดุดําเนินการผลิตลง บริษัทฯ จงึกําหนดแนวทางในการลดทอน
ความเส่ียงโดยการมีมาตรการให้ติดตามเฝ้าระวงัภาวะขาดแคลนนํา้อย่างใกล้ชิดผ่านทางตวัแทนของบริษัทฯ ซึง่เป็นหนึ่ง
ในคณะกรรมการจัดการนํา้ของกลุ่ม ปตท. มีการจัดทําการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management - BCM) เพ่ือให้เป็นท่ีมนัใจวา่จะสามารถตอบสนองตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 
 
3.2 ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิ 
3.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาต ิ

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ ดําเนินการอยู่ส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดยเป็นต้นทุนหลักในการ
ดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 84 และ 83 ของต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 
ตามลําดบั ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ จะสามารถสง่ผา่นต้นทนุของราคาก๊าซธรรมชาติให้แก่ลกูค้าผู้ ซือ้ไฟฟ้าและไอนํา้ของบริษัทฯ
ได้เพียงใดนัน้ ต้องขึน้อยู่กบัข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอนํา้แต่ละฉบบั ดงันัน้บริษัทฯ จึงเผชิญความเส่ียงจาก
ความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถส่งผ่านต้นทนุก๊าซธรรมชาติให้กบัลกูค้าได้เพียงบางส่วน
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เท่านัน้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทํากําไรและเป็นผลกระทบทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี จากอดีตท่ีผ่านมาพบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติมิได้มีการเปล่ียนแปลงผนัผวนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญัมากนกั 

 
3.2.2 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้ขายเชือ้เพลงิหลักรายเดียว 

โรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งมีกําลงัการผลิตประมาณ 
1,518 เมกะวตัต์ หรือประมาณร้อยละ 80 ของกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวมตามสดัส่วนการถือหุ้น ดงันัน้เม่ือโครงการทัง้หมด
เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นท่ีจะต้องพึง่พิงผู้จดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเพ่ือนํามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ดีด้วยโครงสร้างการจัดหาก๊าซธรรมชาติภายในประเทศเวลานีมี้ผู้ จัดจําหน่ายเพียงรายเดียวใน
ประเทศ นั่นก็คือ ปตท. ดังนัน้หากการส่งก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. มีความไม่ต่อเน่ือง หรือมีเหตุให้ต้องหยุดชะงัก อาจ
สง่ผลกระทบให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ท่ีเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วต้องหยดุดําเนินการผลิต จงึอาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการ บริษัทฯ อาจพบ
ความเส่ียงเก่ียวกบัความพร้อมในการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ หากเกิดความลา่ช้าในการจดัหาและเช่ือมต่อรบบสง่ก๊าซ
ธรรมชาติมายงัท่ีตัง้ของโครงการ  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท.โดยการส่งก๊าซผ่านท่อท่ีต่อมายงัโรงไฟฟ้า
ของบริษัทฯ เพ่ือทําการผลิตไฟฟ้า โดยระบรุะยะเวลาของสญัญาประมาณ 15 - 25 ปี และมีการกําหนดปริมาณขัน้ต่ํา ค่า
ความร้อนของการเผาไหม้ (Gross Calorific Value) และความดันของก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นข้อผูกพันท่ี ปตท. จะต้อง
จดัหาก๊าซธรรมชาติให้กบับริษัทฯ ตามท่ีกําหนดตลอดอายสุญัญา แม้ว่าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติดงักล่าวมีเง่ือนไข
บางประการท่ีสงวนสิทธ์ิให้แก่ ปตท. ในการบอกเลิกสญัญาก่อนวนัสิน้สดุสญัญาได้ เช่น ผู้ รับสมัปทานหรือผู้ผลติไม่มีก๊าซ
เพียงพอท่ีจะส่งให้กบั ปตท.หรือเกิดความเสียหายแก่ระบบท่อย่อยหรือระบบท่อของ ปตท. โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า หรือ
ระบบทอ่ของโรงไฟฟ้านัน้ๆ ทําให้ไมส่ามารถสง่มอบหรือรับก๊าซได้โดยสิน้เชิงติดตอ่กนัเกินกวา่ 12 เดือน เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ข้อกําหนดและเง่ือนไขในการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นเง่ือนไขตามปกติของสัญญาทางการค้า
โดยทัว่ไป นอกจากนีท่ี้ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีเหตกุารณ์ท่ีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดดําเนินการแล้วต้องหยดุดําเนินการชัว่คราว อนั
เน่ืองมาจากสาเหตกุารจดัส่งก๊าซธรรมชาติท่ีไม่ต่อเน่ืองหรือจากการเปล่ียนแปลงคณุสมบติัของก๊าซธรรมชาติเลยแม้แต่
ครัง้เดียว ทว่าเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการพึ่งพิงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จึงมี
แผนท่ีจะเข้าร่วมทนุหรือพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานประเภทอ่ืน ซึง่จะช่วยให้สดัสว่นของกําลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในอนาคตลดลง ทําให้ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู้ขายเชือ้เพลิงหลกัราย
เดียวลดลงตามไปด้วย 
 
3.2.3 ความเส่ียงจากราคาจาํหน่ายไฟฟ้า 

การกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรมของบริษัทฯ อ้างอิงจากราคาของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
(กฟภ.) ท่ีกํากบัดแูล โดยคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) โดย กกพ. จะกําหนดอตัราค่าไฟฟ้าโดยพิจารณา
จากต้นทนุการผลิตและจดัสง่ไฟฟ้าของ กฟภ. และการไฟฟ้าหน่วยอ่ืนๆ ทัง้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต (กฟผ.) และออกประกาศเป็นอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัหรือค่าเอฟที (Ft) แต่เน่ืองจากโครงสร้างต้นทนุของบริษัทฯ 
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มีลกัษณะท่ีแตกต่างออกไปจากโครงสร้างต้นทนุของ กฟภ. กลา่วคือ อตัราคา่ไฟฟ้าท่ี กฟภ. กําหนดขึน้จะสะท้อนถึงความ
ผนัผวนของราคาเชือ้เพลิงอตัราเงินเฟ้อ อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ผ่านสตูรการปรับค่าเอฟที (Ft) ขายสง่
เฉล่ีย ในขณะท่ีต้นทนุในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ จะประกอบด้วยค่าก๊าซธรรมชาติเป็นสําคญั ดงันัน้อตัรา
ค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ซึ่งเป็นราคาท่ีบริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจําหน่ายไฟฟ้า จึงอาจไม่สะท้อนถึงต้นทนุท่ีแท้จริงในการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ นอกจากนีค้า่เอฟที (Ft) ขายสง่เฉล่ียก็อาจไม่ได้ถกูปรับเปล่ียนให้สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง ณ 
เวลานัน้ เน่ืองจากปัจจุบนัมีการพิจารณาปรับค่าเอฟที (Ft) ขายส่งเฉล่ียทุก 4 เดือน แต่ไม่ได้ปรับเท่ากบัอตัราการขึน้ลง
ของต้นทุนเชือ้เพลิงเสมอไป ดงันัน้ในช่วงเวลาท่ีต้นทุนเชือ้เพลิงเพิ่มสงูขึน้อาจไม่มีการปรับค่าเอฟที (Ft) หรือปรับเพียง
บางส่วนเท่านัน้ จึงทําให้ราคาจําหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกบัราคาเชือ้เพลิงท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้ ซึง่อาจจะส่งผลให้
บริษัทฯ มีสดัส่วนอตัรากําไรท่ีลดลง ด้วยเหตนีุก้ารกําหนดราคาจําหน่ายไฟฟ้าโดยอ้างอิงกบัอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ.จึง
สามารถสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 
 
3.2.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิลูกค้ารายใหญ่ 

ลกูค้ารายใหญ่และสําคัญท่ีสดุของบริษัทฯ คือ กฟผ. ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีสุด ผู้ ซือ้ไฟฟ้าหลกั ผู้ดูแล
ระบบไฟฟ้าหลกั และผู้ขายไฟฟ้าแบบขายส่งหลกัของประเทศ รวมทัง้เป็นผู้ รับซือ้ไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ ผลิตได้ตามสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้าระยะยาวท่ีมีความสําคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กับ กฟผ. รวมประมาณ  3,870 เมกะวัตต์ (แบ่งเป็นสัญญา IPP จํานวน 2,100 เมกะวัตต์ สัญญา SPP แบบ Firm 
ประมาณ 450 เมกะวตัต์ สญัญา SPP แบบ Non-firm ประมาณ 100 เมกะวตัต์ และสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใน 
สปป. ลาว ประมาณ 1,220 เมกะวตัต์) หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.5 ของกําลงัการผลิตติดตัง้ โดยรายได้จากการ
จําหน่ายไฟฟ้าท่ีได้รับจาก กฟผ. คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 46 และ 47 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 
2558 ตามลําดบั ดงันัน้หาก กฟผ. ไม่ทําการต่อสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า IPP หรือ SPP แบบ Firm ภายหลงัจากท่ีอายสุญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้าสิน้สดุลง อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีจะเพิ่มกําลงัการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยการขยาย
การลงทนุและพฒันาโรงไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ ผ่านกลยทุธ์การเติบโตทางธุรกิจ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติม
ในหวัข้อ “ลกัษณะการประกอบธุรกิจ (กลยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ)” ) ดงันัน้จากการเพิ่มกําลงัการผลิตดงักล่าวจึงทําให้
บริษัทฯ มีกําลงัผลติมาทดแทนกําลงัการผลติท่ีครบอายสุญัญาแล้วได้ 
 
3.2.5 ความเส่ียงจากการที่ กฟผ. แจ้งไม่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชา 

จากการท่ีโรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ซึ่งมี
กําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 700 เมกะวตัต์ ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่ (IPP) ได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. ในการเปล่ียนแปลงปริมาณไฟฟ้าท่ีจะรับซือ้จากบริษัทฯ ได้ โดย กฟผ.ต้องแจ้ง
แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า ซึ่ง กฟผ. ได้มีหนงัสือแจ้งแผนการผลิตไฟฟ้า (Power Generation Plan Year 2015 – 2019) มายงั
บริษัทฯ แล้วโดยระบวุา่ทาง กฟผ. จะงดรับซือ้ไฟฟ้าในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2558 ถงึเดือนธนัวาคม 2562 

อย่างไรก็ดี แม้ว่า กฟผ. จะมีหนงัสือแจ้งไม่รับซือ้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดงักล่าวแล้ว แต่ท่ีผ่านมา กฟผ. ยงัคงมีคําสัง่
ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้บริษัทฯ ยังคงต้องเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เม่ือ กฟผ. มีคําสัง่ให้โรงไฟฟ้าศรีราชาทําการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เพ่ือยงัคงได้รับค่า
ความพร้อมจ่าย (Availability Payment) จาก กฟผ. ตามเง่ือนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดงักลา่ว  
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ทัง้นี ้แม้ว่า กฟผ. จะไม่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตามระยะเวลาท่ีได้รับแจ้ง แต่เง่ือนไขของสญัญาซือ้ 
ขายไฟดังกล่าวกําหนดให้ กฟผ. จะยังคงต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่าย ( Availability Payment) เป็นรายเดือนให้กับ
โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งค่าความพร้อมจ่ายดงักล่าวครอบคลมุถึงค่าใช้จ่ายคงท่ีในการผลิตและบํารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร ค่าบํารุงรักษาหลกั ค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆ และผลตอบแทนของบริษัทฯ โดยไม่คํานึงถึงจํานวนหน่วยไฟฟ้าท่ี 
กฟผ. ซือ้ขายตามจริงจากโรงไฟฟ้าศรีราชา ดงันัน้แม้ในกรณีท่ี กฟผ. ไมรั่บซือ้ไฟฟ้า คา่พลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) 
ซึ่งครอบคลมุถึงต้นทนุการผลิตผนัแปรท่ีบริษัทฯ ได้รับจะลดลง แต่ต้นทนุก๊าซธรรมชาติท่ีใช้ในการผลิตก็จะลดลงเช่นกนั 
เพราะฉะนัน้บริษัทฯ จึงเช่ือมัน่ว่าการท่ี กฟผ. ไม่รับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว จะไม่ส่งผล
กระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
 
3.2.6 ความเส่ียงจากรายได้ของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมจาํนวนน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. 

รายได้ของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัลกูค้าอตุสาหกรรมจํานวนน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยรายได้
จากการจําหน่ายไฟฟ้าไอนํา้และนํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับจากลกูค้าอตุสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 53 และ 52 
ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 ตามลําดบั โดยลกูค้าอตุสาหกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในเขต
พืน้ท่ีหรือนิคมอตุสาหกรรมเดียวกนั ทําให้บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัการใน
นิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบติัเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงกัของระบบสาธารณูปโภคในเขตนิคม
อตุสาหกรรม นอกจากนีล้กูค้าอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมีหรืออตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความผนัผวนตามวฏัจกัรธุรกิจ (Business Cyclicality) ซึ่งลกูค้าดงักล่าวจะทําการ
วางแผนการผลิตและซ่อมบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้สอดคล้องกนั ทําให้บริษัทฯ อาจได้รับความเส่ียงโดยอ้อมจากแผนการ
ผลติและซอ่มบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรของลกูค้าดงักลา่วได้ 

แม้ว่าบริษัทฯ จะทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าหรือไอนํา้ระยะยาวกับลกูค้าอตุสาหกรรม แต่เม่ือครบกําสญัญาแล้ว 
อาจมีความเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาลูกค้าเหล่านีไ้ด้ทัง้หมด หรือไม่อาจแสวงหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทน
ลกูค้าเหล่านีใ้นเง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผล
ประกอบการของบริษัทฯ เช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม จากท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทฯ อีกทัง้ยังคาดว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงท่ีลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะทําการต่อ
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าหรือไอนํา้เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากมองว่าหากลกูค้าเปล่ียนผู้ จําหน่ายไฟฟ้าหรือไอ
นํา้จะมีต้นทุนในการเปล่ียนแปลงและติดตัง้อุปกรณ์ใหม่ค่อนข้างสูง  ดังนัน้ประเด็นดังกล่าวจึงยังมิได้มีผลกระทบกับ
บริษัทฯ เทา่ใดนกั 
 
3.2.7 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงการกาํกับดูแล และการปฏบัิตติามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

จากการท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนและนําหุ้นออกจําหน่ายในตลาดหลกัทรัพย์ในปี 2558 บริษัทฯ จําเป็นต้อง
ปฏิบัติและดําเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด อาทิ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เป็นต้น นอกจากนีท่ี้ผ่านมาแนวทางการกํากับดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ 
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เก่ียวกบัโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าหรือโครงสร้างกิจการไฟฟ้าตามพระราชบญัญัติการประกอบกิจการพลงังาน รวมถึง
การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่ออตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศซึ่งมีแนวโน้มท่ีอาจเกิดขึน้ได้อีกในอนาคต  
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงล้วนมีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 
กระทัง่ปัจจบุนันัน่เองนบัได้ว่ากฎระเบียบข้อบงัคบ ัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลงังานสํารอง
รูปแบบต่างๆ ยงัมีลกัษณะท่ีเข้มงวดมากขึน้ การฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เหล่านี ้นอกจากส่งผล
กระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ยงัอาจสง่ผลตอ่ช่ือเสียงของบริษัทฯ เป็นอยา่งมากได้  

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้ตระหนักและพยายามลดความเส่ียงดังกล่าวโดยให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงให้
ความสําคญักบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสขุภาพของพนกังาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่โรงไฟฟ้าทกุแหง่มีการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ด้านอากาศ นํา้ มลภาวะทางเสียง และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ การบริหารจดัการอยา่งยัง่ยืนตามเจตนารมณ์ของบริษัทในกลุม่ ปตท. ทัง้หมด 
 
3.3 ความเส่ียงด้านการปฏบัิตกิาร 
3.3.1 ความเส่ียงที่มาจากประสทิธิภาพและความม่ันคงของโรงไฟฟ้า 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ เป็น
อย่างมาก กล่าวคือ หากโรงไฟฟ้าไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพในการผลิตได้ อาทิ มีค่าอตัราการใช้ความร้อน (Heat 
Rate) สงูกว่าท่ีกําหนดไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จะส่งผลให้ต้นทนุในการผลิตเพิ่มสงูขึน้ หรือการท่ีโรงไฟฟ้าต้องหยดุการ
ผลิตอย่างกะทนัหนัเน่ืองจากขาดความมัน่คง (Reliability) ของระบบไม่ว่าจะมีสาเหตคุวามผิดปกติภายในกระบวนการ
ของบริษัทฯ หรือมีสาเหตุจากปัญหาของระบบสายส่งภายนอกท่ีเช่ือมต่ออยู่ก็ตาม บริษัทฯ จําต้องหยุดซ่อมบํารุง
นอกเหนือจากตามแผนการบํารุงรักษา(Unplanned Shutdown) จึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ อตัราการทํากําไร และ
ผลกระทบตอ่ความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ได้  

นอกจากนี ้ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าท่ีถดถอยลงยงัอาจมีสาเหตมุาจากการทํางานทีผ่ิดพลาดของเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ ความผิดพลาดของคน หรืออาจมาจากการขาดช่วงของการรับสง่เชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติหรือขาดช่วงของนํา้ 
(Supply Disruption) จงึอาจทําให้โรงไฟฟ้าต้องหยดุดําเนินการผลติได้เช่นเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าแต่ละแหง่ให้ดําเนินการบํารุงรักษาอย่างสม่ําเสมอ
ตามแผนการบํารุงรักษา เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า รวมทัง้มี
การนําระบบบริหารคณุภาพ เช่น ระบบบริหารคณุภาพ ISO9001 ISO14001 และ OHSAS/TIS18001 รวมถึงระบบการ
บํารุงรักษาทวีผลท่ีทกุคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) มาใช้ในพืน้ท่ีปฏิบติัการ ตลอดจนมีระบบ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงการควบคุมเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ
สอดคล้องตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, 
Security, Health and Environment Standard: SSHE Standard) ของกลุ่ม ปตท. เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถรักษา
ประสิทธิภาพและความมัน่คงของการผลิตไว้ได้ในระดบัท่ีต้องการ และมีแผนท่ีจะยกระดบัความมัน่คงของระบบเครือข่าย
สายสง่ไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ เช่ือมตอ่อยูใ่ห้สงูขึน้โดยร่วมมือกบั กฟผ. และการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
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3.3.2 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการผลิตไฟฟ้าอาจมีความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อันเน่ืองมาจาก

ประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการจดัการท่ีไม่เพียงพอ ซึง่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 
หรือชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการท่ีบริษัทฯ อาจถูกดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ 
บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั สงัคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด 
และใช้มาตรการเชิงรุกและการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้จากเคร่ืองจกัร สถานีงาน หรือจากขัน้ตอนการทํางานด้วย
มาตรการตา่งๆ ดงันี ้  

 กําหนดให้มีตัวชีว้ัดประสิทธิภาพด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการเป็นระยะๆ 
อยา่งตอ่เน่ือง 

 จัดอบรมการจัดทําแผนงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมเป็นประการแรก อีกทัง้มีระบบการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้แผนงานดังกล่าว
ตอบสนองตอ่ประสทิธิภาพและสภาพแวดล้อมในการทํางานอยา่งแท้จริง 

 วิเคราะห์พฤติกรรมการทํางานท่ีไม่ปลอดภัย การสํารวจจุดเส่ียงต่อความมั่นคงและปลอดภัย การ
กําหนดพืน้ท่ีอันตราย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงวิธีการทํางานท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อสขุภาพของพนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูในการออกแบบและกําหนดมาตรการ
ป้องกนัหรือแก้ปัญหาอยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

 พัฒนากระบวนการทํางานท่ีเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนออกแบบ
กระบวนการผลติและการคดัเลือกอปุกรณ์โดยคํานงึถงึหลกัการ QSHE 

 พฒันาคู่มือความปลอดภยัในการทํางาน การสง่เสริมความรู้และความเข้าใจท่ีถกูต้องในเร่ืองคณุภาพ 
ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนกังาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ มีส่วน
ได้เสียกบัองค์กร 

จากการปฏิบติังานท่ีเข้มแข็งและตอ่เน่ือง ทําให้บริษัทฯ ไมมี่สถิติการเกิดอบุติัการณ์ด้าน QSHE ถงึขัน้สญูเสียวนั
ทํางานหรือสูญเสียโอกาสในการผลิต และยังคงรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบสากล ได้แก่ ISO9001 – 2008 
ISO14001 – 2004 QHSAS18001 – 2007 และ TIS18001 – 2011 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับรางวลัและการรับรองจาก
หน่วยงานราชการอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในด้านการดําเนินการติดตามและตรวจวดัด้านสิ่งแวดล้อมตามหลกั EIA การจดัการ
ของเสียในโรงงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม การนําของเสียจากระบบการผลติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการรักษา
อบุติัเหตใุห้เป็นศนูย์ เป็นต้น 
 
3.3.3 ความเส่ียงจากการบริหารโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ปัจจบุนัโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จํานวนหนึ่งมีสถานะเป็นโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซึง่บริษัทฯ อาจ
พบกับความเส่ียงในการดําเนินโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้แล้วแต่แรก โดยอาจมาจากความล่าช้าในการ
ก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของผู้ รับเหมาโครงการก่อสร้างเอง ปัญหาเงินทนุในการดําเนินการตามโครงการ
ไม่เพียงพอ (Cost Overrun) ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชนโดยรอบ หรือปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ  
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นอกจากนี ้การบริหารงานโครงการก่อสร้างบางแห่งในต่างประเทศอาจมีเง่ือนไขหรือข้อจํากัดบางประการท่ี
สามารถส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผนการและไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ไว้ก็เป็นได้ปัจจบุนั
บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นจํานวนทัง้สิน้ 6 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ภายใต้การ
บริหารของ NNEG (2) โครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 
ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตประกอบการอตุสาหกรรมไออาร์พีซี ภายใต้การบริหารของ IRPC-CP (3) โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ไซยะบรีุ 
ภายใต้การบริหารของ XPCL (4) โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้นํา้ลิก 1 ภายใต้การบริหารของ NL1PC (5) โครงการโรงไฟฟ้า
โคเจนเนอเรชัน่ (CogenerationPower Plant) โครงการท่ี 2 ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง ตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสาหกรรม
บางปะอิน ภายใต้การบริหารของ BIC และ (6) โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ตัง้อยู่ในเมืองอิชิโนเซกิประเทศ
ญ่ีปุ่ น (ISP - 1) 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการคดัเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความน่าเช่ือถือและความชํานาญ 
มีการทําสญัญารับเหมาก่อสร้างเบด็เสร็จ (Turnkey Contract) อยา่งรัดกมุ จดัให้มีทีมท่ีปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงาน
โครงการในการควบคุมและตรวจสอบ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ืองของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนมุ่งเน้นให้มีการส่ือสารและทําความเข้าใจกบัชุมชนต่างๆ โดยรอบ เพ่ือให้
มัน่ใจวา่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทนุโครงการท่ีกําหนดและมีคณุภาพตามท่ีคาดหวงั 
 
3.3.4 ความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มและเงนิปันผลจากบริษัทในกลุ่มไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

เน่ืองจากโครงการโรงไฟฟ้าบางโครงการท่ีบริษัทฯ เข้าร่วมลงทนุมีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีไมมี่นยัสําคญั หรืออาจมิได้
มีบทบาทอย่างเต็มท่ีในการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ คาดไว้ ดังนัน้บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยา่งใกล้ชิด ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายด้านความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพการผลิต
ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ การใช้เชือ้เพลงิอยา่งมีประสทิธิภาพการกําหนดแผนการบํารุงรักษาและการจดัการสิง่แวดล้อม
ให้อยู่ในมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้กําหนดให้มีการดแูลความเส่ียงด้านการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าท่ี
ดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ เพ่ือช่วยให้ผลการดําเนินงานของโครงการท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุสามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ได้ 
 
3.4 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
3.4.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีต้องใช้เงินลงทนุจํานวนมาก เงินทนุท่ีผู้ประกอบการนํามาใช้สว่นใหญ่
จะเป็นการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาการให้สินเช่ือท่ียาวและอัตราดอกเบีย้เป็นประเภทลอยตัว 
(Floating Interest Rate) ส่งผลให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เช่นเดียวกบัผู้ประกอบการอ่ืน
ในอตุสาหกรรม 

จากงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินประมาณ 
14,989 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ ยืมท่ีมีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินมี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญัก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินและกําไรสทุธิของบริษัทฯ ได้ ทัง้ยงัมีเงินกู้
บางส่วนท่ีใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ เป็นอตัราอ้างอิง THBFIX ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีมีความผนัผวนพอสมควร และมีเงินกู้
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บางสว่นท่ีใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากระยะเวลา 6 เดือนของสถาบนัการเงินผู้ ให้กู้ซึง่มีความผนั
ผวนไม่มากนกั ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้มีความผนัผวนมากขึน้ในอนาคต บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงดงักล่าวได้โดย
การเข้าทําสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบีย้จากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี (Interest Rate Swap) 
 
3.4.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตรา 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศในรูปของสกุลเงินบาททัง้หมด 
ขณะเดียวกนับริษัทฯ ก็ยงัมีการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหลายโครงการ โดยเงินทนุท่ีจะนํามาใช้พฒันา
โครงการการจดัซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้า ตลอดจนต้นทนุในการดําเนินงานนัน้บางส่วนอยู่ในรูปของ
สกลุเงินตา่งประเทศ ประกอบกบับริษัทฯ มีแผนธุรกิจท่ีจะขยายการลงทนุไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ ในขณะท่ียงัไม่มีรายได้
ในรูปเงินสกุลต่างประเทศรองรับ หากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรามีความผันผวนสูง อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสําคญัตอ่การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา โดยติดตามวิเคราะห์
ความเคล่ือนไหวและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา เพ่ือใช้พิจารณาทางเลือกในการจดัหา
เงินทนุท่ีเหมาะสม รวมถึงการใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging Instruments)เพ่ือลดความเส่ียงของความ
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราอีกด้วย นอกจากนีใ้นอนาคตเองบริษัทฯ ก็จะมีรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าใน
ตา่งประเทศในรูปเงินสกลุเงินตา่งประเทศ สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการอตัราแลกเปล่ียนเงินตราได้อีกสว่นหนึง่ 
 
3.4.3 ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนี ้
 การขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จะมาจากเงิน
กู้ ยืมเป็นหลกั บริษัทฯ จึงมีภาระท่ีต้องชําระดอกเบีย้และคืนเงินกู้ ยืมให้แก่สถาบันการเงินตามกําหนดและปฏิบัติตาม
เง่ือนไขทางการเงินตามท่ีได้ระบใุนสญัญากู้ ยืมเงิน หากบริษัทฯ มีผลประกอบการไม่เป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่สามารถปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินดงักลา่วได้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตามท่ีกําหนด หรืออาจถกูเรียกให้
ชําระหนีคื้นทัง้จํานวนทนัที 
 อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะขยายการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสามารถชําระ
ดอกเบีย้และเงินกู้ ยืม รวมทัง้ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามสญัญากู้ ยืมเงินได้ตามท่ีกําหนด 
 
3.4.4 ความเส่ียงจากการจัดหาเงนิทุนตามภาระผูกพันการลงทุน 

ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าบางส่วนของบริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง และบริษัทฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องใส่
เงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อีกประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาท นอกจากนีห้ากเงินลงทุนท่ีเตรียมไว้ไม่เพียงพอ
เน่ืองมาจากความลา่ช้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของผู้ รับเหมาโครงการก่อสร้าง ปัญหาเชิงเทคนิค
วิศวกรรม หรือข้อจํากัดใดๆ อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีต้องจัดหาเงินลงทุนเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว้ (Cost 
Overrun) เพ่ือนํามาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงมีภาระท่ีจะต้องจัดหาเงินทุนตามภาระผูกพัน
ดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม จากตวัเลขท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตปุระกอบงบทางการเงิน จะเหน็ได้ว่า
เวลานีบ้ริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทัง้เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการเบิกใช้และเงินลงทุน
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ชัว่คราวจํานวนประมาณ 11,421 ล้านบาท ตลอดจนวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ ทําให้บริษัทฯ 
มีปริมาณเงินสํารองเพียงพอสําหรับภาระผกูพนัดงักลา่วเพ่ือท่ีจะทําให้การดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
3.4.5 ความเส่ียงจากการคุ้มครองของการประกันภัยที่ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึน้ 

เช่นเดียวกับการประกอบธุรกิจอ่ืนๆ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่สามารถหลีกเล่ียงการเผชิญความเส่ียง
จากการเกิดอุบติัเหตหุรือความเสียหายอ่ืนในการดําเนินงานซึ่งมิอาจควบคุมได้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงจดัให้มีการประกนัภัย
โรงไฟฟ้าท่ีครอบคลมุในการประกนัความเส่ียงทกุประเภท (All Risks) ซึง่ให้ความคุ้มครองความสญูเสียหรือความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า การประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption) ซึ่งคุ้มครองความสญูเสียในทางกําไร 
และประกนัภยัความรับผิดชอบต่อบคุคลท่ีสาม (Third Party Liability) ท่ีรับผิดต่อบคุคลภายนอกจากความเสียหายท่ีเกิด
จากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยกรมธรรม์มีเง่ือนไขการให้ความคุ้มครองและมีข้อกําหนด
เก่ียวกบัความรับผิดสว่นแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายท่ีผู้ เอาประกนัภยัต้องรับผิดชอบเอง 

ทัง้นี ้กรมธรรม์ประกนัภยัดงักลา่วจะมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป สง่ผลให้บริษัทฯ 
อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกนัภยั หรือความสญูเสียท่ีมีมลูค่าสงูเกินกว่าวงเงินเอาประกนัภยั และอาจส่งผล
กระทบในทางลบตอ่การประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ตลอดจนเน้นยํา้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้
ตระหนักถึงความไม่ประมาท และบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด การกําหนดแผนการรักษาความ
ปลอดภยัและการฝึกซ้อมอยา่งเป็นประจํา ทําให้แนวโน้มของความเส่ียงในเร่ืองนีย้งัไมมี่นยัสําคญัมากนกัเช่นกนั 
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สนิทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯยงั
ดําเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ 
รวมถึงธุรกิจเก่ียวเน่ือง ทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยเหตนีุ ้สินทรัพย์ถาวรท่ีแสดงในตารางด้านล่างจึงประกอบด้วยสินทรัพย์
ถาวรของบริษัทฯ และสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย อันได้แก่ CHPP NSC ISP1 และ IRPC-CP ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
100  ร้อยละ 100 ร้อยละ 99 และร้อยละ 51 ตามลําดบั โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและสํารอง
การด้อยค่าต่างๆ ตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 18,177.72 ล้านบาท และ 23,467.20 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ลาํดับ รายการ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

1 ท่ีดิน 1,117.74 1,117.74 เป็นเจ้าของ นําท่ีดินบางสว่นไปคํา้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยกบัสถาบนั

การเงิน 
2 อาคารและส่วนปรับปรุง

อาคาร 
694.22 696.91 เป็นเจ้าของ นําอาคารและสว่นปรับปรุง

อาคารบางสว่นไปคํา้ประกนั
เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยกบัสถาบนั

การเงิน 
3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ

อปุกรณ์โรงงาน 
14,163.92 17,301.38 เป็นเจ้าของ นําเคร่ืองจกัรหลกัไปคํา้ประกนั

เงินกู้ ระยะยาวของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อยกบัสถาบนั

การเงิน 
4 เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ 

เคร่ืองใช้สํานกังานอ่ืนๆ 
40.93 36.26 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ 0.29 0.19 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

6 สินทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 4,030.64 4,314.72 เป็นเจ้าของ นําเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างบางสว่นของ
บริษัทย่อยไปคํา้ประกนัเงินกู้  
ระยะยาวของบริษัทย่อยกบั

สถาบนัการเงิน 
รวม 20,047.74 23,467.20  

ทัง้นี ้รายการสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยตามท่ีแสดงข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตามประเภท
ของสนิทรัพย์และจําแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1.1 ที่ดนิ  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของท่ีดินตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือ 
บริษัท 

ที่ตัง้ 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนั 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2558 

บริษัทฯ 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 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

คํา้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ
บริษัทฯ กบั

สถาบนัการเงิน
หลายแห่ง

วงเงิน 16,010 
ล้านบาท 

เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โรง
ผลิตสาธารณปูการ 
(CUP 1-CUP 3)  
ของบริษัทฯ ท่ี  
จ.ระยอง 

IRPC-CP Zone 4 IRPC 
Eco Industrial 
Zone อ .เมื อ ง  
จ.ระยอง 

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

คํา้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ 
IRPC-CP กบั
สถาบนัการเงิน
แห่งหนึง่วงเงิน 
10,000 ล้าน

บาท 

เป็นท่ีตัง้โรงไฟฟ้า 
ของ IRPC-CP 

49-0-5.5 IRPC-CP เป็น
เจ้าของ 

ต้องโอนให้ 
กฟผ. หลงั
ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ 

เป็นท่ีตัง้สถานีไฟฟ้า
ย่อยของ IRPC-CP 

รวม 1,117.74 1,117.74  

  

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มลูค่าตามบญัชีของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

บริษัทฯ 

 

533.75 533.46 บริษัทฯ เป็นเจ้าของอาคาร
เพ่ือใช้เป็นโรงผลิต

สาธารณปูการของบริษัทฯ ท่ี 
จ.ระยอง 

คํา้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของบริษัทฯ กบัสถาบนั
การเงินหลายแห่งวงเงิน 

16,010 ล้านบาท 

5.23 5.11 บริษัทฯ สร้างอาคารบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วง เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟ้า

ไม่มีภาระผกูพนั 
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ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

ของบริษัทฯ ท่ี จ.ชลบรีุ โดย
เม่ือหมดอายสุญัญาเช่าช่วง
ท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกูสร้าง
จะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ให้
เช่าช่วง 

CHPP 155.24 149.46 CHPP สร้างอาคารบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วง เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟ้า 
โดยเม่ือหมดอายสุญัญาเช่า
ช่วงท่ีดิน อาคารและส่ิงปลกู
สร้างจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ

ผู้ให้เช่าช่วง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP - 8.88 บริษัทฯ เป็นเจ้าของอาคาร
เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟ้าของบริษัท

ฯ ท่ี จ.ระยอง 

คํา้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของ IRPC-CP กบัสถาบนั
การเงินแห่งหนึง่วงเงิน 

10,000 ล้านบาท 

รวม 694.22 696.91  

 

4.1.3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์โรงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มลูค่าตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

บริษัทฯ 
 

13,904.91 13,491.93 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงผลิต
สาธารณปูการของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ระยอง 

นําเคร่ืองจกัรหลกัไปคํา้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทฯ กบัสถาบนัการเงิน
หลายแห่งวงเงิน 16,010 

ล้านบาท 
114.13* 118.99* บริษัทฯ เป็นเจ้าของ

เพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้าของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ชลบรีุ 

นําเคร่ืองจกัรหลกัไปคํา้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทฯ กบัสถาบนัการเงิน
หลายแห่งวงเงิน 16,010 

ล้านบาท 
CHPP 144.89 130.90 CHPP เป็นเจ้าของเพ่ือ

ใช้ในโรงไฟฟ้า 
ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP - 3,559.56 IRPC-CP เป็นเจ้าของ นําเคร่ืองจกัรหลกัไปคํา้
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ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

เพ่ือใช้ในโรงไฟฟ้า ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
IRPC-CP กบัสถาบนั
การเงินแห่งหนึง่วงเงิน 

10,000 ล้านบาท 
รวม 14,163.93 17,301.38  

* เม่ือมีการนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบติั เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึง่เดิมบนัทึกเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์จะ
ถกูบนัทึกเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน มลูค่าตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีแสดงในตารางด้านบน เป็นเพียงมลูค่า
ตามบญัชีของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาระบบการผลิตไฟฟ้าเท่านัน้ 

 

4.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ตดิตัง้ และ เคร่ืองใช้สาํนักงานอ่ืนๆ 

ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ 
เคร่ืองใช้สํานกังานอ่ืนๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

บริษัทฯ 40.34 35.49 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 0.57 0.75 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP 0.02 0.02 IRPC-CP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 40.93 36.26  

4.1.5 ยานพาหนะ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2558 มลูค่าตามบญัชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือ 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

บริษัทฯ  0.29 0.19 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 0.29 0.19  

 

4.1.6 สนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
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บริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

บริษัทฯ 1,075.22 989.12 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 3.66 - CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

ISP1 - 236.45 ISP1 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP 2,951.76 3,089.15 IRPC-CP เป็นเจ้าของ นําเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ี
อยู่ระหวา่งก่อสร้างไปคํา้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ 

IRPC-CP กบัสถาบนัการเงิน
แห่งหนึง่วงเงิน 10,000 ล้าน

บาท 

รวม 4,030.64 4,314.72  

4.2 เงนิลงทุน  

นอกจากการประกอบธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการลงทนุในกิจการอ่ืนๆ โดยมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย กิจการท่ี
ควบคุมร่วมกนั กิจการท่ีควบคมุร่วมกนัทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทอ่ืนท่ีบนัทึกเงินลงทนุในรูปแบบเงิน
ลงทนุระยะยาวและเงินลงทนุทางอ้อม รวม 14 บริษัท  

โดยรายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทต่างๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้ 

มูลค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงนิ
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

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

2 NSC(1) 2,677.61 3,390.11 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุใน XPCL 
 

3 IRPC-CP 1,022.94 1,441.14 51 บริษัทย่อย โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  
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ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงนิ
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

4 
 

ISP1 - 335.80 99 บริษัทย่อย โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

5 TSR 1,697.00 1,697.00 40 กิจการท่ี
ควบคมุ
ร่วมกนั 

บริษัทลงทนุใน SSE1 

6 NNEG 324.00 324.00 30 กิจการท่ี
ควบคมุ
ร่วมกนั 

โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
 Plant)  

7 NL1PC 116.95 237.27 40 กิจการท่ี
ควบคมุ
ร่วมกนั 

โรงไฟฟ้าพลงันํา้ 

8 BIC 590.00 673.44 25 บริษัทร่วม โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  

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

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ร่วม (Combined Cycle 
Power Plant) 

10 BSA 0.50 0.50 25 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

บริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลในลกัษณะงานท่ี
เป็นการ Outsourcing 
ของกลุม่ ปตท. 

11 24M(3) 479.38 479.38 17 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

วิจยัและพฒันาแบตเตอร่ี
เพ่ือเป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟ้าสํารองสําหรับ
ภาคอตุสาหกรรม 

หมายเหต ุ:  (1) ราคาทนุเป็นมลูคา่สทุธิจากเงินกู้ ระหวา่งกนัก่อนการซือ้กิจการ 
 (2)  มูลค่าเงินลงทุนตามสัญญาซือ้ขายเท่ากับ 2,417 ล้านบาท ปรับด้วยเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จํานวน 210 ล้านบาท ซึ่งประกาศ
จ่าย ณ วนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 (ในขณะท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุใน RPCL ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2557) 

 (3)  เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนใน เมือง Cambridge รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ 2553  

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทท่ีควบคมุร่วมกนัทางอ้อมและเงินลงทนุทางอ้อม 
ซึง่ลงทนุโดยบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวของบริษัทฯ มีดงันี ้
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ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ทุนชาํระแล้ว ณ  
31 ธ.ค. 2558 
(ล้านบาท) 

ประเภทของเงนิลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1 XPCL 25 12,174.50 บริษัทร่วมทางอ้อม โรงไฟฟ้าพลงันํา้ 
2 SSE1 40 1,800.00 กิจการท่ีควบคมุร่วมกนั

ทางอ้อม 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

3 SSA 25 5.00 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน
ทางอ้อม 

บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ 
ปตท. 

4.3 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 
บริษัทฯ ค่าลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ

สําหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ 
70.96 64.24 

CHPP คา่ลิขสิทธ์ิคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ 2.34 1.41 
ISP1 ค่าใบอนุญาตในการเช่ือมต่อสายส่ง และ สิทธิในการ

ประกอบกิจการไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น 
- 300.44 

รวม 73.30 366.09 

 

4.4 สนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

CHPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีข้อพิพาทกบับริษัทผู้ รับเหมาเก่ียวกบัการใช้งานของเคร่ืองจกัรตามสญัญา
ก่อสร้าง จึงยงัไม่ได้รับมอบเคร่ืองจกัร ซึ่งประกอบด้วย เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generator) จํานวน 2 
ชุด  เคร่ืองเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ  (Fuel Gas Compressor) จํานวน  2 ชุด  และเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึม 
(Absorption Chiller) จํานวน 2 ชุด จึงบันทึกเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้งาน โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 

CHPP 137.85 143.22 ยงัไม่ได้รับมอบจากบริษัทผู้ รับเหมา โดยเป็น
สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อพิพาทกบับริษัท
ผู้ รับเหมาแห่งหนึง่ 

รวม 137.85 143.22  
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4.5 สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.5.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสญัญาท่ีสําคญัท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทโดย
มีรายละเอียดสําคญัสรุปได้ดงันี ้

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ เช่าช่วง สัญญา 
พืน้ที่ 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่า/ค่าบริการ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

บริษัทฯ  
 

TOP สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้า IPP ของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ชลบรีุ 
ปัจจบุนัอยู่ระหวา่ง
นําสิทธิการเช่าช่วง
ไปคํา้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ  
บริษัทฯ กบัสถาบนั
การเงิน 

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

 สว่นท่ี 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 ท่ีดินราชพสัด ุโดย
บริษัท ธนารักษ์
พฒันาสินทรัพย์ 
จํากดั (ธพส.) เป็น
ผู้ให้เช่าช่วง 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน
ราชพสัดเุพ่ือ
ดําเนินการภายใต้
สญัญาซือ้ขาย
พลงังานความเย็น 
โครงการศนูย์
ราชการฯ เลขท่ี 
35/3551 

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

 คา่เช่าช่วงระยะท่ี 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 

ISP1 Yugen Kaisha 
Earth Ichinoseki 
Farm 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ 

561-3-44  คา่เช่า 45 ล้านเยน/ปี 
(ระยะเวลา 20ปี หลงัจาก
เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์) 

20 ปี - - 
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4.6 นโยบายการลงทุน 

นอกจากประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และสาธารณูปโภคต่างๆ แล้วนัน้ บริษัทฯ มี
เป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ นําด้านธุรกิจไฟฟ้าในภมิูภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทนุในธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มีผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ ควบคู่กบัการดแูลชมุชนและสิ่งแวดล้อมท่ี
ยัง่ยืน รวมทัง้มีนโยบายการลงทนุท่ีมีประสทิธิภาพดงันี ้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

  บริษัทฯ มุง่เน้นการลงทนุในกิจการท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต สอดคล้องกบัเป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ และบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทนุในธุรกิจอ่ืนท่ีมิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบนั ทัง้นีก้ารลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

  ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ 
รวมทัง้ปัจจยัความเส่ียงจากการลงทนุ และนําเสนอแผนการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถงึให้คําแนะนําการ
ลดความเสี่ยงของการลงทนุท่ีอาจจะเกิดขึน้ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การลงทนุด้วยหลกัการของ Strategic Investment 
Management (“SIM”) ท่ีประกอบด้วย ตวัแทนจากหลายหน่วยงานของบริษัทฯ เช่น ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ฝ่ายแผนงานองค์กร 
ฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี และฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร เป็นต้น เพ่ือให้การพิจารณากลัน่กรองการลงทุนมีความ
สอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งบคุลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและกํากบั
ดแูลสอดคล้องกบัความคาดหวงัในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนการลงทนุ
ตามความคาดหวงั และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการลงทนุสอดคล้องกบัแผนการจดัสรรเงิน เม่ือผ่านการกลัน่กรองนี ้
แล้ว จงึจะเสนอขอความเหน็ชอบตามลําดบัขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นีก้ารขออนมุติัการลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และเร่ืองหลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และ
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดมลูค่าความเสียหาย
ต่อบริษัทและบริษัทย่อยสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีข้อ
พิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั 

ทัง้นี ้บริษัทและ CHPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีความหรือข้อพิพาทท่ียังไม่
สิน้สดุ ดงันี ้

1. คดีความของบริษัทจากการถกูประเมินภาษีเงินได้นิติบคุคลของกรมสรรพากร 

บริษัทมีคดีความจากการถกูประเมินภาษีเงินได้นิติบคุคลของกรมสรรพากรเก่ียวกบัการบนัทึกรายได้สําหรับปี 2542 และ 
2543 ท่ีมีผลต่อการใช้ประโยชน์ของผลขาดทนุสะสมยกมาทางภาษีในปีถดัมา (ศาลภาษีอากรกลางได้มีคําพิพากษาให้
บริษัทชนะคดีแล้ว) ต่อมากรมสรรพากรได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลาง
ได้อ่านคําพิพากษาศาลฎีกา ท่ีเปล่ียนแปลงเป็นไม่เพิกถอนหนงัสือแจ้งเปล่ียนแปลงผลขาดทนุสทุธิ ปี 2542 และ 2543 
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ โดยคําพิพากษาศาลฎีกาดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ประโยชน์ทาง
ภาษีของบริษัทในปี 2546 และ 2548  ท่ีในปี 2555 กรมสรรพากรได้สง่หนงัสือมายงับริษัทเพ่ือแจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบคุคล
สําหรับปี 2546 และ 2548 พร้อมเบีย้ปรับและเงินเพิ่ม รวมเป็นจํานวน 121 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ดําเนินการย่ืนอทุธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พร้อมทัง้วางหลกัประกันเต็มจํานวนแล้ว และปัจจุบันบริษัทได้ย่ืนอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ในประเด็นเก่ียวกบัการหกัรายจ่ายซึง่ประเด็นดงักลา่วยงัไม่ได้มีการวินิจฉยัไว้ ปัจจบุนัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของกรมสรรพากร 

2.  คดีความของ CHPP จากการถกูฟ้องร้องโดยบริษัทผู้ รับเหมาแหง่หนึง่ 

CHPP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 มีข้อพิพาทกับผู้ รับเหมาแห่งหนึ่งเก่ียวกับการ
ทดสอบการใช้งานของเคร่ืองจักรตามสญัญาก่อสร้าง ทําให้ในปี 2555 CHPP ถูกย่ืนฟ้องและเรียกให้ชําระค่างานงวด
สดุท้ายของการติดตัง้เคร่ืองจกัรโครงการผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วมสําหรับศนูย์ราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
11 พฤศจิกายน 2556 ศาลชัน้ต้น และเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 ศาลอทุธรณ์ พิพากษาให้บริษัทย่อยชําระค่างานงวด
สดุท้ายตามสญัญาจํานวน 69 ล้านบาท รวมทัง้คา่ประกนัผลงานพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดงักลา่วนบัแต่
วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จให้บริษัทผู้ รับเหมาโครงการ อย่างไรก็ตามปัจจบุนัคดีความอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทรับรู้ประมาณการหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคดีความดงักลา่วเป็นจํานวน 86.4
ล้านบาท ประมาณการหนีส้ินดงักล่าวแสดงอยู่ภายใต้หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  สําหรับสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับคดีความ
ดงักลา่ว บริษัทได้แสดงไว้เป็นสนิทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ใช้งานซึง่มีมลูคา่ตามบญัชี 143.2 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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6.  ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ : GPSC 

วนัก่อตัง้เป็นบริษัทจํากดั : 10 มกราคม 2556 

วนัจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากดั : 27 พฤศจิกายน 2557 

วนัเร่ิมซือ้-ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ : 18 พฤษภาคม 2558 

เลขทะเบียนนิติบคุคล : 0107557000411 

ทนุจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 14,983,008,000 
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 1,498,300,800 หุ้น มลูคา่
หุ้นละ 10 บาท จํานวนทนุท่ีชําระแล้ว 14,983,008,000 บาท  

ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าไอนํา้และ
สาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัดําเนินธุรกิจในลกัษณะการ
เข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และ
สาธารณปูโภคตา่งๆ รวมถงึธุรกิจเก่ียวเน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ 

หมวดธุรกิจ : พลงังานและสาธารณปูโภค 

กลุม่อตุสาหกรรม : ทรัพยากร 

เวบ็ไซต์ : www.gpscgroup.com 

 

ตดิต่อบริษัทฯ 

ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศพัท์: 02-140-4628, 02-140-4691 โทรสาร: 02-140-4601 

Email: ir@gpscgroup.com 

สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 

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

Email: company-secretary@gpscgroup.com 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่ และ สาขาสาํนักงานใหญ่  

555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 14 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์: 02-140-4600  โทรสาร: 02-140-4601 
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ที่ตัง้สาขา 1 โรงผลติสาธารณูปการ 1  

เลขท่ี 24 ถนนปกรณ์สงเคคราะห์ราฎร์ ตําบลห้วยโป่ง อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท์: 038-974-333  แฟกซ์: 038-974-500 

ที่ตัง้สาขา 2 โรงผลติสาธารณูปการ 2 

เลขท่ี 92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท์: 038-974-333  แฟกซ์: 038-974-500 

ที่ตัง้สาขา 3 โรงผลติสาธารณูปการ 3 

เลขท่ี 5/11 ถนนถนนปกรณ์สงเคคราะห์ราฎร์ ตําบลมาบตาพดุ อําเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท์: 038-974-333  แฟกซ์: 038-974-500 

ที่ตัง้สาขา 4  โรงไฟฟ้าศรีราชา 

เลขท่ี 42/3 หมูท่ี่ 1 ตําบลทุง่สขุลา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท์: 038-407-407  แฟกซ์: 038-407-400 
 

บุคคลอ่ืนๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์  
บริษัท : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั   
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) 
  เลขท่ี 93 Tower B ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

        โทรศพัท์   :          02-009-9999  
 โทรสาร   :          02-009-9991 

2. ผู้สอบบัญชี 
 นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333 
 บริษัท   :       บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

 ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ :       195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50 - 51 ถนนสาทรใต้  
           แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ : 02-677-2000 
โทรสาร : 02-677-2222 

3. ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท : บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จํากดั 



                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน   หน้า 3 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ : 02-264-8000 
โทรสาร : 02-657-2222 



                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอื่น   หน้า 4 

บริษัทที่ GPSC ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึน้ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 
ชนิดของ

หุ้น 
ทุนชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วมจํากดั (CHPP) 

555/2 ศนูยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 14 ถนน

วภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทรศพัท ์: 02-143-9644         โทรสาร: 02-143-9645 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและพลงังานความเยน็จาก

โรงไฟฟ้าพลงังานร่วม (Combined Heat and Power 

with District Cooling Power Plant)  

500,000,000 

บาท 

สามญั 316,220,000 

บาท 

10 

บาท / หุน้ 

100% 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี ่จํากดั (NSC)  

555/2 ศนูยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคารบี ชั้น 14 ถนน

วภิาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 

โทรศพัท ์: 02-140-4658          

 

ลงทุนเขา้ถือหุน้ในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ

ผลิตไฟฟ้า  

 

4,200,000,000 

บาท 

สามญั 3,154,880,000 

บาท 

100 

บาท / หุน้ 

100% 

 บริษัทร่วมทางอ้อม       

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากดั (XPCL) 

215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen,  

Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR 

โทรศพัท ์: +856 (21) 223215, 252060 

โทรสาร : +856 (21) 215500  

 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 26,861,000,000 

บาท 

สามญั 12,174,500,000 

บาท 

10 

บาท / หุน้ 

25% 

(ถือหุน้ผา่น NSC) 



                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอื่น   หน้า 5 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 
ชนิดของ

หุ้น 
ทุนชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษัท อชิิโนเซก ิโซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) 

Oak Minami-Azabu Building 2F, 3-19-23 Minami-

Azabu, Minato-ku, Tokyo, Japan 106-0047 

โทรศพัท:์ +81 3 4580 2700 

 โทรสาร: +81 3 4580 2701 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ 10,000  

เยน 

สามญั 10,000  

เยน 

- 99% 

บริษัท ไออาร์พซีี คลนี พาวเวอร์ จํากดั (IRPC-CP) 

299 หมู่ 5 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง 21000 

โทรศพัท:์ (038) 611333, 613571-80 

 โทรสาร: (038) 612812-3 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และ 

ไอนํ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้า 

โคเจนเนอเรชัน่  

(Cogeneration Power Plant)  

3,362,300,000 

บาท 

สามญั 2,335,580,000 

บาท 

10 

บาท / หุน้ 

51% 

กจิการร่วมค้า 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากดั (TSR) 

 3199 อาคารมาลีนนท ์ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวง

คลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: 02-661-2701 

ลงทุนเขา้ถือหุน้ในกิจการที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ

ผลิตไฟฟ้า  

 

583,330,000 

บาท 

สามญั 583,330,000 

บาท 

10 

บาท / หุน้ 

40% 

 กจิการร่วมค้าทางอ้อม* 

           บริษัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี ่1 จํากดั(SSE1) 

            3199 อาคารมาลีนนท ์ชั้น 16 ถนนพระราม       

            ที่ 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย           

           กรุงเทพมหานคร 10110 

           โทรศพัท ์: 02-661-2701 

 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

 

1,800,000,000 

บาท 

 

สามญั 

 

1,800,000,000 

บาท 

 

100 

บาท / หุน้ 

 

40% 

(ถือหุน้ผา่น TSR) 



                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอื่น   หน้า 6 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 
ชนิดของ

หุ้น 
ทุนชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ 1 จํากดั (NL1PC) 

402B of 4th Floor, Vieng Vang Tower, Boulichan Road, 

Unit 15, Dongpalan Thong Village, Sisttanak, Vientiane 

Capital, Lao PDR 100 , 23 Singha Road, Ban Nongbone, 

Saysettha District, Vientiane, Lao PDR 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลงันํ้า 37,200,000

เหรียญสหรัฐ 

สามญั 17,650,000

เหรียญสหรัฐ 

10  

เหรียญสหรัฐ 

/ หุน้ 

40% 

บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั (NNEG) 

111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหนึ่ง อาํเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12120 

โทรศพัท ์: 02-978-5283, 02-978-5291 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และไอนํ้าจากโรงไฟฟ้า 

โคเจนเนอเรชัน่  (Cogeneration Power Plant) 

1,002,000,000 

บาท 

สามญั 1,002,000,000 

บาท 

10 

บาท/หุน้ 

30% 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอนิ  โคเจนเนอเรชั่น จํากดั (BIC) 

587 อาคารวริิยะถาวร ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์: 02-691-9720 

โทรสาร   :02-691-9723 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า และไอนํ้าจากโรงไฟฟ้า 

โคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant)  

2,705,000,000 

บาท 

สามญั 1,703,750,000 

บาท 

10 

บาท/หุน้ 

25% 

เงนิลงทุนระยะยาว 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั (BSA) 

555 อาคารสาํนกังาน ปตท. คลงันํ้ามนัพระโขนง ถนน

อาจณรงค ์แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10260 

บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในลกัษณะงานที่เป็น

การ  Outsourcing ของกลุ่ม ปตท. 

2,000,000 

บาท 

บุริมสิทธิ 2,000,000 

บาท 

10 

บาท/หุน้ 

25% 



                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอื่น   หน้า 7 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 
ชนิดของ

หุ้น 
ทุนชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

โทรศพัท ์: 02-239-7328 

โทรสาร : 02-239-7326 

 เงนิลงทุนระยาวทางอ้อม 

      บริษัท สปอร์ต เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จํากดั (SSA) 

199/7 หมู่ที่ 1 ตาํบลเชิงเนิน อาํเภอเมืองระยอง   

จงัหวดัระยอง 21000 

โทรศพัท ์ :  038-948-138 

โทรสาร  : 038-948-139  

 

บริหารกิจการฟุตบอลของกลุ่ม ปตท. 

 

5,000,000 

บาท 

 

สามญั 

 

5,000,000 

บาท 

 

10 

บาท / หุน้ 

 

25% 

(ถือหุน้ผา่น BSA) 

24M Technologies, Inc. (24M) 

130 Brookline Street, Cambridge, MA, USA 02139 

โทรศพัท ์: (001) 617-553-1012 

 

 

วจิยัและพฒันาการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียม

ไอออน (Li-ion) เพื่อพฒันาประยกุตใ์ชเ้ป็นระบบกกั

เกบ็ไฟฟ้าสาํรองสาํหรับภาคอุตสาหกรรม และการ

เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ

เชื่อมโยง 

31,215.23

เหรียญสหรัฐ 

 

 

บุริมสิทธิ 25,487.51 

เหรียญสหรัฐ 

 

0.001  

เหรียญสหรัฐ  

16.7% 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากดั (RPCL) 

1828 ถนนสุขมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท ์: 02-311-5111-9 

โทรสาร : 02-332-3882 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน

ร่วม (Combine Cycle Power Plant) 

7,325,000,000 

บาท 

สามญั 7,325,000,000 

บาท 

100 

บาท / หุน้ 

15% 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 
 
 

 
 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 สว่นท่ี 2 - 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 1 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ทัง้สิน้ 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
1,498,300,800 หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 (วนัท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2559) 

 

ลาํดับ รายช่ือ จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 340,565,223 22.73 
2 บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 338,266,861 22.58 
3 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากดั 311,425,457 20.79 
4 บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 133,468,059 8.91 
5 สํานกังานประกนัสงัคม 13,374,300 0.89 
6 นายประยงค์ วนิชสวุรรณ 8,180,000 0.55 
7 นายวิชยั ศรีวฒันประภา 8,000,000 0.53 
8 CIMB-PRINCIPAL ENERGY AND PETROCHEMICAL 

INDEX FUND 
7,370,500 0.49 

9 นายสมภพ ติงธนาธิกลุ 7,300,000 0.49 
10 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 4,315,911 0.29 

 

7.2 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ  

ไม่มีข้อจํากดัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ 
เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต่ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯหลงัหกัภาษี 
ทนุสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนด และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่
กบัแผนการลงทนุ ความจําเป็นของการใช้เงินลงทนุ และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษัทฯมี
มติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้ว จะต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 สว่นท่ี 2 - 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 2 

 
การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) เงินปันผลรวมต่อกําไร
สทุธิ (%) ปี คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั เตม็ปี 

2558* 0.35 0.60 0.95 75 
*ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล

สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสําหรับปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 75 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมปี 

2558 โดยแบง่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน คร่ึงแรกของปี 2558 (ม.ค. - ม.ิย. 2558) ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท ซึง่จ่ายเม่ือวนัท่ี 9 ก.ย. 2558 

แล้ว จงึยงัคงเหลือเงินปันผลสําหรับผลประกอบการคร่ึงหลงัของปี 2558 (ก.ค. - ธ.ค. 2558) ท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท ทัง้นี ้สทิธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัไม่

มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 
 

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ๆ อนมุติัในแต่ละปี
เช่นกนัโดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทนุตามความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ เช่น ความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดของบริษัทยอ่ย หลงัจากหกัสํารองเงินตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

 
 

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 - 8 โครงสร้างการจดัการ  หน้า 1 

8.   โครงสร้างการจัดการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และมีฝ่ายจดัการ    ตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ดงันี ้

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 11 คน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 1 คนคือกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จํานวน 5 คน 
และกรรมการตรวจสอบ 4 คน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่เกณฑ์ของสํานักงาน



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 - 8 โครงสร้างการจดัการ  หน้า 2 

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

8.1.2 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 
ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

1 นายสรุงค์ บลูกลุ (1),(2) กรรมการและประธานกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2557 
2 นายณอคณุ สทิธิพงศ์ (1) กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
27 พฤศจิกายน 2557 
27 พฤศจิกายน 2557 

3 นายจลุสิงห์ วสนัตสงิห์ (1) กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

27 พฤศจิกายน 2557 
27 พฤศจิกายน 2557 
27 พฤศจิกายน 2557 

4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ (1) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 

27 พฤศจิกายน 2557 
2 เมษายน 2558* 

5 พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ (6) กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

20 มกราคม 2559 
11 กมุภาพนัธ์ 2559**** 

6 นายชวลติ พนัธ์ทอง (3) กรรมการ 1 ธนัวาคม 2558 
7 นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล (1) กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

27 พฤศจิกายน 2557 
2 เมษายน 2558* 
17 มิถนุายน 2558** 
11 กมุภาพนัธ์ 2559**** 

8 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ (1) กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 พฤศจิกายน 2557 
17 มิถนุายน 2558** 

9 นายอธิคม เติบศิริ (1) กรรมการ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

27 พฤศจิกายน 2557 
17 มิถนุายน 2558** 

10 นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ (1) กรรมการ 
 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

27 พฤศจิกายน 2557 
2 เมษายน 2558* 
17 มิถนุายน 2558** 

11 นายปฏิภาณ สคุนธมาน (4) 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

29 มกราคม 2558 
1 ตลุาคม 2558*** 

12 นายเติมชยั บนุนาค (5) กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

1 พฤศจิกายน 2558 
1 พฤศจิกายน 2558 

หมายเหต:ุ  
(1) ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตามท่ี GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
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(2) รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง 31 ตลุาคม 2558 แทนนายนพดล ป่ินสภุา ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการ
เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

(3) นายชวลิต พนัธ์ทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายราฆพ ศรีศภุอรรถ ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 
(4) นายปฏิภาณ สคุนธมาน ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายณรงค์ บณัฑิตกมล ซึง่ลาออก เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
(5) นายเติมชยั บนุนาค ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการบริหารความเส่ียง แทนนายนพดล ป่ินสภุา ซึง่ลาออก เม่ือ
วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

(6) พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 
2559 แทนพลอากาศเอกสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ ซึง่ลาออกเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559 

*   ครบวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยวิธีจบัสลากและได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่ 
**    ได้รับการแตง่เป็นกรรมการชดุย่อยในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2558 
*** ได้รับการแต่งเป็นกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 11/2558 แทนนายนพดล ป่ินสภุา ซึ่งลาออก เม่ือวนัท่ี 1 

ตลุาคม 2558 
**** ได้รับการแตง่เป็นกรรมการชดุย่อยในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

รายช่ือกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2558- 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง 

1 นายราฆพ ศรีศภุอรรถ กรรมการอิสระ 27 พฤศจิกายน2557-15 พฤษภาคม 2558 
2 นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  

27 พฤศจิกายน 2557-1 ตลุาคม 2558 

3 พลอากาศเอกสทุธิพงศ์ 
อินทรียงค์ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

27 พฤศจิกายน 2557-15 มกราคม 2559 

 

8.1.3 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของ 
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน
หนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้  
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปี 

หลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

 

8.1.4 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ คือ “นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้ จัดการใหญ่ ลงลายมือช่ือและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ นายสรุงค์ บลูกลุ หรือ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ หรือ นายอธิคม เติบศิริ หรือ นายสม
ชยั วงศ์วฒันศานต์ หรือ นายปฏิภาณ สคุนธมาน หรือ นายชวลิต พนัธ์ทอง ลงลายมือช่ือร่วมกนัเป็นสองคน และประทบัตรา
สําคญัของบริษัท” 
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8.1.5 อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อพึง
ปฏิบติัท่ีดี สําหรับคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ตอ่บริษัทฯและ   ผู้
ถือหุ้น โดยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญัของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดงันี ้

1. ทุ่มเทเวลา และให้ความสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง และกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกนั
แสดงความคิดเหน็อยา่งเตม็ท่ีและมีการแสวงหาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การกําหนดทิศทางของบริษัทฯ 

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีสําคญัรวมถึงวตัถปุระสงค์ แผนงาน และเป้าหมาย
ทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทัง้กํากบัดแูลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานท่ีกําหนดไว้
ตามทิศทางและกลยทุธ์องค์กรอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนําวิสยัทศัน์ ทิศทาง
และกลยทุธ์ท่ีกําหนดขึน้ไปปฏิบติัได้อยา่งสมัฤทธ์ิผลและมีประสทิธิภาพ 

3. กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีประกอบด้วยหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดี
สําหรับกรรมการฝ่ายบริหาร และพนกังานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบติั
หน้าท่ี สร้างความเข้าใจ และให้ยดึถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุการดําเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ 
จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ คํา้ประกนั เพ่ือการทําธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
โดยไม่จํากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบงัคบั และระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. พิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงสําคญัท่ีอาจเกิดขึน้และกําหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลมุ
และครบถ้วน และดแูลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง รวมถึง
ปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

6. จดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จดัให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ 

7. สอดสอ่งดแูลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั โดยให้ความสําคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความสําคญัท่ีมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
และผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 

8. พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัไม่ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั     
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากการออกตาม
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วาระ ในกรณีการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และในกรณีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ รวมถึง
การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

9. พิจารณากําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

10. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนใดและกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยดงักลา่วเพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

11. จดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารท่ีสําคญัทุกระดบัอย่างเหมาะสม
และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

12. แต่งตัง้ผู้ บริหารตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมการ กํากบัตลาดทนุและเลขานกุารบริษัท รวมทัง้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและ
เลขานกุารบริษัทดงักลา่ว 

13. จดัให้มีระบบ หรือกลไกการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัผล
การดําเนินงาน เพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง และกรรมการผู้จดัการใหญ่อยา่งสม่ําเสมอ 

15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทัง้ดูแลให้มี
กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

16. จดัให้มีการทํางบการเงิน ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และลงลายมือช่ือ เพ่ือรับรองงบการเงินดงักลา่ว 
เพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือ
พิจารณาอนมุติั 

18. ให้ความสําคญักบัการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สง่เสริมความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้
อยา่งยัง่ยืนของสงัคมไทย 

19. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของ  บริษัทฯ ไม่
น้อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 

20. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกํากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือให้
มัน่ใจวา่มีความถกูต้องชดัเจน โปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐานสงูสดุ 

21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลกัสูตรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

22. จดัให้มีการประชุมระหว่างกนัเองของคณะกรรมการบริษัทฯท่ีไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระตามความ
จําเป็นหรือตามท่ีพิจารณาเห็นสมควรเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดย
ไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วยและแจ้งให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบถงึผลการประชมุ 
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คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบอํานาจ และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจท่ีให้ไว้ และ/
หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กําหนดไว้ ทัง้นีก้ารมอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจช่วงท่ี
ทําให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนมุติัรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้ง(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ยกเว้นแตเ่ป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุติัไว้เทา่นัน้ 

นอกจากนี ้การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนดําเนินการในเร่ือง
ตา่งๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตามคํานิยามของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตกลง
เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือมีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆด้วย 

 การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

 การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 การเลกิบริษัท  

 การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 

 

8.1.6 อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

สรุปการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
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หมายเหต:ุ 
(1) นายชวลิต พนัธ์ทอง ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ มีผลวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 
(2) นายปฏิภาณ สคุนธมาน ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ มีผลวนัท่ี 29 มกราคม 2558 
(3) นายเติมชยั บนุนาค ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่  มีผลวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
(4) นายราฆพ ศรีศภุอรรถ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผลวนัท่ี 20 พฤษภาคม  2558 
(5) นายนพดล ป่ินสภุา ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ มีผลวนัท่ี 1 ตลุาคม  2558 
 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ   กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ (ลาประชมุเน่ืองจากติดภารกิจสําคญัเร่งดว่น) 
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สรุปการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดุยอ่ย ในรอบปี 2558 
 

รายชื่อกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2558 

คณะกรรมการ 
GPSC 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด
่

คณะกรรมการ 
กาํกับดูแลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

รวม 15 ครัง้ รวม 10 ครัง้ 
รวม 4 ครัง้ 
(วาระพเิศษ) 

รวม 5 ครัง้ รวม  6  ครัง้ รวม  4  ครัง้ 

1 นายสรุงค์ บลูกลุ 15/15 (100%)      
2 นายณอคณุ สทิธิพงศ์ 14/15 (93.3%) 10/10 (100%) 4/4 (100%)    
3 นายจลุสิงห์ วสนัตสงิห์ 14/15 (93.3%) 9/10 (90%) 4/4 (100%) 5/5 (100%)   
4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 15/15 (100%) 10/10 (100%) 4/4 (100%)    
5 พลอากาศเอกสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ 13/15 (86.6%) 8/10 (80%) 3/4 (75%)  6/6 (100%)  
6 นายชวลติ พนัธ์ทอง(1) 2/2 (100%)      
7 นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล 15/15 (100%)   5/5 (100%) 6/6 (100%) 4/4 (100%) 
8 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 13/15 (86.6%)     4/4 (100%) 
9 นายอธิคม เติบศิริ 12/15 (80%)     3/4 (75%) 
10 นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 14/15 (93.3%)    5/6 (83.3%)  

11 นายปฏิภาณ สคุนธมาน(2) 12/14 (85.7%)   1/2* (50%)   

12 นายเติมชยั บนุนาค(3) 3/3 (100%)     2/2** (100%) 
หมายเหตุ:  (1)  นายชวลิต พนัธ์ทอง เข้ารับตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2558 เริ่มเข้าร่วมประชมุครัง้แรก ครัง้ที่ 14/2558 เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม 2558 
   (2)  นายปฏิภาณ สคุนธมาน เข้ารับตําแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2558 เริ่มเข้าร่วมประชมุครัง้แรก ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2558 
   (3)  นายเติมชยั บนุนาค เข้ารับตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเข้าร่วมประชมุครัง้แรก ครัง้ที่ 13/2558 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2558 
   *    นายปฏิภาณ สคุนธมาน เข้ารับตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม 2558 และเริ่มเข้าร่วมการประชมุ ครัง้แรก ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2558 
   **   นายเติมชยั บนุนาค เข้ารับตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเข้าร่วมประชมุครัง้แรก ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558
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8.2  คณะผู้บริหาร 

8.2.1  รายช่ือคณะผู้บริหาร 

  ณ เดือนมีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจาํนวน 9 คน ประกอบด้วย  
ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายเติมชยั บนุนาค กรรมการผู้จดัการใหญ่ และรักษาการตําแหน่งผู้จดัการ
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1  

2 นางวนิดา บญุภิรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 
3 นายสมรชยั คณุรักษ์ ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบํารุง 
4 นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร  
5 นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน 
6 นายองค์การ ศรีวิจิตร ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ และ ผู้จดัการ

ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป .ลาว  
7 นายดรุณพร กมลภสุ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 
8 นายยงยทุธ์ กลีบบวั ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา 
9 นายกล้าหาญ โตชํานาญวิทย์ ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 

 

8.2.2  อาํนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่มีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯตามแผนงานหรืองบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการอย่าง
เคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอย่างดีท่ีสดุ โดยอํานาจหน้าท่ี
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้รวมถงึเร่ืองหรือกิจการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

1. ดําเนินกิจการประจําวนัของบริษัทฯ 

2. ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. จดัทํารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯเสนอตอ่คณะกรรมการทกุไตรมาส 

4. จดัทํานโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าทําหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขาย
วตัถดิุบและผลิตภณัฑ์ในนามบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมลูค่าไม่
เกิน 100 ล้านบาท 

5. เข้าทําหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามท่ีระบไุว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึง่มีวงเงินไม่เกิน 
300 ล้านบาท 

6. ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เล่ือน ลด ตดัเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั หรือเลิกจ้างพนกังาน
ในนามของบริษัทฯ รวมถึงทําการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีอ่ืนใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอํานาจและหน้าท่ีท่ี
ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าท่ีดงักลา่วตามท่ีตนอาจพิจารณาเหน็สมควร 
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  นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบอํานาจในการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมี
หลกัการและขอบเขตอํานาจ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด 
คําสัง่ ตลอดจนมติท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯทกุประการ 

2. เป็นผู้ มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การและดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา 
เอกสารคําสัง่ หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ท่ีจําเป็นและตามสมควร เพ่ือให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จ
ลลุว่ง 

3. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจดงักล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯกําหนดไว้ 

 ทัง้นี ้การใช้อํานาจของกรรมการผู้จดัการใหญ่ดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จดัการใหญ่มี
สว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆกบับริษัทฯ 

 

8.2.3  คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ (GPSC Management Committee : GPSCMC)  เพ่ือ
ทําหน้าท่ีบริหารจดัการบริษัทฯ ทัง้นีมี้การจดัประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีอย่างน้อยเดือนละสองครัง้ 
โดยคณะกรรมการบริหารจะประกอบไปด้วยผู้บริหารและเลขานกุาร จํานวน 13 ตําแหน่ง ดงันี ้ 

 
1. กรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร เป็นกรรมการ 
3. ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี เป็นกรรมการ 
4. ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นกรรมการ 
5. ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 เป็นกรรมการ 
6. ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 เป็นกรรมการ 
7. ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบํารุง เป็นกรรมการ 
8. ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา เป็นกรรมการ 
9. ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร เป็นกรรมการ 
10. ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน เป็นกรรมการ 
11. ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว เป็นกรรมการ 
12. ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ เป็นกรรมการ 
13. ผู้จดัการสว่นสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุาร 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีให้คําปรึกษาและเสนอแนะต่อกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการตดัสินใจ
ในประเด็นท่ีสําคญัต่อกลยทุธ์ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนินงานในระยะยาว ผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ 
งบประมาณ การจดัสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทท่ี GPSC ถือหุ้น รวมทัง้บริหารจดัการให้เกิดระบบการทํางาน
ของบริษัทท่ี GPSC ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั หน้าท่ีเช่นว่านีใ้ห้รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลกัดนั
และสง่เสริมการดําเนินงานในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. การกําหนดวิสยัทศัน์ และภารกิจหลกัของกลุม่ GPSC 

2. การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม GPSC ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานของกลุม่ธุรกิจและกลุม่ GPSC โดยรวม 

3. การพิจารณากลัน่กรองถึงโครงสร้างการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือการลงทนุและการสนบัสนนุ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ GPSC (GPSC Group’s Capital Allocation Structure) 

4. การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และกลุ่ม GPSC (GPSC Group’s Portfolio 
Management) 

5. การพิจารณากลัน่กรอง และติดตามการขยายการลงทนุในตา่งประเทศของกลุม่ GPSC 

6. การกําหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ผู้บริหารของกลุ่ม GPSC ตัง้แต่ระดบั 10 ขึน้ไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับภารกิจของ 
กลุม่ GPSC ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program) 

7. การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบ
ทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมลู รวมทัง้โครงสร้างองค์กรในบริษัท และกลุ่ม GPSC เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลศิอยา่งยัง่ยืน 

8. การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of 
Conduct) รวมทัง้ผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติัตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ 

9. การจดัลําดบัความสําคญัในการจดัสรรทรัพยากรบคุคลและการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทท่ี GPSC ถือ
หุ้น 

10. การหาข้อยติุร่วมในประเดน็ขดัแย้งท่ีสําคญั 

11. การติดตามความคืบหน้า และผลการดําเนินงานของกลุม่ GPSC เทียบกบัเป้าหมายท่ีกําหนด (PA & KPIs) 

12. การพิจารณากลัน่กรองการบริหารความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของกลุม่ GPSC 

13. การกลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

14. การจดัลําดบัความสําคญัของผลการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําไปสูก่ารดําเนินการอย่างมี
ประสทิธิผล 
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15. การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน เพ่ือช่วยการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

16. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีกรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมาย 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 

 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 7/2557 ได้มีมติแต่งตัง้นายวีระวงศ์                 
จงเกษมวงศ์ ทําหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. จดัทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ และรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(ง) รายงานประจําปี 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

3. ดําเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. ให้คําแนะนําเก่ียวกบัข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 

5. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจบุนั และกรรมการท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

6. ดแูล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อกําหนด และมติท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและถกูต้อง 

7. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด  

  นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ เลขานกุารบริษัท เข้ารับการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีเลขานกุาร
บริษัท ได้แก่ หลกัสตูร Company Secretary Program Class 41/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และหลกัสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นท่ี 30 และพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทจด
ทะเบียน รุ่นท่ี 12 

 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์ตา่งๆ 

ได้แก่ การเปรียบเทียบได้มาตราฐานของกลุ่มอตุสาหกรรม การพิจารณาประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาท
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และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
แต่ละคน ทัง้นีก้รรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย 
ควรได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมด้วย โดยท่ีประชมุฯ ได้มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่มีองค์ประกอบ ดงันี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท: คา่ตอบแทนรายเดือน  
 ประธานกรรมการ   37,500 บาท/ เดือน 
 กรรมการ    30,000 บาท/ เดือน 

2) คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี): เบีย้ประชมุ (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ) 
 ประธานกรรมการชดุยอ่ย  22,500 บาท/ครัง้ 
 กรรมการชดุยอ่ย   18,000 บาท/ครัง้ 

 
รายละเอียดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุยอ่ย สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ปี 2558  

(ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558) เป็นดงันี ้ 

(หน่วย: บาท) 

ลาํดับ รายช่ือ 
ปี 2558 

ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย 

รวม 

1 นายสรุงค์ บลูกลุ(1),(2) 450,000 - 450,000 
2 นายณอคณุ สทิธิพงศ์(1) 360,000 292,500 652,500 
3 นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์(1) 360,000 306,000 666,000 
4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์(1) 360,000 234,000 594,000 
5 พลอากาศเอกสทุธิพงษ์ อินทรียงค์(1) 360,000 315,000 675,000 
6 นายชวลติ พนัธ์ทอง(3) 30,000 - 30,000 
7 นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล(1) 360,000 247,500 607,500 
8 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์(1) 360,000 54,000 414,000 
9 นายอธิคม เติบศิริ(1) 360,000 36,000 396,000 
10 นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์(1) 360,000 108,000 468,000 
11 นายปฏิภาณ สคุนธมาน(4) 330,000 - 330,000 
12 นายเติมชยั บนุนาค(5) 60,000 36,000 96,000 

13 นายนพดล ป่ินสภุา 
ลาออก มีผลวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 

270,000 54,000 324,000 

14 นายราฆพ ศรีศภุอรรถ 
ลาออก มีผลวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

134,000 - 134,000 

 รวมทัง้สิน้ 4,154,000.00 1,683,000.00 5,837,000.00 
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คา่ตอบแทนอ่ืน 

รายช่ือกรรมการท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นจาก “โครงการจดัสรรหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จํากดั(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ปี 2558” (รายละเอียดตามข้อ 8.4.3) มีดงันี ้

 ช่ือ - นามสกุล จาํนวนหุ้น 
คดิเป็นร้อยละ 

(ทัง้หมด 1,498,300,800 หุ้น) 
1 นายสรุงค์ บลูกลุ 73,000 0.004872 
2 นายณอคณุ สทิธิพงศ์ 73,000 0.004872 
3 นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ 73,000 0.004872 
4 นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 73,000 0.004872 
5 พลอากาศเอกสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ (3) 73,000 0.004872 
6 นายราฆพ ศรีศภุอรรถ (1) 73,000 0.004872 
7 นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล 73,000 0.004872 
8 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 73,000 0.004872 
9 นายอธิคม เติบศิริ 73,000 0.004872 

10 นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 73,000 0.004872 
11 นายปฏิภาณ สคุนธมาน 73,000 0.004872 
12 นายนพดล ป่ินสภุา (2) 73,000 0.004872 

หมายเหต:ุ 
(1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558   
(2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
(3) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวนัท่ี 15 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 
(1)  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ตามท่ี GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
(2)  รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง 31ตลุาคม 2558 แทน นายนพดล  ป่ินสภุา ซึง่ลาออกจากการ
เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
(3)  นายชวลิต พนัธ์ทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายราฆพ ศรีศภุอรรถ ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2558 
(4)  นายปฏิภาณ สคุนธมาน ดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนนายณรงค์ บณัฑิตกมล ซึง่ลาออก เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 (5) นายเติมชยั บนุนาค ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายนพดล ป่ินสภุา ซึง่
ลาออก เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 
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8.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

1) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน สําหรับผู้บริหารท่ีไมใ่ช่กรรมการ เป็นดงันี ้
 ปี 2558 

จํานวนราย  10 
คา่ตอบแทน (บาท) 47,411,520.32 

2) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน อาทิ เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ และเงินได้อ่ืนๆ เป็นดงันี ้
 ปี 2558 

จํานวนราย  10 
คา่ตอบแทน (บาท) 8,437,452.97 

 

คา่ตอบแทนอ่ืน 

  รายช่ือผู้บริหารท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นจาก “โครงการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี 
จํากดั(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ปี 2558”  (รายละเอียดตามข้อ 8.4.3) มีดงันี ้

 ช่ือ - นามสกุล จาํนวนหุ้น 
คดิเป็นร้อยละ 

(ทัง้หมด 1,498,300,800 หุ้น) 
1 นางวนิดา บญุภิรักษ์ 58,000 0.003871 
2 นายสมรชยั คณุรักษ์ 58,000 0.003871 
3 นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์ 58,000 0.003871 
4 นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ 58,000 0.003871 
5 นายองค์การ ศรีวิจิตร 50,000 0.003337 
6 นายวิเศษ จงูวฒันา (1) 20,000 0.001335 
7 นายดรุณพร กมลภสุ 58,000 0.003871 
8 นายยงยทุธ์ กลีบบวั 58,000 0.003871 
9 นายกล้าหาญ โตชํานาญวิทย์ 58,000 0.003871 

หมายเหต:ุ 
(1) ลาออกจากการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 
 

8.4.3  โครงการเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP) 
บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จํานวน 9,227,000 

หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท ภายใต้ช่ือ “โครงการจัดสรรหุ้นสามญัของบริษัท     
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ปี 2558” ตามมติท่ีประชมุ
วิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2557 เม่ือวันท่ี25 พฤศจิกายน 2557 อย่างไรก็ตาม หุ้ นทัง้หมดท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดงักล่าว จะถกูห้ามขาย (Lock-up) เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
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และพนักงานสามารถทยอยขายหุ้นท่ีถูกห้ามขายได้คราวละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรเม่ือครบ
กําหนด 12, 18 และ 24 เดือน นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญั ของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

8.5  บุคลากร 

8.5.1  จาํนวนบุคลากร 

จํานวนบคุลากรของบริษัทฯ (ไมร่วมผู้บริหารระดบัฝ่ายหรือสงูกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ลาํดับ 
 

สายงาน 
 

จาํนวนพนักงาน (คน) 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 

1. ฝ่ายแผนงานองค์กร 12 
2. ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 23 
4. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 7 
5. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 11 
6. ฝ่ายสายงานการผลิตและซอ่มบํารุง 117 
7. ฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา 33 
8. ฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 23 
9. ฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน 1 
10. ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 3 
11. ฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ* - 
12. หน่วยงานสงักดัสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่และ

เลขานกุารบริษัท** 
8 

รวม 238 
  หมายเหต ุ    
  *ฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ ไมมี่พนกังานท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

**ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานสงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักกรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท 
สํานกัตรวจสอบภายใน และสํานกักฎหมาย 

 

8.5.2  ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) 

  ผลตอบแทนซึง่ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ในปี 2558 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
ถงึ 31 ธนัวาคม 2558) เป็นดงันี ้
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ลาํดับ 

 
สายงาน 

 
ผลตอบแทน (บาท) 

ปี 2558 
1. ฝ่ายแผนงานองค์กร 5,817,538.84 
2. ฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 19,545,510.00 
3. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 12,322,868.00 
4. ฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 12,824,183.64 
5. ฝ่ายสายงานการผลิตและซอ่มบํารุง 105,735,056.00 
6. ฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา 29,851,028.00 
7. ฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 22,829,643.50 
8. ฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน 472,175.00 
9. ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 4,856,016.00 
10. ฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ* - 
11. หน่วยงานระดบัสว่น สงักดัสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่** 4,973,098.00 
รวม 219,227,116.98 

หมายเหต ุ    
* ฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ ไม่มีพนกังานท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร 
** ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานระดบัสว่น สงักดักรรมการผู้จดัการใหญ่* มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานกักรรมการผู้จดัการ
ใหญ่และ เลขานกุารบริษัท สํานกัตรวจสอบภายใน และสํานกักฎหมาย 

 

8.5.3  การพัฒนาพนักงาน 
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุท่ีจะทําให้ธุรกิจบรรลผุลตามท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสําคญั

ของการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุคน เพ่ือความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันโดยสม่ําเสมอ เสริมสร้างวัฒนธรรม 
บรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน และเพิ่มความสามารถของพนกังานผ่านกลไกและกรรมวิธีต่างๆ รวมถึงการจดัฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดสายอาชีพของพนักงาน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงานให้มีความพร้อมใน
ปฏิบติังานให้กบับริษัทฯ ดงันี ้

1. องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการทํางานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้
ความสามารถให้มีประสทิธิภาพในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งตอ่เน่ือง 

2. ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมลูป้อนกลบั และสนบัสนนุการพฒันาพนกังาน
อยา่งเสมอภาคตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

3. พนกังานมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
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บริษัทฯ ได้จดัสรรงบประมาณสว่นกลางของบริษัทฯในการอบรมให้พนกังาน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
การจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง 

ของบริษัทฯ 
ปี 2558 

งบประมาณ (บาท) จาํนวนช่ัวโมงอบรม / ปี / คน 
การอบรมให้กบัพนกังานใหม่ 1,000,000 

             52.8 
การอบรมด้านทกัษะในการบริหารจดัการ 2,000,000 
การฝึกอบรมเชิงเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน
ต้นสงักดัของพนกังานรายคน 

20,000 

 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พฒันาระบบการจดัประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล (HR Efficiency System) ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้

จดัเก็บข้อมลูสําคญัเก่ียวกบัพนกังานให้เป็นระบบ เพ่ือบริษัทฯ สามารถใช้ข้อมลูในการบริหารทรัพยากรบคุคลได้สะดวก
และรวดเร็ว เช่น ประวัติการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หลักสูตรท่ีต้องอบรมเพิ่มเติม รวมถึงจัดเก็บฐานข้อมูลผลการ
ประเมินผลงานประจําปี เพ่ือใช้ในการพฒันา การแต่งตัง้ และการพิจารณาเล่ือนระดบัพนกังานตามสายอาชีพท่ีมีอยู่ โดย
คาดวา่ระบบนีจ้ะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายในปี 2559 

8.5.4 สวัสดกิารพนักงาน  

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสัแล้ว บริษัทฯได้จดัให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัพนกังาน
ทกุระดบัในรูปแบบตา่งๆท่ีสอดคล้องกบัสภาพความต้องการของพนกังาน ดงันี ้

1. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นหลกัประกนัท่ีมัน่คงของพนกังานและครอบครัว ให้กบั
พนกังานท่ีสมคัรใจเข้าเป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยกองทนุสํารองเลีย้งชีพนี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงิน
เข้ากองทุนสํารองเลีย้งชีพและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในกองทุนตามสัดส่วนท่ีกําหนด ทัง้นี ้ณ วันท่ี       
28 กมุภาพนัธ์ 2558 มีพนกังานสมคัรเข้าเป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพ รวมจํานวน 224 คน 

2. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส 
และบุตร) ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เพ่ือให้พนักงานและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือในกรณีจําเป็น รวมถึง
อํานวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี ้เพ่ือสง่เสริมด้านการดแูลสขุภาพพนกังาน 
บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีสําหรับพนกังานอีกด้วย 

3. การประกนัชีวิตให้กบัพนกังาน เพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและครอบครัว 

4. การจ่ายค่าเช่าบ้านสําหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานประจํานอกพืน้ท่ีท่ีตนบรรจุ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านท่ี
พกั 

5. เงินชดเชยการทํางานสําหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานงานกะ 

6. เงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานตามระดบัชัน้และประเภทของสถานศกึษาท่ีบริษัทฯ กําหนด 

7. เงินช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการทําศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือคา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
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9.   การกาํกับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เพ่ือส่งเสริมให้ GPSC เป็นบริษัทท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีการกํากับ
ดแูลกิจการและการบริหารจดัการท่ีเป็นเลศิ มีคณุธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการกําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และได้
จดัทําคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเป็นครัง้แรกเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบติัตาม เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัทฯมัน่ใจได้ว่า
บริษัทฯ จะมีการประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะกํากบัดแูลให้บริษัทฯ ดําเนินงานภายใต้กรอบของ
หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและ
ประสทิธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คู่มือดงักลา่ว ได้มีการปรับปรุงอีก
ครัง้ในปี 2558 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือให้ทนัสมยั และมีความเป็นสากลมากขึน้ สอดคล้องกบัพฒันาการของบริษัทฯกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถงึมาตรฐานสากลตา่งๆ  

GPSC มุ่งมั่นท่ีจะเป็นบริษัท "แกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท ในการพัฒนา ลงทุน และ
ดําเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ” จึงได้กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหนึ่งของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้บริษัทฯ เป็นบริษัทท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance Organization: 
HPO) มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) และสร้างประโยชน์
ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ มีส่วนได้เสีย บนหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance : CG) คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงได้กําหนดเป็นนโยบายด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติตามหลกัสําคัญในการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีทัง้ 6 ประการ คือ 

 Accountability ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถชีแ้จงและ
อธิบายการตดัสนิใจนัน้ได้ 

 Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ 
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 Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมี
คําอธิบายได้ 

 Transparency ความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมลู
อยา่งโปร่งใสแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 Vision to Create Long Term Value การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัองค์กรในระยะ
ยาว 

 Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และนํามาใช้ในการดําเนินงาน มี
โครงสร้างการบริหารท่ีมีความสมัพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น
อยา่งเป็นธรรม  

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดัแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีระหวา่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีสําคญัของ
บริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม รวมทัง้
ต้องดําเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี มีความน่าเช่ือถือ 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ นําในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเร่ืองการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยพิจารณา
กลัน่กรองงานท่ีมีความสําคญัอยา่งรอบคอบ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพ่ือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติั
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลกูจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ควบคู่ไปกับข้อบงัคบัและ
ระเบียบของบริษัทฯ 

8. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองทางการเงินและท่ีไม่ใช่เร่ือง
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือ
รับผิดชอบในเร่ืองการให้ข้อมลูกบันกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป 

9. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งบริหารท่ี
สําคญัทกุระดบัอยา่งเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
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10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคญักับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรการ
ตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

11. ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ และมีช่องทาง
ในการส่ือสารกบับริษัทฯ ท่ีเหมาะสม 

9.1.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการตามหลักการกาํกับดูแลกจิการ 5 หมวด 

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ โดยสรุปสาระสําคญัของนโยบายและการดําเนินการ
ด้านกํากบัดแูลกิจการ แบง่ออกหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 5 หมวด ดงันี ้

9.1.1.1  สทิธิของผู้ถือหุ้น  

 สทิธิผู้ ถือหุ้นย่อมมีสทิธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกเข้ามาทําหน้าท่ี รือตดัสินใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ
บริษัทฯ การประชุมผู้ ถือหุ้ นจึงเป็นเวทีสําคัญสําหรับผู้ ถือหุ้ นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจ
ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงมีสทิธิโดยชอบท่ีจะเข้าร่วมประชมุมีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณา และ
รับทราบผลการลงมติ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงนกัลงทนุสถาบนัใน
การเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย 

1. บริษัทฯ ไม่กระทําการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจํากดัสทิธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ อาทิ ผู้ ถือหุ้น
ต้องได้รับข้อมลู ขัน้ตอน ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
เพียงพอ ผู้ ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยได้รับลว่งหน้าก่อน
การประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั บริษัทฯ ต้องมีช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด
เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการประชุมผู้ ถือหุ้น สถานท่ีจดัการประชุมมีขนาดเพียงพอ
รองรับจํานวนผู้ ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกล้เคียง และไมไ่กลเกินไปจนเป็นอปุสรรคต่อการ
เดินทาง มีสิง่อํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการและมีการรักษาความปลอดภยัและพร้อมรับมือกบัเหตฉุกุเฉิน 

3. บริษัทฯ ไม่กระทําการใดๆ มีลกัษณะเป็นการจํากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นทกุ
คนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชมุ มีสิทธิซกัถามข้อสงสยัเสนอความคิดเห็น
ต่อท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองท่ีเสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุมซึ่ง
ประธานท่ีประชุมควรจดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซกัถามในท่ี
ประชมุ 

4. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแต่ละระเบียบวาระท่ีเสนอ การลงมติต้องเลือกใช้วิธีการและ
อปุกรณ์ออกเสียงท่ีโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และ
ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิทราบผลการลงมติอยา่งทนัทว่งที 
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5. กรรมการบริษัทฯ ทกุคน รวมทัง้คณะกรรมการชดุย่อย และเลขานกุารบริษัทเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
หากไม่ติดภารกิจสําคญัเพ่ือตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ผู้บริหารระดบัสงูทกุ
คนเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซกัถามเช่นกนั 

6. บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัทฯ และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบ
หรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบัท่ีต้อง
ได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

7. บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวนัก่อนการประชุม 3 วนั ติดต่อกัน 
ตอ่เน่ือง 3 วนั เพ่ือบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าเพียงพอสําหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้า
ร่วมประชมุ 

9.1.1.2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่คํานึงถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือความพิการ ถึงแม้ผู้ ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยเหตไุม่สะดวกประการใด ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ
มอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุแทนได้โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ รักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ผู้ ถือหุ้นทกุ
รายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสําหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดย
เอกสารท่ีสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 

2. ผู้ ถือหุ้นยอ่มมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเอกสารและ
คําแนะนําในการมอบฉันทะ ทัง้นี ้ผู้ รับมอบฉันทะท่ีถูกต้องตามกฎหมายและย่ืนหนังสือมอบฉันทะให้
กรรมการในท่ีประชมุแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและลงมติเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุประการ หรือผู้ ถือหุ้น
อาจมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชมุและลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวติั
และข้อมลูการทํางานของกรรมการอิสระแตล่ะทา่นอยา่งครบถ้วนและเหมาะสมในการพิจารณา 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นข้างน้อยใช้สทิธิของตนเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม หรือเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ โดยได้กําหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนแนวทางการพิจารณา
การให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือช่ือ
บคุคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการกํากบัดแูลบริษัทฯ และ
คดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2559 โดยให้สิทธิผู้ ถือหุ้น
ทา่นเดียวหรือหลายทา่นท่ีมีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ1 ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ณ 
วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ ทัง้นี ้การขอเพิ่มวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ
ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยหน่วยงานสํานักกรรมการผู้ จัดการใหญ่และ
เลขานกุารบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คําแนะนําได้ 
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9.1.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
เจ้าหนี ้ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชมุชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ท่ี
แตกต่างกัน ดังนัน้ การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกําหนดเป็นนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการโดยมีแนวปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ แบ่งผู้ มีสว่นได้เสียออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้นใหญ่และนกัลงทนุสถาบนั เจ้าหนี ้
ลกูค้า คู่ค้า บริษัท ท่ี GPSC ถือหุ้น บคุลากรของบริษัทฯ ชมุชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้นี ้บริษัทฯ ต้องจดั
ให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่อยา่งพอเพียง 

2. บริษัทฯ มีพันธะสญัญาต่อผู้บริโภคในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีย่ิงขึน้อย่างต่อเน่ืองและกําหนด
ราคาสนิค้าให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยไมก่ระทําการใดอนัเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกนัการผกูขาดทางการค้า ในการปฏิบติัตอ่คูค้่าของบริษัทฯ ต้องดําเนิน
ธุรกิจอยา่งเป็นธรรม และต้องไมเ่อาเปรียบคูค้่า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นท่ีตัง้ 

3. บริษัทฯ คํานึงถึงสวสัดิภาพของบคุลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทําสญัญาจ้าง มีการกําหนดค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพเพ่ือกระตุ้ นให้บุคลากรบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทํางาน มีการฝึกอบรม ให้
การศึกษาเพิ่มเติมเพ่ือเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทํางานท่ีดี มีการกําหนดมาตรฐาน
ความปลอดภยั สร้างวินยัในการทํางาน ได้รับการเอใจใสด่แูลอยา่งทัว่ถงึและมีแผนชดเชยท่ีดี หากมีเหตใุห้
บคุลากรของบริษัทฯ ต้องยติุการทํางานด้วยสาเหตใุดก็ตาม 

4. บริษัทฯ ต้องมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุ สร้างประโยชน์แก่ชมุชน และ
สงัคมในภาพรวม โดยบริษัทฯมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยท่ีดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการ
วางแผนแก้ไขอยา่งยัง่ยืน 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดําเนินการประชาสมัพนัธ์ส่ือความถงึความตระหนกั และความเอาใจใสท่ี่มีตอ่ผู้
มีสว่นได้เสียอยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

9.1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

   บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญอย่างถูกต้อง แม่นยํา และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียใช้
ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันีชีว้ดัความโปร่งใสในการดําเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุถึงความซ่ือสตัย์สจุริต ในการดําเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานบริษัทฯ 
จึงให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมลูเป็นอย่างมาก และพยายามเพ่ิมช่องทางในการให้ข้อมลูตลอดเวลา โดยมีแนว
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ GPSC ได้จดัทําและปรับปรุงข้อมลูบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ําเสมอ รวดเร็ว และ
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ทนัต่อสถานการณ์ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับ
หน่วยงานสว่นผู้ลงทนุสมัพนัธ์ ท่ีรับผิดชอบการให้ข้อมลูได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 

2. จดัให้มีหน่วยงานส่ือสารองค์กร ทําหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร การดําเนินงาน และผลงานของ
บริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ พนกังาน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สม่ําเสมอ และขจดัความเข้าใจท่ีผิด รวมทัง้มีหน่วยงานส่วนผู้ลงทนุสมัพนัธ์ทําหน้าท่ีประสานงานกบันกั
ลงทนุสถาบนั เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมลูการดําเนินงาน และ
การลงทนุของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อท่ีสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มี
ช่องทางในการรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับข้อมูล
ข่าวสารอิเลก็ทรอนิกส์ได้ท่ี http://www.gpscgroup.com/ir_th.aspx 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทํางบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชี 
พร้อมทัง้รายงานประจําปีของคณะกรรมการ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจําปีเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั 

4. ในรายงานประจําปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานบทวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
และแนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยสรุปท่ีเข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชี รายงาน
ทางการบริหาร ท่ีจําเป็นเพ่ือการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน รายงานการ
ตรวจสอบ และรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับ
จํานวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยในแตล่ะปี 

5. คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดให้จัดทํารายงานการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วย 

6. บริษัทฯ ได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์นักลงทุนและพนักงานเป็นระยะๆ อย่าง
สม่ําเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow รวมถึง การร่วมกิจกรรมพบนกัลงทนุรายย่อยกบัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และเย่ียมชมกิจการ เป็นต้น 

 
กรณีท่ีนกัลงทนุและผู้ เก่ียวข้องมีข้อสงสยัและต้องการสอบถาม สามารถติดตอ่มายงัหน่วยงานสว่นผู้ลงทนุ
สัมพันธ์ โทร. 02-140-4628, 02-140-4691 อีเมล์: ir@gpscgroup.com หรือผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ 
(www.gpscgroup.com) 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 - 9 การกํากบัดแูลกิจการ  หน้า 7 

7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บคุลากรของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนเม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ท่ีฝ่ายบริหาร
ศักยภาพอง ค์ก ร  ห รือช่ อ งทา งกา รแ จ้ ง เบาะแส ท่ีบ ริ ษัทฯ  ไ ด้ จัด ไ ว้ ใ ห้  เ ช่ น  ทาง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.gpscgroup.com เป็นต้น โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องแสดงตนโดยการระบุช่ือผู้ ร้องเรียนและข้อมูล
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน เพ่ือประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตาม
ประเด็นท่ีได้รับเร่ืองร้องเรียนดงักลา่ว ทัง้นี ้กระบวนการการรับเร่ืองร้องเรียนนัน้ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือ
ข้อกําหนดของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯจะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ 
รวมทัง้ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย กําหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ช่ือผู้ ร้องเรียนจะถกูปิดเป็น
ความลบั ผู้ ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถกูกลัน่แกล้งทัง้ในระหว่างการสอบสวน และภายหลงัการ
สอบสวน 

9.1.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

ความเป็นอสิระของคณะกรรมการ 

  กรรมการมีการวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการท่ีคณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีตดัสินใจ 
หากการตดัสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดนัจากหน้าท่ีการงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้
เสียในเร่ืองนัน้ ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 
ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเร่ืองท่ีต้องคํานึงถึงอย่างย่ิง เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและ   
บริษัทฯ ดงันัน้ กรรมการท่ีขาดความเป็นอิสระไมค่วรทําหน้าท่ีตดัสนิใจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้การนําของประธานกรรมการ บริษัทฯ มีภาวะผู้ นําและสามารถ
ควบคมุการดําเนินงานของผู้บริหารได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงจดัให้มีการแบง่แยก
บทบาทหน้าท่ีระหวา่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2. กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถแสดงความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องและเข้าประชมุโดยสม่ําเสมอ 

3. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เก่ียวกบัคณุสมบติั และขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระ สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั และ
ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง GPSC กบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอ่ืน
ซึ่งมีผู้บริหาร และ/ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี ้ยงัต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการ
ประชมุได้อยา่งเป็นอิสระ 

การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล 

  กรรมการทกุคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท
เป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนดตารางการประชมุสําหรับปีไว้ลว่งหน้า รวมถงึการจดัเตรียมเอกสาร สถานท่ี และ
ประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุม
เพ่ือนนําไปศกึษาลว่งหน้า โดยมีแนวปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อทุิศเวลา ทุม่เท และให้ความสนใจกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ อยา่งเตม็ท่ีและ
พร้อมท่ีจะเข้าร่วมประชมุอยา่งสม่ําเสมออย่างน้อยเดือนละหนึง่ครัง้ หรือตามความจําเป็น โดยมีเลขานกุาร
บริษัทเป็นผู้ ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารท่ีใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทัง้นี ้
กรรมการต้องมาประชมุอยา่งน้อยกึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

2. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ท่ีจะเป็น
กรรมการบริษัทฯ อีกตอ่ไป ทัง้นี ้หากกรรมการมีความจําเป็นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ จะต้องแจ้งลาต่อ
ประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ทัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่ควรพิจารณาคําขอของกรรมการท่ีจะบรรจุเร่ืองอ่ืนท่ี
สําคญัเป็นวาระการพิจารณาในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

4. ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมัน่ใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหาร
ในการนําเสนอข้อมลู และเพียงพอสําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะอภิปรายในประเดน็ท่ีสําคญั 

5. ประธานกรรมการบริษัทฯ มีมาตรการท่ีชดัเจนเพ่ือให้กรรมการได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลา
เพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอย่างถกูต้องในเร่ืองต่างๆ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
แต่ละครัง้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน ทัง้นีท่ี้ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัทําการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงู
โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพ่ือประกอบการประชุมแต่ละครัง้ และสามารถขอความเห็นท่ี
เป็นอิสระจากท่ีปรึกษาภายนอกได้หากเหน็วา่จําเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

7. กรรมการท่ีอาจจะมีความเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้
ความเหน็ในวาระนัน้ หรือออกจากห้องประชมุ 

8. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความชัดเจน ทัง้ผลการประชุม และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือใช้อ้างอิง 

 

การสนับสนุนการปฏบัิตหิน้าที่กรรมการของบริษัทฯ 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

  บริษัทฯ จดัให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีเข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้แรก เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ลกัษณะธุรกิจ แผนกลยทุธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน รวมถึงกฎเกณฑ์
ตา่งๆ พร้อมสง่คู่มือสําหรับกรรมการ ซึง่เป็นข้อมลูท่ีเป็นระโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ และคู่มือการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
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การพฒันากรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมให้การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 

  

โดยกรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าอบรมหลกัสตูรของ IOD เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบติังานในปี 2558 ได้แก่ 
นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ ซึง่เข้าอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) 

 

การประเมนิผลคณะกรรมการ 

  ตามคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยนโยบายการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีและการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปีท่ีผ่าน
มา นอกจากนี ้ในส่วนของบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการ
ประเมินผลงานและทบทวน การปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือรับทราบถึงผลการปฏิบติังานของกรรมการ และนํา
ผลการประเมินท่ีได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพซึง่ในการประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ครัง้ท่ี 
5/2558 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558 ทัง้ 3 แบบ และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ทําการประเมิน    
ในเดือนธันวาคม 2558 จากนัน้ทําการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลต่อท่ีประชมุคณะกรรมการกํากบั
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ดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลําดบั เพ่ือรับทราบถงึผลการปฏิบติังานของกรรมการและนําผลท่ี
ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพตอ่ไป 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัทําแบบประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ชดุ คือ 
1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ 
2. แบบประเมินผลรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 
3. แบบประเมินผลคณะกรรมการชดุยอ่ย จํานวน 4 คณะ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลมุประเดน็สําคญั ดงันี ้
แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะและแบบประเมินผลคณะกรรมการชดุยอ่ย 

1) นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy) 
2) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition) 
3) แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ (Board Practices) 
4) การจดัเตรียมและการดําเนินการประชมุ (Board Meeting) 

แบบประเมินตนเอง 
1) ความรับผิดชอบตอ่การตดัสนิใจ และการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตดัสนิใจได้ 

(Accountability) 
2) ความรับผิดชอบตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพท่ีเพียงพอ 

(Responsibility) 
3) การปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างเทา่เทียม เป็นธรรม และสามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable 

Treatment of Stakeholders) 
4) มีความโปร่งใสในการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมลู (Transparency) 
5) การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long- Term Value) 
6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) 

 
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558 มีเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

มากกวา่ 85 %  = ปฏิบติัเป็นประจํา “ดีเย่ียม” 
มากกวา่ 75 % = ปฏิบติัเป็นสว่นใหญ่ “ดีมาก” 
มากกวา่ 65 % = ปฏิบติัเป็นบางครัง้ “ดี” 
มากกวา่ 50 % = ปฏิบติัคอ่นข้างน้อย “คอ่นข้างดี” 
ต่ํากวา่ 50 % = ไมเ่คยปฏิบติั “ควรปรับปรุง” 
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ผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ดงันี ้

 
 

9.1.2 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือให้บุคลากรของ
บริษัทฯ ยึดถือปฏิบติัและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ทัง้นี ้บริษัทฯ กําหนดให้บุคลากรปฏิบติัตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชนัของบริษัทฯ อยา่งจริงจงั ดงันี ้

นิยาม 
“คอร์รัปชนั” (Corruption) หมายถงึ การติดสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดๆ ดงันี ้

1. การให้ การเสนอ / ให้คํามัน่ / สญัญาวา่จะให้ 

2. การรับ การเรียกร้อง 

ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่ืนใด ซึง่ไม่เหมาะสมให้กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องไม่
วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วกระทําหรือละเว้นการกระทําหรือการปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นการให้ได้มา
หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ 
ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้ 

“บคุลากรของบริษัทฯ” หมายถงึ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ 
 

นโยบาย 

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใด การให้หรือรับของขวัญและการเลีย้งรับรองควรเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
เทา่นัน้ โดยมีมลูคา่ท่ีเหมาะสม และไมส่ง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจอยา่งมีนยัสําคญั 

2. จดัให้มีระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ําเสมอ 
เพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชนั ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการดําเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชนั
อยา่งน้อยปีละครัง้ 
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3. จดัให้มีกลไกการรายงานทางการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้อง ภายใต้มาตรฐานการบญัชีท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดบัสากล 

4. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ท่ีสะท้อนถงึความมุง่มัน่ตอ่มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

5. จดัช่องทางการส่ือสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัป
ชนั โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

6. ดําเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการต่อต้านคอร์รัปชนัในทุกประเทศท่ีบริษัทฯ ดําเนิน
กิจการ 

7. การกระทําใดๆ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทาง
วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย 

 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางให้บคุลากรของบริษัทฯ ทกุคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม หรือขดัต่อ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ท่ีฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร หรือช่องทางการ
ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสท่ีบริษัทฯ ได้จดัไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ช่ือว่า "WHISTLEBLOWING" (ร้องเรียนทจุริต) ตาม
ลิงค์ www.gpscgroup.com/gpsc_whistleblowing.aspx โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องแสดงตนโดยการระบุช่ือผู้ ร้องเรียนและ
ข้อมลูหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน เพ่ือประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินการตามประเด็นท่ีได้รับ
เร่ืองร้องเรียนดงักลา่ว ทัง้นี ้กระบวนการการรับเร่ืองร้องเรียนนัน้ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั หรือ ข้อกําหนดของบริษัท
ท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ให้คํามัน่สญัญาว่าจะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทัง้ให้ความเป็น
ธรรมแก่ทกุฝ่าย กําหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ช่ือผู้ ร้องเรียนจะถกูปิดเป็นความลบั ผู้ ร้องเรียนจะได้รับความ
คุ้มครองไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้งทัง้ในระหวา่งการสอบสวน และภายหลงัการสอบสวน 
 

9.2 กรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ทัง้สิน้ 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรองการดําเนินงานท่ีสําคญัเป็นการเฉพาะเร่ืองด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และ
นําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายช่ือและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละคณะ ณ วนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ์ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้
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9.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุติัจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 มี 4 คน ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายณอคณุ สทิธิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
2. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์  กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
3. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
4. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ  กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 

โดยนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ และมีนายไกรสร พวัวิไล ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคัญ ตาม
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

- สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินแสดง
ถึงฐานะทางการเงินอย่างถกูต้อง น่าเช่ือถือ และเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัโดยครบถ้วน รวมทัง้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบญัชี กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ผู้ สอบ
บญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อย  ปีละ 1 ครัง้ 

- สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

2. การควบคมุภายใน 

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคมุภายใน และระบบการบริหาร
ความเส่ียงตามกรอบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทัง้กํากับให้หน่วย
ตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสม 

- ให้คําแนะนําแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือระบบงาน เพ่ือลดความเส่ียงใน
เร่ืองต่างๆ และให้มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถงึเพ่ือให้ได้รายงานทางการเงินท่ีถกูต้อง
และใช้ประโยชน์ได้ดี 

- ให้คําแนะนําในการกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมทัง้ติดตาม ประเมินและ
รายงานการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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- สอบทานการดําเนินงาน และกระบวนการในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบติังาน
ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ข้อบงัคบั วิธีการปฏิบติังานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
คําสัง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

- ดําเนินการให้ฝ่ายบริหาร จดัให้มีกระบวนการรับและกํากบัดแูลการรับเร่ืองร้องเรียน 

3. การตรวจสอบภายใน 

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกํากับให้
หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความ
เพียงพอของบคุลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

- กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมติัแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจําปี และการเปล่ียนแปลงแผนงาน รวมทัง้พิจารณาผลการตรวจสอบของ               
ผู้ตรวจสอบภายใน 

- ประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาอนมุติัและสอบทานกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 

- ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัชี ให้อยู่ในแนวทางเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ให้มีความสมัพนัธ์และเกือ้กลูกนั 

4. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง 

- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ         
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

- พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิด
ทจุริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัทฯ 

5. การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

- ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องและครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

- ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  

- ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  
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- ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี  

- ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ทา่น  

- ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

- รายการอ่ืนท่ีเหน็วา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. ในกรณีท่ีการดําเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบติังานอ่ืนใดของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความจําเป็นต้องอาศยัความรู้ความสามารถจากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาให้มีการเชิญหรือดําเนินการว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯได้ ทัง้นีก้ารดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนด และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ รวมถึงมีอํานาจแต่งตัง้คณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7. เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบงัคบั วิธีปฏิบติังาน ประกาศ และคําสัง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อ
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือพิจารณาสัง่ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดําเนินการ
แก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกําหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนคําสัง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการ
กระทําท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทจุริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายในให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทนัที เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชกัช้า หากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีสมควร ให้กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

8. ปฎิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้ นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

องค์ประกอบ และคณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 
2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบติัเก่ียวกับความเป็นอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์
ด้านการเงินและบญัชี ซึง่สามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
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9.2.2  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติจัดตัง้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 
2559  มี 3 คน ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (อิสระ) 
2. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  (อิสระ) 
3. นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   

โดยมี นายกล้าหาญ โตชํานาญวิทย์ ผู้ จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร  ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

1. คดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ โดยให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ ตลอดจนการคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

2. พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยให้มีการ
กําหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

3. พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม 

4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรับ
กรรมการเป็นประจําทกุปี 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

6. ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่พร้อมทัง้รายช่ือผู้ ท่ีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมท่ีจะ
ได้รับการพิจารณาสืบทอด 

7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบ และจดัทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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องค์ประกอบ และคณุสมบติัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 
1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบติังานตามวาระของการเป็น
กรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้
ใหมอี่กได้  

9.2.3  คณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

 คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมติัจัดตัง้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดย
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 มี 3 คน ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (อิสระ) 
2. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (อิสระ) 
3. นายสมชยั  วงศ์วฒันศานต์ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

โดยมี นายกล้าหาญ โตชํานาญวิทย์ ผู้ จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร  ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯกําหนดให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคญั 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกํากบั
ดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือกําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็น
แนวทางปฏิบติัขององค์กรท่ีได้มาตรฐานและเป็นแนวทางท่ีถกูต้อง 

2. กําหนดนโยบายพร้อมทัง้สนบัสนนุให้มีการประเมินระดบัมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการภายในองค์กร
ด้วยตนเอง รวมทัง้เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปเป็น
ประจํา 

3. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. ดแูลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีของ   

สถาบนักํากับ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ       
ตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานอ่ืนใด 

5. ทบทวนแนวทางหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อยา่งสม่ําเสมอ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบติั
ของสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

6. มอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้คณะทํางานกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability 

Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานด้านการดูแลสงัคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) 

8. ติดตามการดําเนินงานด้านการบริหารจดัการความยัง่ยืน และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
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9. วางกรอบแนวทางการกํากบัดแูลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตของบริษัทฯ 
10. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นท่ีเข้าใจของผู้ บริหาร และ

พนกังานทกุระดบัให้มีผลในทางปฏิบติั ทัง้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ 
11. ให้คําปรึกษาแก่คณะทํางาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจดัอนัดบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอยา่งน้อย 1 ครัง้ ทกุๆ 3 ปี 
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 
13. รายงานผลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือ

เหตกุารณ์สําคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

14. รับผิดชอบตอ่การอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

องค์ประกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมด โดยกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีวาระการปฏิบติังานตามวาระ
ของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งกรรมการกํากบัดแูลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้
ใหมอี่กได้  

 

9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559  มี 4 คน ดงันี ้

ลาํดับ รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (อิสระ) 
2. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายเติมชยั บนุนาค กรรมการบริหารความเส่ียง 

 โดยมี นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. กําหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  
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2. การกํากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถงึสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับ
จดัการ) เพ่ือนําไปดําเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้
แนวทางการกําหนดมาตรการควบคมุ หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒันาระบบการจดัการ
บริหารความเส่ียงองค์กรให้แก่ RMCC เพ่ือให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

5. การกํากบัดแูลให้มีแผนจดัการความเส่ียง และระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความ
เส่ียงทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีการจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

6. สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเส่ียงในทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
และมีประสทิธิภาพ รวมถงึสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเส่ียง 

7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจยั หรือ
เหตกุารณ์สําคญัซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

8. ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  
9. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

องค์ประกอบและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีโดยสอดคล้องกบัวาระการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีพ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ 

3. กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือให้
กรรมการบริหารความเส่ียงมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยบคุคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการบริหารความเส่ียงจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความ
เส่ียงซึง่ตนเข้ามาแทน 
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9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1  กรรมการอสิระ 

 การสรรหากรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะร่วมกนั
พิจารณาในเบือ้งต้นถึงคณุสมบติัของบคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากบคุคลท่ีมีคณุสมบติัและจะต้องไม่มีคณุสมบติัต้องห้ามตามท่ีกําหนด
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถงึกฎหมาย ประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจาก
ผู้ทรงคณุวฒิุ ประสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ ประกอบกนั จากนัน้จะนําเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่ว
ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ี
เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เพียงวาระเทา่ท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

 นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) 
ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทฯ และต้องไม่น้อยกวา่ 3 คน โดยได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่า
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้น ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     
ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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5. ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะ
ต่ํากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม     
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอ่ย 

10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้ 

 

9.3.2  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 1
ราย จากจํานวนทัง้หมด 3 ราย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยในกระบวนการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะคํานึงถึง
คุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โดยรวม โดยพิจารณาจากทกัษะความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย (Skill Matrix) โดยกําหนดเป็นด้านตา่งๆ เช่น ด้านวิศวกรรม 
ด้านธุรกิจพลงังาน ด้านบญัชีและการเงิน ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารธุกิจ และด้านความมัน่คง เป็นต้น  

สําหรับการสรรหากรรมการเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี นอกจากกระบวนการสรรหาตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้จดั
ให้มีการประกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือและประวติับคุคลท่ีมีคณุสมบติัตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพ่ือเข้า
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยการนําเสนอดงักลา่วให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด 

จากนัน้จงึดําเนินการในการแตง่ตัง้ ดงันี ้

1) กรณีแต่งตัง้กรรมการเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอรายช่ือบคุคลดงักลา่วต่อท่ีประชมุ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น      
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยท่ี 

 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 

 ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงชีข้าด 

ออกเสียงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

2) กรณีแต่งตัง้กรรมการเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเน่ืองจากเหตอ่ืุนนอกจากการครบวาระ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะนําเสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถดัไป เว้นแต่
วาระของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะ
อยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจํานวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

การสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ
และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและสามารถ
บริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดไว้ได้ และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2 - 9 การกํากบัดแูลกิจการ  หน้า 23 

แผนการสืบทอดตําแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดําเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามา

รับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคญัในทกุระดบัอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นไปตามกระ
บวนการสรรหาท่ีมีการพิจารณาบคุคลทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพ่ือวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตําแหน่ง
ผู้บริหาร โดยกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารและพฒันาผู้บริหาร รวมทัง้การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล เพ่ือให้มี
ความพร้อมขึน้ดํารงตําแหน่งท่ีสงูขึน้เม่ือมีตําแหน่งวา่งลง 

การกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
การกําหนดค่าตอบแทนต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าท่ีเป็นผู้

พิจารณากําหนด และเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนัน้จึงให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ในการกําหนดโครงสร้างองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดําเนินงาน อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

2. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิพิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการทกุปี โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ต้องนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกําหนดเป็นวาระในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงู ต้องรายงานเก่ียวกับนโยบายเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
หลกัการและเหตผุลไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางท่ีสําคญัสําหรับการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ตามสดัสว่นการถือหุ้นในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ดี การสง่ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็น
กรรมการในแตล่ะบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาและเหน็ชอบโดย
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของแตล่ะบริษัท 

2. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องแต่ละ
บริษัทภายใต้ขอบเขต ดงัตอ่ไปนี ้

 กํากับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องแต่ละ
บริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
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และจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั(Duty of 
Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) 

 ดําเนินการติดตาม และให้คําแนะนําเพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ติดตามผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงให้คําแนะนําเพ่ือให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้อยา่งทนัเวลาและเหมาะสม 

 พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเพ่ือให้บริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องมี
ระบบควบคมุภายในรวมถึงระบบการทํางานท่ีมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนิน
ธุรกิจ 

 พิจารณา ติดตาม และดําเนินการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ี
สําคญัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
ให้เป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอาจมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ 
ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้
กรรมการหรือผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดท่ีอาจขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

3. บริษัทฯ จะกําหนดแผนงานและดําเนินการเพ่ือทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ี
เก่ียวข้องมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมลูต่างๆ ท่ีต้อง
เปิดเผยแก่หน่วยงานกํากับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 

4. ในกรณีท่ีบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องมีความจําเป็นต้องเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องเข้าทํารายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ว่า
ด้วยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการได้มาและจําหน่ายไป ซึง่สินทรัพย์ ซึง่กําหนดโดยหน่วยงาน
กํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

5. บริษัทฯ จะดําเนินการท่ีจําเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องมีระบบในการ
เปิดเผยข้อมลูและระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครอง
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของ บริษัทฯ โดย
ตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทําและ
เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือ
จําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน พรบ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวนั
เดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังานก.ล.ต. 

3. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น
ระดับผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระสําคญั ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่า
บริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึง        
ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผู้ จัดการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า    
งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนัลว่งหน้าก่อน
การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่
สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืน 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้
ลว่งรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้
บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลกัทรัพย์อ่ืน(ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อมท่ีอาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผ้อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ อ่ืนกระทําดงักล่าว โดยตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีลาออก
แล้ว เปิดเผยข้อมลูภายในหรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูความลบัของคูค้่าของบริษัทฯ ท่ีตนได้
รับทราบจากการปฏิบติัหน้าท่ีให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมลูดังกล่าวจะไม่ทําให้
เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคูค้่าของบริษัทฯ 

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าท่ีเก็บรักษา
ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าท่ีในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือ
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ประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ 
นําความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอ่ืนท่ีตนเองเป็นผู้ ถือหุ้ น 
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง 

7. กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสือตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 

 

 การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2558 
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  การถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2558 (ตอ่) 

 
   

  การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทในปี 2558 
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  การถือครองหลกัทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทในปี 2558 (ตอ่) 

 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

สําหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบ
บญัชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับการสอบบญัชีงบการเงิน (audit fee) เป็นจํานวนเงินรวม 1.85 
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทจํานวน 1.11 ล้านบาท และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 0.74 ล้าน
บาท และคา่ตอบแทนสําหรับงานบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) จํานวน 0.60 ล้านบาท 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ 
เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทดงักลา่วมาก่อน 

 

9.7 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 การจดัอบรมเร่ืองหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนกังาน 

บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนกังาน โดยเร่ิมจดัอบรมใน
เดือนมกราคม 2559 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจทัว่ทัง้องค์กร ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะติดตามผลการ
ปฏิบติัโดยพิจารณาจากการมี/ไมมี่การเรียกร้อง หรือ กรณีพิพาทท่ีเกิดขึน้จากการกระทําผิดจรรยาบรรณดงักลา่ว  
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดําเนินงานท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของ GPSC ไว้ในรายงานการ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainability Report) ประจําปี 2558 ในการจดัทํารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2558 
บริษัทฯ ได้คัดเลือกเนือ้หาตามหลักการกําหนดเนือ้หา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative 
(GRI) รุ่นท่ี 4 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม
ฉบบัล่าสดุ เพ่ือเปิดเผยนโยบายและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดล้อม เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในการดําเนินธุรกิจปกติ (in-process) 
 

ทัง้นี ้GPSC จดัส่งรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน ประจําปี 2558 พร้อมกบัรายงานประจําปีให้กบัผู้ ถือหุ้น และ
เปิดเผยให้กบัผู้ ท่ีสนใจบนเวบ็ไซต์ของ GPSC : www.gpscgroup.com 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพ่ือกําหนดแนวทางการกํากบัดแูลกิจการ ตลอดจนการควบคมุภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกบัการ
ดําเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดแูลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด 
การควบคมุความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ และจดัให้มีรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูต้องเช่ือถือได้ ตลอดจนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 13/2558 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ  
ได้ดําเนินการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินท่ีฝ่ายบริหารจดัทํา รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้
มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายใน ในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ี
กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ตอ่ระบบการควบคมุภายในเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษัทฯ 

การบริหารจดัการระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคมุภายใน ได้
ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment)  

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนบัสนนุวฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่เน้นความซ่ือตรงและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน  พร้อมทัง้กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มี
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร 
นโยบายและขัน้ตอนในการปฏิบติังาน ความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกําหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และมีขัน้ตอนในการติดตามผลอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

2. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 

- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคมุท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีจะช่วยลดความเส่ียงท่ีไม่บรรลุ
วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยได้กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียง
ระดบัองค์กร และมีการระบปัุจจยัความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง รวมถึงวิธีการในการควบคมุ
เพ่ือลดระดับความเส่ียง นอกจากนี  ้ยังมีการฝึกอบรมผู้ เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
บริหารความเส่ียงขององค์กรอยา่งสม่ําเสมอ 

- บริษัทฯ กําหนดกิจกรรมควบคมุ โดยคานงึถงึหลกัการควบคมุภายในท่ีดี อาทิเช่น มีการแบง่แยก
หน้าท่ี มีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการท่ีมีหรืออาจมีความขดัแย้งทาง
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ผลประโยชน์ การทําธุรกรรมท่ีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนมุติัธุรกรรม
โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ จดัทําระเบียบ นโยบาย ข้อกําหนด คูมื่อการปฏิบติังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะระดบั และ
ขัน้ตอนการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน และมีการสอบทานการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกําหนด และคูมื่อการปฏิบติังานต่างๆ อยา่ง
สม่ําเสมอ  

3. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)  

- บริษัทฯ ให้ความสําคญัในคณุภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่เป็นสว่นสําคญัท่ีสนบัสนนุให้
การควบคมุภายในสามารถดําเนินอย่างมีประสทิธิผล โดยมีแนวทางบริหารจดัการสารสนเทศ โดย
การออกแบบการควบคมุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม และมี
การกําหนดลําดับขัน้และช่องทางในการรายงานผลตามลําดับขัน้ซึ่งสอดคล้องตามลักษณะ
โครงสร้างองค์กร 

- บริษัทฯ จดัช่องทางสําหรับการส่ือสารกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกผ่าน Website และ Email ของ
บริษัทฯ 

- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 
(Whistleblower System) 

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)  

- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายใน พร้อมทัง้กําหนด
แนวทางพฒันาปรับปรุง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผล 

- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคมุภายใน ของกิจกรรมตา่งๆ ตามแผน
ตรวจสอบท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกล
ยทุธ์ของบริษัทฯ และความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงาน พร้อมทัง้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการควบคมุภายใน โดยส่ือสารให้ผู้บริหาร
รับทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุง  

11.2 ความเหน็ของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ได้เสนอรายงานสรุปผลการสอบทานการควบคมุระบบโดยทัว่ไปและการสอบทานเฉพาะระบบงานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอ่ผู้บริหารของบริษัท โดยรายงานดงักลา่วสรุปได้ดงันี ้

ข้อสังเกต คาํชีแ้จงของฝ่ายบริหาร 

จากการสอบทานรายช่ือบัญ ชีผู้ ใช้ระบบ  SAP ECC6 
พบวา่มีบญัชีผู้ใช้งานไมเ่หมาะสม 

เน่ืองจากพนักงานดังกล่าวได้ลาออก และทางเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯ ได้ทําการแจ้งลบบัญชีผู้ ใช้งานไปแล้ว ดังนัน้
ทางบริษัทฯ จะทําการแจ้งไปท่ี PTTICT ให้ตรวจสอบและ
เอาบญัชีผู้ใช้งานไปดงักลา่วออกจากระบบ 
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11.3 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท  
  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายไกรสร พวัวิไล เป็นหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยท่ีประชมุใหญ่ 
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นว่า นายไกรสร พัววิไล มีความ
เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจ และอตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ มา
เป็นระยะเวลา 6 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่  
ประวัตหิัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
นายไกรสร  พัววไิล  
อายุ 54 ปี  
ประวัตกิารศกึษา  

-  บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)  สาขาการบญัชี ปริญญาตรี /เทียบเทา่  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
-  M.B.A. (Bus. Admin.)  สาขา  ระบบสารสนเทศ/MANAGEMENT INFO.SYS.(MIS) 
   ปริญญาโท /เทียบเทา่ Oklahoma City University  ประเทศ  สหรัฐอเมริกา   

ประวัตกิารอบรม  
- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 1, สภาวิชาชีพบญัชี 
- การบริหารความเส่ียงตามแนว COSO-ERM, สภาวิชาชีพบญัชี 
- Detecting & Preventing Corporate Fraud, The Asia Business Forum 
- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2, สภาวิชาชีพบญัชี 
- การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน, สภาวิชาชีพบญัชี 
- การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบงาน, สภาวิชาชีพบญัชี 
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล, คณะพาณิชย์

ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Tool and Techniques for the Audit Manager, สมาคมผู้ตรวจสอบฯ  
- หลกัสตูร COSO 2013 : The Framework for Internal Control 

 โดย นายไกรสร พวัวิไล มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว 
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12.  รายการระหว่างกัน 

 

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

สําหรับรอบบญัชีปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเก่ียวข้องกบับริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีผู้ ถือหุ้นหรือ
กรรมการร่วมกนั รายการบญัชีระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินได้กําหนดขึน้โดยใช้ราคา
ตลาดหรือเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงกันตามสญัญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านัน้หากไม่มีราคาตลาด
รองรับ สามารถสรุปเป็นประเภทรายการท่ีสําคญัได้ดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ: เป็นรายการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทํารายการตามการดําเนินธุรกิจปกติ และมี
ความจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดงันัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยงัคงมีการทํา
รายการลกัษณะนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต โดยมีรายการธุรกิจปกติท่ีสําคญัดงันี ้

1.1 การซือ้เชือ้เพลิงและสารเคมีเพ่ือใช้เป็นวตัถดิุบหลกัในกระบวนการผลิต โดยการเข้าทํารายการดงักลา่ว
เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกระทํากบับคุคลอ่ืน และ/หรือ เง่ือนไขการค้าท่ีไม่
ทําให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเสียประโยชน์ ซึง่รายการประเภทนี ้ประกอบด้วย  
 การซือ้ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่

เพียงรายเดียวในประเทศไทย 
 การซือ้นํา้มนัดีเซลจาก TOP ซึง่มีโรงงานอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงไฟฟ้าศรีราชาของบริษัทฯ  เพ่ือ

นํานํา้มนัดีเซลมาใช้เป็นเชือ้เพลงิสํารอง  
1.2 การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ นํา้เพ่ือการอตุสาหกรรม และไนโตรเจน ให้แก่ลกูค้าของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มี
แนวทางเดียวกนัในการกําหนดราคาและเง่ือนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าท่ีอาจ
มีความขดัแย้งและท่ีไมมี่ความขดัแย้งกบับริษัทฯ  

2. รายการสนับสนุนธุรกจิปกต:ิ เป็นรายการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยทําเพ่ือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปท่ีบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกระทํากบับคุคลอ่ืน และ/หรือ เง่ือนไขการค้าท่ีไม่
ทําให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียประโยชน์ และบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเข้าทํารายการลกัษณะนีอ้ย่างตอ่เน่ืองใน
อนาคต โดยมีรายการท่ีสําคญัดงันี ้

2.1 รายการท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่งวตัถดิุบในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การเช่าท่อส่งนํา้ดิบ
เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา การขอเช่าใช้และให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับ
ทอ่ขนสง่ผลติภณัฑ์ (pipe-rack) ของโรงสาธารณปูการระยอง  
2.2 รายการท่ีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานท่ีผู้ ถือหุ้ นส่งมา
ปฏิบติังานสมทบเพ่ือสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายได้จากการส่งพนกังานของบริษัทฯ ไป
ปฏิบติังานสมทบในบริษัทท่ีเข้าไปลงทนุเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทดงักลา่ว  
2.3 รายการทําประกนัภยัสําหรับโรงงาน และประกนัภยักรณีธุรกิจหยดุชะงกั ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึง่เป็นบริษัทประกนัภยัท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนักบับริษัทฯ โดยการเข้าทํา
ประกนัภยัจะเป็นไปในลกัษณะการทําประกนัภยัแบบกลุม่ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  
2.4 รายการรับบริการด้านตา่งๆ ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เช่น 
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 การจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งท่ีมีความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการจดัหาบุคลากรประเภท Outsource มาปฏิบติังานตามวตัถปุระสงค์ท่ีบริษัทฯ 
กําหนด ตามอตัราคา่จ้างบริการตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั  

 บริการบํารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองจกัรกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งซึง่มีความเช่ียวชาญในงาน
บํารุงรักษา และตัง้อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัโรงสาธารณปูการระยองของบริษัทฯ   

 บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน
สําหรับการพฒันาโปรแกรมใหม ่ 

 บริการบํารุงรักษาโครงสร้างสําหรับวางทอ่กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึง่เป็นผู้บริการบํารุงรักษา
โครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมท่ีโครงสร้างสําหรับวางท่อของ
บริษัทฯ ตัง้อยู ่

2.5 รายการพืน้ท่ีสํานกังานและโรงงาน ซึง่ประกอบด้วย  
 การเช่าพืน้ท่ีสํานกังานในอาคารสํานกังานศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ โดยมีอตัราคา่เช่าเป็นไปตาม

อัตราท่ีกําหนดในสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ เช่ารายอ่ืน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับ
ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกบัลกูค้าและคู่ค้าส่วนใหญ่ ซึง่มีสํานกังานในอาคารสํานกังาน
ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์  

 การเช่าท่ีดินสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าศรีราชากบั TOP ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของโรงไฟฟ้า
ศรีราชา โดยรายการเช่าดงักลา่วเป็นประโยชน์และสะดวกตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 การเช่าพืน้ท่ีสํานกังานและคา่ใช้จ่ายในการจดัการและบํารุงรักษาสถานท่ีสําหรับการดําเนินงานของ IRPC-CP 
กบั IRPC ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ IRPC-CP โดยรายการเช่าและการรับบริการดงักลา่วเป็นประโยชน์และสะดวก
ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง สําหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
มีรายละเอียด ดงันี ้
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12.1.1  รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

12.1.1.1 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (“ปตท.”)  

 ปตท. ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ  และ ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน PTTGC และ TOP ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ        

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการซือ้ก๊าซธรรมชาติ  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
16,630.06 

 

 
 

1,733.50 

บริษัทฯ ซือ้ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบที่สําคญัในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป ทัง้นี ้ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแต่เพียง
รายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซือ้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ  

คา่ใช้จ่ายสําหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อขนส่ง
ผลิตภณัฑ์ (pipe-rack)  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1.07 
 

 
 
 

0.55 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญากับ ปตท. เพื่อขอเช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่
มาบตาพดุ เพื่อวางท่อขนส่งวตัถดุิบ/ผลิตภณัฑ์ภายในพืน้ที่ดงักล่าว โดยมีอตัราการเช่าและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตก
ลงร่วมกนัระหว่างบริษัทฯ และ ปตท. บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าเช่าดงักล่าวล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
จ่ายลว่งหน้า โดยบนัทกึบญัชีเป็นลกูหนีค้งค้าง 

คา่ใช้จ่ายสําหรับพนกังานที่ ปตท. สง่มาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
36.27 

 
 

33.31 

ปตท. ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ  มีการส่งพนกังานมาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ  เพื่อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  โดย ปตท. เป็นผู้ สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานที่ ปตท. ส่งมา
ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ  ซึ่ง ปตท. จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและเงื่อนไข
ทางการค้า 

ค่าใช้จ่ายซือ้ตัว๋เครื่องบินสําหรับพนกังานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบตัิงาน
สมทบที่บริษัทฯ  
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 
 

1.21 

 พนกังานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ  สามารถใช้สิทธิจองซือ้ตัว๋เครื่องบินเพื่อใช้เดินทางสําหรับกิจการของ
บริษัทฯ  ผ่านทางช่องทางการจองซือ้ตัว๋เครื่องบินของ ปตท. ได้ โดย ปตท. จะเป็นผู้ สํารองจ่ายคา่ใช้จ่ายในสว่นนี ้และจะ
มีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากบริษัทฯ อีกทอดหนึง่ ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า 
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายในการใช้บริการศนูย์อํานวยความสะดวกของ ปตท. 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.45 

 
 

 

 
0.04 
0.09 

ปตท. มีการจดัตัง้ศนูย์อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสํานกังานที่ศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ (Enco) เช่น ศนูย์
พยาบาล ศนูย์ออกกําลงักาย  เป็นต้น และ ปตท. เปิดให้บริการแก่พนกังานและบุคคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการ
ทัว่ไป ซึง่รวมถึงพนกังานและบคุคลากรของบริษัทฯ  โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศนูย์อํานวยความสะดวก เป็นอตัราที่ 
ปตท. กําหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุม่ ปตท. ในอตัราเดียวกนั ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายซือ้นํา้มนัเครื่อง 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
3.87 

  

 
0.08 

บริษัทฯ ซือ้นํา้มันเครื่องสําหรับเครื่องจักรจาก ปตท. เพื่อใช้ในการบํารุงรักษากังหันไอนํา้ (Steam Turbine) ตาม
แผนการบํารุงรักษาระยะยาว (Major Overhaul) ซึง่ต้องเปลี่ยนถ่ายนํา้มนัเครื่องทกุครัง้ที่มีการทํา Major Overhaul ทัง้นี ้
นํา้มนัเครื่องที่ซือ้จาก ปตท. เป็นนํา้มนัเครื่องชนิดเดิมที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจบุนั โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกบัผู้ขาย
รายอื่นทัว่ไป ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายตรวจสอบระบบท่อก๊าซ  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 
0.16 

 
 

เนื่องด้วยระบบท่อ  Natural Gas Pipeline เป็นอุปกรณ์สําคญัในการจดัส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจึงมี
ความจําเป็นที่ต้องทําการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards เพื่อให้ระบบท่อมีความพร้อมใช้งานอย่าง
ปลอดภัย โดยทาง ปตท. เป็นผู้ มีความเชี่ยวชาญในการตรวจทดสอบระบบดังกล่าว และยังเป็นผู้ จัดจําหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติในระบบท่อที่จะต้องทําการตรวจสอบด้วย รวมทัง้ยงัมีความพร้อมที่จะสามารถเข้าดําเนินการตรวจสอบได้ตาม
แผนงานที่ บริษัทฯ แจ้งไว้  โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าค่าบริการตรวจสอบระบบท่อก๊าซตามสญัญาตรวจสอบ
ระบบท่อก๊าซระหวา่งบริษัทฯ และ ปตท. 

คา่ใช้จ่ายสําหรับวางแผนการดําเนินงานในระบบ ERP  
-   คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.52 

 
 

0.55 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัระบบ ERP (Enterprise Resource Planning System) ในการพฒันาระบบให้
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเกี่ยวกบัการจดัการวตัถดุิบที่ไม่มีมลูค่าแต่มีจํานวนวตัถดุิบในคลงั เพื่อเตรียมขายโดย
จะมีราคากลาง พร้อมผู้ รับซือ้ให้ในระบบ เและเกี่ยวกบัการจดัการผู้ขาย ระบบจะมีรายชื่อผู้ขายโดยสามารถแยกหมวด
ตามสินค้า/วตัถุ ที่ต้องการได้ว่ามีผู้ ขายรายได้บ้าง เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความ
รวดเร็วในการจดัหาคูข่ายและสามารถเปรียบเทียบราคาให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สงูสดุ   ซึง่จากการที่ไปศกึษางานของ 
ปตท.เกี่ยวกบัระบบการจดัการวตัถดุิบและผู้ขายนัน้ แสดงให้เห็นวา่ทาง ปตท.เป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านการจดัการเกี่ยวกบั
วตัถุดิบและผู้ ขายในระบบทางฝั่งจัดซือ้ เป็นอย่างดี ทัง้นีก้ารเข้าทําสญัญาดงักล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอตัราคา่จ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และ ปตท. 
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้อื่นจากเงินรางวลัที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. 
-   รายได้สําหรับงวด 

 
0.06  เงินรางวลัที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตวัแทนพนกังานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT 

Group Operational Excellence 

 
12.1.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จาํกัด (มหาชน) (“PTTGC”)  

 PTTGC ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ครบวงจร โดย PTTGC เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก PTTGC เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ  และมี ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนับริษัทฯ  รวมถึงมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ PTTGC จํานวน 2 ทา่น คือ 
นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ และนายปฏิภาณ สคุนธมาน 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
4,147.60 

 

 
 

406.09 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ 
และ PTTGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเงื่อนไขโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าสําหรับการจําหน่ายแตล่ะผลิตภณัฑ์ให้แก่ PTTGC ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ากบั
ลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 

ค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานที่ PTTGC ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่
บริษัทฯ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

10.49 
 

 
 
 

4.53 

PTTGC ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนกังานมาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจ
ของบริษัทฯ โดย PTTGC เป็นผู้สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานที่ PTTGC ส่ง
มาปฏิบตัิงานที่บริษัทฯ ซึ่ง PTTGC จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากบริษัทฯอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า 

ค่าใช้จ่ายสําหรับซือ้ Condensate ที่ลกูค้าส่งปริมาณนํา้กลบัคืนมา
ให้บริษัทฯเกิน ตาม MOU 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

8.92 
 

 
 
 

0.98 

ตามสญัญาการขายไอนํา้ให้กับ PTTGC ที่ทาง PTTGC ต้องคืนนํา้ Condensate ตามปริมาณที่กําหนดไว้ในสญัญา 
หากคืนไม่ถึงตามปริมาณที่กําหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสําหรับส่วนที่ไม่ได้ส่งคืน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการ
ปริมาณนํา้ Condensate มากกว่าที่กําหนดไว้ในสญัญา จึงขอซือ้นํา้ Condensate จากทาง PTTGC สําหรับปริมาณที่
เกินจากสญัญากําหนด  จึงได้ทํา MOU เรื่องการซือ้ขายนํา้ Condensate จาก Ethane Cracker  โดยมีอตัราค่าใช้จ่าย
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

เป็นไปตามอตัราที่กําหนดภายใต้ MOU ระหวา่งบริษัทฯ และ PTTGC  ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-
Pay  
- เจ้าหนีค้งค้าง 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

 

 
 

84.66 
90.58 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าการรับซือ้ไฟฟ้าขัน้ตํ่า
ที่ PTTGC ตกลงจะซือ้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC กับมูลค่าที่ PTTGC ได้รับซือ้ไฟฟ้าตาม
จริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี  
บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่างดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนีค้งค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum 
Take-or-Pay หาก PTTGC รับซือ้ไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสญัญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้า
ดงักล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน  ทัง้นี ้เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป ซึ่ง
บริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขดงักล่าวในสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์กบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนั
กบับริษัทฯ  

 

12.1.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จาํกัด (มหาชน) (“TOP”) 

 TOP ประกอบธุรกิจโรงกลัน่นํา้มนั เพื่อผลิตและจําหน่ายนํา้มันปิโตรเลียมสําเร็จรูปเป็นธุรกิจหลกั และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก TOP เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ   
บริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 8.91 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่ ปตท. นอกจากนีก้รรมการของบริษัทฯ ยงัเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของ TOP จํานวน 3 ทา่น คือ นายจลุสงิห์ วสนัตสงิห์ นาย อธิคม เติบศิริ และนายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการจําหน่ายนํา้ดิบ 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
3.88 

 

 
 

1.79 

รายได้การจําหน่ายนํา้ดิบเป็นไปตามสญัญาค่าใช้ท่อนํา้ดิบระหวา่งบริษัทฯและ TOP เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยกําหนดราคาและเงื่อนไขค่านํา้ดิบเป็นไปตามอตัราที่กําหนดภายใต้สญัญาระหว่างบริษัทฯ 
และ TOP เนื่องจากบริษัทฯ รับนํา้ดิบจาก East Water (EW) โดยใช้มิเตอร์เดียวกบั TOP บริษัทฯ จึงเรียกเก็บเงินในส่วน
ที่เป็นของ TOP ใช้นํา้ดิบ  
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการซือ้นํา้มนัดีเซล  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
18.41 

 

 
 

4.36 
 

ค่าใช้จ่ายซือ้นํา้มนัดีเซล  (Hight Speed Diesel) ตามสญัญาซือ้ขายและสํารองนํา้มนัดีเซล (Diesel Fuel Sales and 
Back-up Fuel Stock Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ TOP เพื่อนํานํา้มันดีเซลมาใช้เป็นเชือ้เพลิงสํารองสําหรับ
โรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่การจดัสง่ก๊าซธรรมชาติซึง่เป็นเชือ้เพลิงหลกัของโรงไฟฟ้าหยดุชะงกั หรือตามความต้องการใช้
งานอื่น โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซือ้นํา้มนัดีเซลตามสญัญาซือ้ขายนํา้มนัดีเซลระหว่างบริษัทฯ และ TOP ทัง้นี ้การ
เข้าทําสญัญาดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะปกติของการประกอบธรุกิจ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการเช่าที่ดิน 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
- เงินมดัจํา 
 

 
6.40 

 

 
 

4.44 
2.83 

 
 

โรงไฟฟ้าศรีราชาตัง้อยู่บนที่ดินราชพสัดซุึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์บนที่ดินดงักล่าวภายใต้สญัญา
เช่าที่ราชพสัดรุะหว่าง TOP และกระทรวงการคลงั โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดงักล่าวภายใต้สญัญาเช่าช่วง
ที่ ดินระหว่างบริษัทฯ  และ  TOP ซึ่งการให้เช่าช่วงดังกล่าวได้ รับการยินยอมอนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้จาก
กระทรวงการคลงั 
การเช่าช่วงที่ดินดงักล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติ และเกิดขึน้ตามความจําเป็น โดยมีอตัราคา่เช่าช่วงเป็นไปตามอตัราที่
กําหนดภายใต้สญัญาเช่าช่วงระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอตัราค่าเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกบัที่ TOP ให้ผู้ อื่นเช่า 
ตามเงื่อนไขทางการค้า และบริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าเช่าดงักล่าวล่วงหน้าเป็นรายสิบสองเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่าย
ลว่งหน้า โดยบนัทกึบญัชีเป็นลกูหนีค้งค้าง 

คา่ใช้จ่ายในการเช่าท่อสง่นํา้ดิบ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
3.67 

 
 

2.00 

บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อสง่นํา้ดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึง่เชื่อมต่อกบัท่อส่งนํา้ของ EW เพื่อรับซือ้นํา้ดิบจาก 
EW โดยมีอตัราคา่เช่าท่อสง่นํา้ดิบเป็นไปตามอตัราที่กําหนดภายใต้สญัญาเช่าระหวา่งบริษัทฯ และ TOP 
บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าเช่าดงักล่าวล่วงหน้าเป็นรายสิบสองเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบนัทึกบญัชีเป็น
ลกูหนีค้งค้าง โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า อตัราที่กําหนดภายใต้สญัญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และ 
TOP 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการเช่าสํานกังาน คา่นํา้ และคา่ไฟฟ้า 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
-   เงินมดัจํา 

 
2.87 

 

 
 

0.21 
0.11 

บริษัทฯ ได้เช่าพืน้ที่ในส่วนที่เป็นสํานักงานในบริเวณพืน้ที่ของ TOP เพื่อใช้สําหรับการบริหารจดัการ ดําเนินการเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโรงไฟฟ้าศรีราชา เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตัง้อยู่บริเวณพืน้ที่ของ TOP การเช่าอาคารสํานกังาน
ดงักล่าวเป็นรายการธรุกรรมปกติ และเกิดขึน้ตามความจําเป็น โดยมีอตัราค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า อตัราที่
กําหนดภายใต้สญัญาเช่าระหวา่งบริษัทฯ และ TOP 
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการใช้บริการด้านตา่งๆ จาก TOP 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 

 
0.35 

 

 
 

0.02 

เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน บริการศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพืน้ที่ในการเข้าถึง
บริการ และเป็นประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตราที่กําหนดตาม
เงื่อนไขทางการค้า ภายใต้สญัญาให้บริการระหวา่งบริษัทฯ และ TOP  

คา่ใช้จ่ายกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 

0.43 
 
 

0.11 

TOP ได้สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ไปก่อน ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก
บริษัทฯ อีกทอดหนึง่ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายสําหรับพนกังานที่ TOP สง่มาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
15.23 

 

 
 

5.09 

TOP ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนกังานมาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดย TOP เป็นผู้ สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ TOP ส่งมา
ปฏิบตัิงานที่บริษัทฯ ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง อัตราตามสญัญาที่ตกลง
ร่วมกนัระหวา่ง TOP และบริษัทฯ  ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จาํกัด (“TP”) 

TP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอนํา้ที่ผลิตได้จําหน่ายให้แก่ บริษัทในกลุ่ม TOP โดย TP ถือเป็นบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง เนื่องจาก TP เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 20.79 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัทฯ และมีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่ TOP และ 
ปตท.นอกจากนี ้บริษัทฯ และ TP ยงัมีกรรมการร่วมกนั 2 ทา่น คือ นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ และนายอธิคม เติบศิริ  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการจําหน่ายนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
33.25 

 
 

2.53 

รายได้การจําหน่ายนํา้เพื่อการอตุสาหกรรมตามสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ระหวา่งบริษัทฯ และ TP เป็นรายการธรุกิจปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ TP ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่
เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  

คา่ใช้จ่ายสําหรับการซือ้พลงังานไฟฟ้าสํารอง  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

0.10 
 

 
 

0.06 

ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าสํารอง (Back up power) ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าสํารองระหว่างบริษัทฯ และ TP เพื่อ
สํารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งตัง้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับโรงไฟฟ้าของ TP เพื่อนํามาใช้ในกรณีที่การผลิต
ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยดุชะงกั ทัง้นีก้ารเข้าทําสญัญาดงักล่าวเป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมี
อตัราและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และ TP ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

12.1.1.5 บริษัท พีทีที เอน็เนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จาํกัด (“PTTER”) 

PTTER เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจพลงังานในตา่งประเทศของ ปตท. และเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTER มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือ
หุ้น PTTER ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTER  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับที่ปรึกษาด้านภาษี 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 

0.34 
 ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาและจดัทํารายละเอียดในการเสียภาษีทัง้ภาษีเงินได้ไทยและภาษีเงินได้ สปป.ลาว 

สําหรับพนกังานที่ไปปฏิบตัิงานในโครงการ NL1PC ที่ สปป.ลาว  
เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดําเนินการโครงการนํา้ลิก (NL1PC) ต่อเนื่องจาก PTTER โดยก่อนการโอนโครงการ PTTER ได้มี
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 การจัด จ้างที่ป รึกษา  PwC International Assignment Services (Thailand) Ltd. เพื่ อ เป็น ที่ป รึกษาและจัด ทํ า
รายละเอียดในการเสียภาษีทัง้ภาษีเงินได้ไทยและภาษีเงินได้ สปป. ลาว สําหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานโครงการ 
NL1PC ที่ สปป.ลาว ซึ่งภายหลงัการโอน NL1PC ให้บริษัทฯ บริษัทฯ ได้ใช้บริการจาก PwC ในเรื่องดงักล่าวต่อเนื่อง 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดําเนินการเรื่องนีท้ี่เหมาะสม ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายสําหรับค่าเช่าพืน้ที่สํานกังาน 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 

2.33 

 
 

0.50 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยเข้าทําสัญญาเช่าและ
บริการระหว่างบริษัทฯ และ PTTER ชัน้ 5 เนื่องจาก บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานมากขึน้ จึงทําให้สํานักงานชัน้ 14 ไม่
พอเพียงรองรับพนกังาน อีกทัง้ลกูค้าและคูค่้าส่วนมากของบริษัทฯ มีสํานกังานใหญ่อยู่ภายในอาคารสํานกังานศนูย์เอน
เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลกูค้าและคู่ค้าดงักล่าว การเช่าพืน้ที่
สํานกังานดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอตัราค่าเช่าเป็นไปตามอตัราที่กําหนดภายใต้
สญัญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ PTTER  บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าเช่าดงักล่าวรายเดือน โดยบริษัทฯ จะมีการ
ชําระเงินจริงในทกุวนัที่ 30 ของเดือน ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.6 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) (“IRPC”) 

IRPC เป็นบริษัทผู้ประกอบการอตุสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ IRPC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึ่งถือ
หุ้น IRPC ในสดัสว่นร้อยละ 38.51 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ IRPC นอกจากนี ้บริษัทฯ และ IRPC ยงัมีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายชวลติ พนัธ์ทอง 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับพนกังานที่ IRPC สง่มาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
 

 
0.23 

 

 IRPC ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการส่งพนกังานผู้ เชี่ยวชาญมาปฏิบตัิงานสมทบเพื่อสนบัสนุนโครงการ
พฒันาโรงไฟฟ้าขยะตามที่บริษัทฯร้องขอ โดย IRPC เป็นผู้สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ 
ให้แก่พนกังานที่ IRPC สง่มาปฏิบตัิงานที่บริษัทฯ ซึง่ IRPC จะมีการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัพนกังานดงักลา่วได้รับการบรรจเุป็นพนกังานของบริษัทฯ แล้ว ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายสําหรับห้องประชมุ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 
0.02 

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริการห้องประชุม เพื่อการประชุม Analyst Meeting Q’1 2558 เนื่องจากห้องประชุมของ 
GPSC ไม่พอเพียงกับจํานวนผู้ เข้าร่วมประชุม อีกทัง้ห้องประชุมของ IRPC ตัง้อยู่ในตึกเดียวกันกับ GPSC  เพื่อความ
สะดวกของผู้ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการเช่าห้องประชุมดงักล่าวเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ ให้เช่า
รายอื่นในบริเวณใกล้เคียง ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.7 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด (“IRPC-CP”) 

IRPC-CP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากเป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 51.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว
ของ IRPC-CP และมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการใน IRPC-CP จํานวน 2 ทา่น คือ นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์ และ นายดรุณพร กมลภสุ 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบที่ 
IRPC-CP 
-  รายได้สําหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1.43 
 

 
 
 

1.83 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ IRPC-CP ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ 
IRPC-CP โดยบริษัทฯ เป็นผู้ สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานที่บริษัทฯ ส่งไป
ปฏิบัติงานที่ IRPC-CP ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า 

 

12.1.1.8  บริษัท สยาม โซล่าร์ เอน็เนอร์ยี่ 1 จาํกัด (“SSE1”)  

SSE1 ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทพลงังานหมนุเวียนจากพลงังานแสงอาทิตย์โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก SSE1 เป็นบริษัทที่ควบคมุร่วมกนัทางอ้อมของ
บริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั (“TSR”) ร้อยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TSR และ TSR ถือหุ้น SSE1 ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ SSE1 นอกจากนี ้ยงัมีผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ทา่น ดํารงตําแหน่งกรรมการใน SSE1 คือ นายดรุณพร กมลภสุ และนายยงยทุธ์ กลีบบวั  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการสง่พนกังานของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิงานสมทบที่ SSE1 
-  รายได้สําหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
5.05 

 

 
 

0.46 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ SSE1 ได้ส่งพนกังานไปปฏิบตัิงานสมทบ เพื่อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ 
SSE1 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไป
ปฏิบตัิงานที่ SSE1 ซึง่บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก SSE1 อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอตัราค่าบริการ
ดงักลา่วตามเงื่อนไขสญัญาจ้างบริหารระหวา่งบริษัทฯ และ SSE1 ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.9บริษัท ไฟฟ้านํา้ลกิ1 จาํกัด (“NL1PC”) 

NL1PC เป็นบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว จดัตัง้ขึน้เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้นํา้ลิก 1 ใน สปป.ลาวโดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก เป็นบริษัทร่วมที่
บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ NL1PC นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ จํานวน 4 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการใน NL1PC คือ นายโกวิท จึง
เสถียรทรัพย์, นายองค์การ ศรีวิจิตร, นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ และนายวิเศษ จงูวฒันา 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯไปปฏิบัติงานสมทบที่ 
NL1PC  
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 
 

 
 

0.19 
 

 
 
 

8.93 
0.98 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิทธิในการส่งพนกังานไปปฏิบตัิงานสมทบที่ NL1PC เพื่อสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของ NL1PC 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ ดําเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  ในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่
บริษัทฯ ส่งไปปฏิบตัิงานที่ NL1PC ดงันัน้บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าบริการดําเนินงานเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน  ซึ่ง
บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก NL1PC อีกทอดหนึ่ง บริษัทฯ จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบนัทึก
เป็นลกูหนีค้งค้าง และมีการเรียกเก็บอตัราคา่บริการดงักลา่วตามเงื่อนไขสญัญาจ้างบริหารระหวา่งบริษัทฯ และ NL1PC 
และเงินสํารองจ่ายเช่น ค่า Secondment    ค่าซือ้ตัว๋เครื่องบิน ค่าเดินทาง เงินเดือน โบนสั สวสัดิการต่างๆ และค่าเบีย้
เลีย้งของพนกังานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบตัิงานที่ NL1PC และค่าที่ปรึกษางานโครงการก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะมีการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก NL1PC อีกทอดหนึ่ง ตามอัตราที่กําหนดไว้ในสัญญา ทัง้นี ้เงินสํารองจ่ายดงักล่าวอยู่ใน
ระหวา่งการรอเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว บริษัทฯ จึงรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบนัทึกเป็นลกูหนีค้งค้าง และถ้า
หากทาง NL1PC ร้องขอให้ GPSC เข้าไปช่วยเหลือด้านต่างๆ จะมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราคาที่จ่ายจริงพร้อมคิด
คา่บริการสว่นเพิ่ม ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.10  บริษัท ไซยะบุรีเพาว์เวอร์ จาํกัด (“XPCL”) 

XPCL ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงันํา้ ใน สปป.ลาวโดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเนื่องจาก อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่ม
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 โดย XPCL เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นใน NSC ร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ NSC และ NSC ถือ
หุ้น XPCL ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ XPCL นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน ดํารงตําแหน่งกรรมการใน XPCL คือ นายวิเศษ จูงวฒันา 
และนางวนิดา บญุภิรักษ์ 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการสง่พนกังานของบริษัทฯ ไปปฏิบตัิงานสมทบที่ XPCL 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
6.91 

 

 
 

0.58 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ XPCL ได้ส่งพนกังานไปปฏิบตัิงานสมทบ เพื่อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของ 
XPCL โดยบริษัทฯ เป็นผู้ สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไป
ปฏิบตัิงานที่ XPCL ซึง่บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก XPCL อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอตัราค่าบริการ
ดงักลา่วตามเงื่อนไขสญัญาจ้างบริหารระหวา่งบริษัทฯ และ XPCL ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายสําหรับ Audit Instruction 
 - คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 

0.04 
 ผู้สอบบญัชีของ บริษัทฯ ต้องการให้ผู้สอบบญัชีของ XPCL จดัทํา Audit Instruction เพื่อรายงานผลการตรวจสอบว่า

เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี เรื่องการใช้ผลงานของผู้สอบบญัชีรายอื่น ส่งผลให้ผู้สอบบญัชีของ XPCL ต้องใช้
เวลาในการจดัทํา Audit Instruction จึงได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนการสอบบญัชีหรือสอบทาน/ตรวจสอบบญัชีส่วน
เพิ่มตามที่ผู้สอบบญัชีเรียกเก็บ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.11 บริษัท บซิเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด (“BSA”) 

BSA ประกอบธุรกิจบริหารจดัการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรโดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นบรุิมสิทธิ์อยู่ในสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของ
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ BSA นอกจากนี ้บริษัทและ BSA ยงัมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่ ปตท. ซึง่ถือหุ้นสามญัทัง้หมดของ BSA โดยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้วของ BSA และ PTTGC ซึง่ถือหุ้นบรุิมสทิธิ์ ในสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ BSA 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจดัหาพนกังาน 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
34.19 

 
 

6.02 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจดัหาพนกังาน โดย BSA จะเป็นผู้ รับจ้างจดัหาพนกังาน Outsource มา
ปฏิบตัิงานให้ตรงตามวตัถุประสงค์ที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่ง BSA จะคิดค่าจ้างเหมาบริการตามจํานวนบุคลากรที่ได้มา
ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ จริง โดยมีการเรียกเก็บอตัราคา่จ้างบริการตามเงื่อนไข การค้าทัว่ไปสําหรับธรุกิจ outsource    

 

14.1.1.12 บริษัท พีทีที ฟีนอล จาํกัด (“PPCL”) 

 PPCL ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ฟีนอล อะซีโตน และบิสฟีนอล เอ โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PPCL มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ 
PTTGC ซึง่ถือหุ้น PPCL ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PPCL และมีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ นาย ปฏิภาณ สคุนธมาน  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ นํา้เพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซ
ไนโตรเจน 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

2,011.83 
 

 
 
 

219.98 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ นํา้เพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์
ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯได้กําหนด
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ PPCL ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดราคา
และเงื่อนไขทางการค้ากบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  
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12.1.1.13 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียริ่ง จาํกัด (“PTTME”) 

 PTTME ประกอบธุรกิจให้บริการงานบํารุงรักษาและวิศวกรรม โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTME มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. และ 
PTTGC ซึง่ถือหุ้น PTTME ในสดัสว่นร้อยละ 40.00 และร้อยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTME ตามลําดบั  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซอ่มแซมเครื่องจกัร 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
41.84 

 

 
 

9,17 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาจ้างเหมาบริหารและจดัการบํารุงรักษาโรงงานกบั PTTME ซึง่เป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านงานบํารุงรักษา
และมีประสบการณ์ทัง้งานเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวดั ระบบ และอปุกรณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึง่ช่วยให้ลดเวลาในการ
เข้าพืน้ที่และเพิ่มความคล่องตวัในการให้บริการแก่บริษัทฯ ทัง้นีก้ารเข้าทําสญัญาดงักล่าวเป็นการสนบัสนนุธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอตัราคา่จ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และ PTTME 

รายได้จากโครงการ Water Crisis Management ติดตัง้ระบบ
ควบคมุอตัโนมตัิ 
-  รายได้สําหรับงวด 

 

3.07 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการออกแบบและก่อสร้างท่อนํา้จากโรงงานผลิตนํา้ Sea Water RO ไปยงัโรงงาน PTTGC(PE) และเดินท่อ
นํา้ต่อไปยังบริษัทฯ  (ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 3 จังหวดัระยอง)  โครงการ Water Crisis Management นัน้ จําเป็นต้อง
ติดตัง้ระบบควบคมุอตัโนมตัิที่บริษัทฯ  เพื่อใช้สําหรับรับนํา้จากโครงการดงักล่าว ทําให้ลดความเสี่ยงในการเดินเครื่องของ
บริษัทฯ  ซึง่ PTTME เป็นผู้ รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการนี ้โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง
บวกสว่นเพิ่ม ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.14 บริษัท เอน็พีซี เซฟตี ้แอนด์ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จาํกัด (“NPC S&E”) 

NPC S&E ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ NPC S&E มีผู้
ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น NPC S&E ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ NPC S&E  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายในการจ้างบริการรักษาความปลอดภยัและดบัเพลิง 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
12.60 

 

 
 

2.61 
0.28 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาจ้างบริการรักษาความปลอดภยัและดบัเพลิงกบั NPC S&E ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสําหรับ
การให้บริการงานรักษาความปลอดภยัควบคู่กบังานดบัเพลิง นอกจากนี ้NPC S&E ยงัมีศนูย์ติดตามข้อมลูข่าวสารด้านการ
ก่อวินาศกรรม และศนูย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จึงสามารถให้การสนบัสนุนและป้องกันได้ทนัท่วงทีเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน ทัง้นี ้
การเข้าทําสญัญาดงักล่าวเป็นการสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอตัราคา่จ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตก
ลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และ NPC S&E 

 

12.1.1.15 บริษัท วีนิไทย จาํกัด (มหาชน) (“VNT”) 

VNT ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ VNT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ 
PTTGC ซึง่ถือหุ้น VNT ในสดัสว่นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ VNT และมีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสําหรับรองรับท่อส่ง
ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้สําหรับงวด 

 
 

0.16 

 บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบั VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อส่งผลิตภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพดุ 
โดยบริษัทฯ ได้กําหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้ากับ
ลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 
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12.1.1.16 บริษัท เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จาํกัด (“HMC”) 

 HMC ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ HMC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น HMC ในสดัส่วน
ร้อยละ 41.44 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ HMC  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
1,578.53 

 

 
 

146.38 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
HMC  เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าสําหรับการจําหน่ายแตล่ะผลิตภณัฑ์ให้แก่ HMC ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดราคาและเงื่อนไขกบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่
เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 
 

เงินรับลว่งหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-
or-Pay  
-  รายได้สําหรับงวด 
 

 
 

0.47 

 เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซือ้ไฟฟ้าขัน้ตํ่าที่ 
HMC ตกลงจะซือ้ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ HMC กับมูลค่าที่ HMC ได้รับซือ้ไฟฟ้าตามจริงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามสญัญาดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมลูค่าส่วนต่างดงักล่าวเป็นรายปี  บริษัทฯ รับรู้ส่วน
ต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนีค้งค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก 
HMC รับซือ้ไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสญัญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดงักล่าวในงวดถัดไปตาม
ปริมาณที่ใช้เกิน ซึง่บริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าดงักล่าวในสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์กบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้อง
กนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก HMC ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กําหนด บริษัทจึงรับรู้เงินรับ
ลว่งหน้าดงักลา่ว เป็นรายได้ในปี 
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12.1.1.17 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มนิัล จาํกัด (“PTT Tank”) 

PTT Tank ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือให้บริการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTT Tank มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
รายเดียวกนั คือ ปตท.ซึง่ถือหุ้น PTT Tank ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTT Tank  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการจําหน่ายก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
8.96 

 

 
 

1.68 

รายได้จากการจําหน่ายก๊าซไนโตรเจน ตามสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTT Tank เป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ให้แก่ PTT Tank ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่
เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสําหรับรองรับท่อส่ง
ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้สําหรับงวด 

 
 

0.37 

 
 

 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบั PTT Tank เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อส่งผลิตภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบ
ตาพดุ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไข
กบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 
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12.1.1.18 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมคิอล จาํกัด (“PTTAC”) 

PTTAC ประกอบธุรกิจประเภทปิโตรเคมีเป็นหลกั และถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTAC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้น PTTAC  
ในสดัสว่นร้อยละ 48.50 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTAC 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอุตสาหกรรม 
และก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

386.61 
 

 
 
 

90.02 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ นํา้เพื่อการอตุสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหวา่ง
บริษัทฯ และ PTTAC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ PTTAC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไข
กบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสําหรับรองรับท่อส่ง
ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้สําหรับงวด 

 
 

0.86 

 
 

 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบั PTTAC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อส่งผลิตภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบตา
พดุ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขกบั
ลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ   
 

คา่ใช้จ่ายในการซือ้ไอนํา้ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
459.49 

 

 
 

48.33 

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอนํา้เหลือ บริษัทฯ จึงเข้าทําสญัญาซือ้ไอนํา้ดงักล่าวกบั PTTAC ซึ่งถือเป็น
รายการที่เกิดขึน้ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซือ้ไอนํา้ตามสญัญาซือ้ไอนํา้
ระหวา่งบริษัทฯ และ PTTAC 

รายได้ค้างรับในการซอ่มอปุกรณ์สําหรับท่อสง่ไอนํา้ 
 - ลกูหนีค้งค้าง 

 

 
 

 
0.12 

ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอนํา้ให้แก่ PTTAC บริเวณจดุเชื่อมต่อ ได้เกิดปัญหาไอนํา้รั่วไหล อนัเป็นผลจากการปฏิบตัิงานของ 
PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผู้ รับเหมาภายนอกเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคําขอของ PTTAC โดย
ผู้ รับเหมาภายนอกจะเรียกเก็บค่าบริการมาทางบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ จะไปเรียกเก็บค่าบริการกับPTTAC อีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.1.19 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจสิตกิส์ จาํกัด (“PTTPL”) 

PTTPL ประกอบธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรแก่บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในกลุม่ ปตท. และถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTPL มีผู้ ถือ
หุ้น คือ ปตท. และ PTTGCซึง่ถือหุ้น PTTPL ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 และร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTPLตามลําดบั 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า  
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
40.13 

 

 
 

3.35 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ตามสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTTPL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ 
PTTPL ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดราคาและเงื่อนไขกบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  

เงินรับลว่งหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-
or-Pay  
- รายได้สําหรับงวด 
 
 

 
 

5.90 

 
 
 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซือ้ไฟฟ้าขัน้ตํ่าที่ 
PTTPL ตกลงจะซือ้ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ PTTPL กบัมลูค่าที่ PTTPL ได้รับซือ้ไฟฟ้าตามจริงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามสญัญาดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมลูค่าส่วนต่างดงักล่าวเป็นรายปี  บริษัทฯ รับรู้ส่วน
ต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนีค้งค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก 
PTTPL รับซือ้ไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสญัญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดงักล่าวในงวดถดัไปตาม
ปริมาณที่ใช้เกิน  ทัง้นี ้เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไข
ดงักลา่วในสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์กบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก PTTPL ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กําหนด บริษัทจึงรับรู้เงินรับ
ลว่งหน้าดงักลา่ว เป็นรายได้ในปี 
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12.1.1.20 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ จาํกัด (“EnCo”) 

EnCo ประกอบธุรกิจบริหารโครงการศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ EnCo มีผู้ ถือหุ้นใหญ่ราย
เดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้น EnCo ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ EnCo 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าเช่าพืน้ที่สํานกังาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่
จอดรถ คา่ไฟฟ้า เป็นต้น 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 
เงินประกนัคา่เช่าพืน้ที่สํานกังาน 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

10.65 
 
 
 

 
 
 

0.29 
 
 

2.07 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยเข้าทําสญัญาเช่าและบริการระหว่าง
บริษัทฯ และ EnCo เนื่องจาก ลกูค้าและคูค่้าส่วนมากของบริษัทฯ มีสํานกังานใหญ่อยู่ภายในอาคารสํานกังานศนูย์เอนเนอร์
ยี่คอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกบัลกูค้าและคู่ค้าดงักล่าว การเช่าพืน้ที่สํานกังาน
ดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอตัราค่าเช่าเป็นไปตามอตัราที่กําหนดภายใต้สญัญาเช่าและ
บริการระหว่างบริษัทฯ และ EnCo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า  บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าเช่าดงักล่าวล่วงหน้าเป็นราย
เดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนีค้งค้าง  บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนีค้งค้าง 
เนื่องจาก EnCo จะสง่ Invoice เรียกเก็บคา่เช่าลว่งหน้า ซึง่บริษัทฯ จะมีการชําระเงินจริงในทกุวนัที่ 5 ของเดือนถดัไป 
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12.1.1.21 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จาํกัด (“PTTICT”) 

PTTICT ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุม่ ปตท. เป็นหลกั และถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTICT มีผู้
ถือหุ้ นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้ น PTTICT ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTICT 
ตามลําดบั  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้คา่เช่าสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
0.17 

 

 
 

0.67 

บริษัทฯ ได้เข้าทําบนัทึกข้อตกลงในการเช่าใช้งาน Fiber Optic ซึง่เกิดจากการที่บริษัทฯ และ PTTICT ต่างได้ลงทนุในระบบ 
Fiber Optic เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่ง Fiber Optic ดงักล่าวยงัคงมีความจ ุ(Capacity) เหลืออยู่ จึงตกลงนําโครงข่าย 
Fiber Optic ดงักล่าวของแต่ละบริษัทฯ มาพฒันาให้เกิดประโยชน์แก่ทัง้ 2 ฝ่าย ซึง่การแลกเปลี่ยนโครงข่ายนีจ้ะช่วยลดการ
ลงทนุที่ซํา้ซ้อนของบริษัทฯ  และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเทคนิคกบับริษัทฯ ในเครือ  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้า 

คา่ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
30.05 

 

 
 

11.25 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึง่เป็นบริษัทที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบริษัทฯ  อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศนูย์ข้อมลู เป็นต้น รวมถึงการ
จ้างบริการเพื่อบํารุงรักษาระบบ SAP ซึ่งรายการว่าจ้างดงักล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายฝ่ายทนุสําหรับการพฒันาโปรแกรมใหม่ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
1.49 

 

 
 

0.01 

บริษัทฯ ได้ทําการจัดซือ้ระบบงาน SAP ECC 6.0 และบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ SAP Roll-out for GPSC เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทางธรุกิจและระบบงานข้อมลูองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัระบบการทํางานของบริษัทใน
เครือ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็น
อย่างดี ให้ดําเนินการออกแบบและ Roll-out ระบบงานดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ซึง่รายการว่าจ้างดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะ
การดําเนินธรุกิจปกติของบริษัทฯ  โดยมีอตัราคา่จ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ และ PTTICT 
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12.1.1.22 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) (“TIP”) 

TIP ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TIP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้น TIP ในสดัสว่นร้อยละ 13.33 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TIP 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้จ่ายการทําประกนัภยัสําหรับโรงงาน และประกนัภยักรณี
ธรุกิจหยดุชะงกั 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

108.25 

 

 
 
 

98.01 
0.24 

การทําประกนัภยัของบริษัทฯ เป็นไปในลกัษณะการทําประกนัภยัแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญใน
ธุรกิจประกนัภยั และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตวัแทนจดัหาประกนัภยัขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทัง้ด้านคณุสมบตัิและ
เงินลงทนุ สําหรับการทําประกนัภยัของกลุม่ ปตท. และบริษัทในเครือ  
ทัง้นีก้ารที่บริษัทฯ เข้าร่วมการทําประกันภัยแบบกลุ่มกับ ปตท. นัน้ ช่วยให้บริษัทฯ มีอํานาจในการต่อรองกับบริษัท
ประกนัภยัมากขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ทัง้ในด้านคา่เบีย้ประกนัภยัและเงื่อนไขอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
บริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าเบีย้ประกันภัยดงักล่าวล่วงหน้าเป็นรายปี จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็น
ลกูหนีค้งค้าง 

 

12.1.1.23 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จาํกัด (“TOCGC”) 

TOCGC ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเอทิลีนออกไซด์เป็นหลกั และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TOCGC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ 
PTTGC ซึง่ถือหุ้น TOCGC ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TOCGC 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
1,014.80 

 

 
 

116.39 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
TOCGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าสําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ TOCGC ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดราคาและเงื่อนไขกบัลกูค้า
รายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  
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12.1.1.24 บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จาํกัด (“TOL”) 

TOL ประกอบธุรกิจผลิตภณัฑ์โอลีโอเคมี และเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TOL มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TOL ในสดัสว่นร้อย
ละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TOL นอกจากนี ้มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ TOL 1 ทา่น คือ นายปฏิภาณ สคุนธมาน 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
- รายได้สําหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
417.08 

 

 
 

38.15 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
TOL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า
สําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ TOL ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลกูค้ารายอื่นทัง้ที่
เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  

 

12.1.1.25 บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอล์ จาํกัด (“TFA”) 

TFA ประกอบธุรกิจผลิตแฟตตีแ้อลกอฮอล์รายเดียวในประเทศไทย และถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TFA มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่
ถือหุ้น TFA ผ่าน TOL ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ TFA นอกจากนี ้มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ PTTICT 1 ท่าน คือ  นายปฏิภาณ สคุน
ธมาน 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
- รายได้สําหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
136.74 

 

 
 

8.46 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
TFA เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า
สําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ TFA ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทัง้ที่
เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  
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12.1.1.26 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จาํกัด (“Solution Creation”) 

Solution  ประกอบธุรกิจการตลาดและซือ้ขายผลิตภณัฑ์สขุภาพและโภชนาการ และเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ Solution มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 
คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น Solution ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ Solution  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้ค่าก่อสร้างระบบสง่สาธารณปูการ 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 
 
 

 
7.05 

ลกูหนีค้งค้างค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ตกลงจะซือ้ไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการ
อตุสาหกรรมจากบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงได้ทําการก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการไปยงัโรงงานของ Solution Creation อย่างไร
ก็ตาม ต่อมา Solution Creation ยกเลิกการรับซือ้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าก่อสร้างและบันทึก
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นลกูหนีค้งค้าง ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวอยู่ระหว่างการเจรจาภายในกลุ่ม PTTGC ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ Solution Creation เพื่อพิจารณา
ให้ผู้ รับโอนสิทธิ์เป็นผู้ ชําระรายการดงักลา่วโดยตรง 

 

12.1.1.27 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จาํกัด (“TEX”) 

TEX ประกอบธุรกิจผลติผลติภณัฑ์ประเภทเอทิลีนออกไซด์เป็นหลกั และเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TEX มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือ
หุ้น TEX ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TEX 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
26.37 

 

 
 

2.16 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํา้ และนํา้เพื่อการอตุสาหกรรม ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
TEX  เป็นรายการธรุกิจปกติของบริษัทฯ ซึง่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า
สําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทัง้ที่
เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

เงินรับลว่งหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-
or-Pay  
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
-  รายได้สําหรับงวด 

 
 
 

3.68 

 
 

1.99 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าการรับซือ้ไฟฟ้าขัน้ตํ่าโดย 
TEX ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ TEX กบัมลูค่าที่ TEX รับซือ้ไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึง่
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า Minimum Take-or-Pay  ของสญัญาดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลค่าส่วนต่าง
ดงักลา่วเป็นรายปี 
บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่างดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบนัทึกบญัชีเป็นเจ้าหนีค้งค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-
or-Pay หาก TEX รับซือ้ไฟฟ้าในงวดถดัไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสญัญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดงักล่าวในงวด
ถดัไปตามปริมาณที่ใช้เกิน เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติกบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TEX ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสญัญาภายในปีที่กําหนด บริษัทจึงรับรู้เงินรับล่วงหน้า
ดงักลา่ว เป็นรายได้ในปี 

 

12.1.1.28 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมคิอล (ประเทศไทย) จาํกัด (“ABT”) 

 ABT ประกอบธุรกิจผลติและจดัจําหน่ายสารเคมีชื่อ อีพิคลอโรไฮดิน และเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก ABT เป็นบริษัทยอ่ยของ VNT ซึง่ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทนุ
จดทะเบียนและชําระแล้วของ ABT ทัง้นี ้VNT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น VNT ในสดัสว่นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ VNT  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสําหรับรองรับท่อส่ง
ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้สําหรับงวด 

 
 

0.16 

 
 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญากบั ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อส่งผลิตภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพดุ 
โดยบริษัทฯ ได้กําหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับ
ลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  
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12.1.1.29 บริษัท อีสเทริ์น ฟลูอดิ ทรานสปอร์ต จาํกัด (“EFT”)  

EFT ประกอบธุรกิจให้บริหารดูแลระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ EFT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC  
ซึง่ถือหุ้น EFT ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 15.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ EFT 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายจ่ายคา่บํารุงรักษาโครงสร้างสําหรับวางท่อ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
 

 
3.71 

 

 
 
 

บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบํารุงรักษาโครงสร้างสําหรับวางท่อของบริษัทฯ ตามสัญญาให้บริการบํารุงรักษาโครงสร้าง
สําหรับวางท่อและบริหารและจดัการระบบเพื่อการวางท่อ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบํารุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงราย
เดียวในบริเวณนิคมอตุสาหกรรมที่โครงสร้างสําหรับวางท่อของบริษัทฯ ตัง้อยู่  โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้บริการ
บํารุงรักษาโครงสร้างสําหรับวางท่อตามสญัญาให้บริการระหวา่งบริษัทฯ และ EFT 

 

12.1.1.30 บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จาํกัด (“NNEG”)  

NNEG ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และเป็นบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก NNEG เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัส่วน
ร้อยละ  30 .00  ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ  NNEG นอกจากนี  ้ยังมีกรรมการหรือผู้ บ ริหารของบริษัทฯ   จํานวน  2  ท่าน  ดํารงตําแหน่งกรรมการใน  NNEG คือ  
นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์ และนายเติมชยั บนุนาค 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการสง่พนกังานของบริษัทฯ  ไปปฏิบตัิงานสมทบที่ 
NNEG 
-  รายได้สําหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

3.05 
 

 
 
 

0.25 

บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ NNEG ได้ส่งพนกังานไปปฏิบตัิงานสมทบ เพื่อสนบัสนนุการดําเนินธรุกิจของ NNEG โดย
บริษัทฯ เป็นผู้สํารองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบตัิงานที่ NNEG 
ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจาก NNEG อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอตัราค่าบริการดงักล่าวตามเงื่อนไข
ทางการค้าสญัญาจ้างบริหารระหวา่งบริษัทฯ และ NNEG 
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12.1.1.31 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จาํกัด (“PTTES”)  

PTTES เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คําปรึกษา การจัดการความเสี่ยง ในด้านวิศวกรรม  และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTES มีกรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ ผู้ ถือรายหุ้นใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่ ปตท. PTTGC และ TOP ซึ่งถือหุ้น PTTES ในสดัส่วนร้อยละ 
40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTES ตามลําดบั 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่จ้างที่ปรึกษา 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
11.35 

 

 
 

3.52 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในการทํา Benchmarking  (การวดัเปรียบเทียบสมรรถนะ)  ตามนโนยายของกลุ่มปตท. ที่
ต้องการผลกัดนัให้ธุรกิจในเครือมีผลการดําเนินงานอยู่ใน Top Quartile และ PTTES เป็นผู้ ร่วมโครงการตัง้แต่เริ่มจดัตัง้ ทําให้มี
ความเข้าใจในเนือ้หาของงาน ประกอบกบัการดําเนินการนีต้้องใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่อาจเป็นความลบั จึงจําเป็นต้องใช้
บริษัทที่เชื่อถือได้  
เนื่องจากโครงการต้องมีการเปรียบเทียบข้อมลูกบับริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในระดบัสากล และ  PTTES สามารถติดต่อ
กับผู้ เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อจัดทํา Benchmarking ได้ นอกจากนีใ้นการทํา Benchmarking ครัง้นี  ้ทาง PTTES ได้
ดําเนินการพร้อมกันหลายบริษัท ทําให้บริษัทฯ มีอํานาจต่อรองราคาให้ลดลงจากที่เคยเสนอราคาครัง้ก่อนได้ ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางกาค้า 
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12.1.1.32 บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จาํกัด (“VCX”)  

VCX ประกอบธุรกิจผลติผลติภณัณ์เฮซาเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต และเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกนัเนื่องจาก มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น VCX ทางอ้อม
ในสดัสว่นร้อยละ 85 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ VCX  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้การจําหน่ายไฟฟ้า 
-  รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
0.84 

 

 
 

0.11 

รายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้า ตามสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ VCX เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึง่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยบริษัทฯ ได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสําหรับการจําหน่ายแต่ละผลิตภณัฑ์ให้แก่ 
VCX ในแนวทางเดียวกนักบัการกําหนดราคาและเงื่อนไขกบัลกูค้ารายอื่นทัง้ที่เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  
 

 

12.1.1.33 PTT International Holdings Limited (“PTTIH”) 

PTTIH ประกอบธุรกิจ พลงังานในต่างประเทศในรูปแบบการลงทนุในบริษัทอื่น โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTIH มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 
คือ PTT ซึง่ถือหุ้น PTTIH ผา่น PTTER ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTIH  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มในการซือ้หุ้น NL1PC 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
 

 
2.74 

 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการซือ้หุ้น NL1PC ทางตรงส่วนเพิ่ม อนัเนื่องมาจากการโอนหุ้น NL1PC ล่าช้ากว่าแผน
ตามข้อตกลงใน MOU ให้กบั PTTIH สาเหตมุาจากใบอนญุาตโอนหุ้นฯ จากกระทรวงแผนงานและการลงทนุของ สปป.ลาว เมื่อ
วนัที่ 5 ธันวาคม 2557 นัน้เป็นชื่อบริษัทจํากัด ซึ่งทางบริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวนัที่ 27 พ.ย. 2557 จึงทําให้
ใบอนญุาตโอนหุ้นฯไม่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารผู้ ให้กู้ ของ NL1PC ส่งผลให้ไม่สามารถโอนหุ้นฯ ได้ในช่วงเวลาดงักล่าว 
ซึง่ประกอบด้วยดอกเบีย้พร้อมต้นทนุเงินของค่าหุ้นฯ ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร และค่าที่ปรึกษากฏหมายโดยให้ชําระค่าใช้จ่ายสว่น
นีห้ลังจากการจ่ายค่าหุ้ น NL1PC โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ 
PTTIH 
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12.1.1.34 บริษัท ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกัด (“PTTNGD”) 

PTTNGD ประกอบธุรกิจการก่อสร้าง พัฒนา ขยายเครือข่ายระบบการขนส่งและจัด จําหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมรอบ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทัง้พืน้ที่ศกัยภาพอื่นๆ โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTNGD มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTT ซึ่งถือหุ้น PTTNGD 
ในสดัสว่นร้อยละ 58.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTNGD  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้จ่ายสําหรับพนักงานที่ PTTNGD ส่งมาปฏิบัติงาน
สมทบที่บริษัทฯ  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

0.14 
 

 
 
 

0.09 

PTTNGD ได้ส่งพนกังานมาปฏิบตัิงานสมทบที่บริษัทฯ  เพื่อสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดย PTTNGD เป็นผู้สํารอง
จ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนกังานที่ PTTNGD ส่งมาปฏิบตัิงานที่บริษัทฯ  ซึ่ง PTTNGD จะมี
การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจากบริษัทฯ อีกทอดหนึง่ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

 
12.1.1.35 บริษัท ศักดิ์ไชยสทิธิ จาํกัด (“SAKC”) 

SAKC ประกอบธุรกิจผลิตสารทําละลายไฮโดรคาร์บอนคณุภาพสงู สําหรับอตุสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 
คือ TOP ซึ่งถือหุ้น SAKC ผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ SAKC นอกจากนีบ้ริษัทฯ และ SAKC ยังมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ      
นายสมชยั  วงศ์วฒันศานต์ 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับ
ท่อสง่ผลิตภณัฑ์ (pipe- rack) 
-   รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

0.18 
 

 
 
 

0.18 

บริษัทฯได้ทําสญัญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลกัสําหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ที่มาบตาพุด โดย
บริษัทฯ ได้กําหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลกูค้ารายอื่นทัง้ที่
เกี่ยวข้องกนัและที่ไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ 
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12.1.2  รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

 รายการระหวา่งกนัของบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สําหรับงวดสามเดือนบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

12.1.2.1 รายการระหว่างกันของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด (“IRPC-CP”) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

12.1.2.1.1 บริษัท ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) (“IRPC”) 

IRPC เป็นบริษัทผู้ประกอบการอตุสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทและ IRPC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้น 
IRPC ในสดัสว่นร้อยละ 38.51 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ IRPC และมีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น คือ นายชวลติ พนัธ์ทอง 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
10.00 

 

 
 

8.03 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าจ้างบริหารโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามสญัญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ทํากบั IRPC ตัง้แต่ก่อน
จะมีการขายหุ้นบางสว่นให้แก่ GPSC โดยมีการคิดอตัราคา่บริการเทียบเคียงจากชัว่โมงการทํางานที่ใช้ในการบริหารโครงการ 

รายได้ขายไฟฟ้าและไอนํา้  
- รายได้สําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
263.64 

 

 
 

201.04 

รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอนํา้ตามสญัญาซือ้ขายระหวา่ง IRPC-CPและ IRPC  โดยบริษัทได้กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า
สําหรับการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ IRPC ด้วยสตูรโครงสร้างตามราคาซือ้ขายในสญัญา ซึง่เทียบเคียงได้กบัราคาขายไฟฟ้าในลกูค้า
อตุสาหกรรมอื่น 

คา่ใช้จ่ายในการพฒันาโรงไฟฟ้า 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 
 

7.19 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการพฒันาโรงไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ช่วงพฒันาโครงการที่ IRPC ได้จ่ายไปก่อนในช่วงที่ยงัไม่ได้ก่อตัง้ IRPC-CP ซึ่ง 
IRPC ได้เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจาก IRPC-CP อีกทอดหนึง่ 

คา่ใช้จ่ายในการจดัการและบํารุงรักษาสถานที่ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
 
 

 
2.43 

 

 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าบริหารจัดการและบํารุงรักษาสถานที่รายเดือน ตามสัญญาซือ้ขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดย
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวประมาณการจากค่าบริหารจดัการและบํารุงรักษาสถานที่ส่วนกลาง ค่าบํารุงรักษาสถานที่ที่โรงไฟฟ้าของ IRPC-CP 
ตัง้อยู่ และค่ารักษาความปลอดภยั ทัง้นี ้การคํานวณค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะอ้างอิงจากจํานวนพืน้ที่โครงการ ในอตัรา 1,200 บาท ตอ่ไร่ ซึง่
เป็นอตัราที่เท่ากบัที่ IRPC เรียกเก็บกบัผู้ ใช้พืน้ที่รายอื่น ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้ จ่ายในการซือ้ ไฟฟ้า  ไอนํ า้  นํ า้ เพื่ อการ
อตุสาหกรรมและคา่บําบดันํา้เสีย 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

27.74 

 
 
 

10.28 

เนื่องจากโรงงาน IRPC-CP ตัง้อยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดงันัน้บริษัทจึงซือ้ ไฟฟ้า ไอนํา้ นํา้เพื่อการอตุสาหกรรม และมีค่าบําบดันํา้
เสียจากการกระบวนการผลิตไอนํา้จาก IRPC เพื่อใช้ในกระบวนการ ทดสอบระบบ โดยคิดอตัราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ 
IRPC ให้ผู้ อื่นในพืน้ที่เดียวกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการเช่าสํานกังาน คา่นํา้ คา่ไฟฟ้า 
และคา่ใช้จ่ายสว่นกลาง 
- คา่ใช้จ่ายหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
เงินประกนัคา่เช่าพืน้ที่สํานกังาน 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

0.71 

 
 
 

0.04 
 

0.07 

IRPC-CP เช่าพืน้ที่สํานกังานภายในอาคารสํานกังานศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในพืน้ที่ของ IRPC เนื่องจากคู่ค้าส่วนมากของIRPC-CP
มีสํานกังานใหญ่อยู่ภายในอาคารสํานกังานศนูย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลก็ซ์ จึงช่วยให้บริษัทมีความสะดวกในการติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้า
และคู่ค้า โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กําหนดภายใต้สัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทและ IRPC  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอนํา้ตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
- เจ้าหนีค้งค้าง 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 
 

 
 

178.25 
190.72 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอนํา้ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมลูค่าการรับซือ้ไอนํา้ขัน้ตํ่าที่ IRPC ตกลงจะ
ซือ้ตามสญัญาซือ้ขายไอนํา้ระหว่าง IRPC-CP และ IRPC กบัมลูค่าที่ IRPC ได้รับซือ้ไอนํา้ตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสญัญา
ดงักล่าว โดยบริษัทจะมีการคํานวณมลูค่าส่วนต่างดงักล่าวเป็น  รายปี  บริษัทรับรู้ส่วนต่างดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบนัทึกบญัชี
เป็นเจ้าหนีค้งค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก IRPC รับซือ้ไอนํา้ในงวดถดัไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสญัญา 
IRPC-CP จะคืนเงินรับล่วงหน้าดงักล่าวในงวดถดัไปตามปริมาณที่ใช้เกิน  ทัง้นี ้เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ไป  

คา่ใช้จ่าย Maintenance Service 
- คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
7.00 

 
 

1.63 

IRPC-CP ได้เข้าทําสญัญาจดัการบํารุงรักษาโรงงานกบั IRPC ซึง่มีบคุคลากรเป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านงานบํารุงรักษาและมีประสบการณ์
ทัง้งานเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวดั ระบบ และอปุกรณ์ของ IRPC-CPเป็นอย่างดี ซึง่เพิ่มความคลอ่งตวัในการให้บริการแก่ IRPC-CP ทัง้นี ้
การเข้าทําสญัญาดงักล่าวเป็นการสนบัสนนุธรุกิจปกติของ IRPC-CP  โดยมีอตัราคา่จ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกนั
ระหวา่ง IRPC-CP และ IRPC 
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12.1.2.1.2 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) (“TIP”) 

TIP ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทและ TIP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น TIP ในสดัสว่นร้อยละ 13.33 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TIP 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้จ่ายการทําประกันภัยสําหรับโรงงาน และ
ประกนัภยักรณีธรุกิจหยดุชะงกั 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

11.10 
 

 
 
 

20.40 
3.63 

IRPC-CP ได้มีการทําประกนัภยักบั TIP โดยการทําประกนัภยัดงักล่าวเป็นไปในลกัษณะการทําประกนัภยัแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง 
TIP ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภยั และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตวัแทนจดัหาประกันภยัขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทัง้ด้าน
คณุสมบตัิและเงินลงทนุ สําหรับการทําประกนัภยัของกลุม่ ปตท. และบริษัทในเครือ  
ทัง้นีก้ารที่ IRPC-CP เข้าร่วมการทําประกนัภยัแบบกลุ่มกบั ปตท. นัน้ ช่วยให้ IRPC-CP มีอํานาจในการต่อรองกบับริษัทประกนัภยัมาก
ขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่ IRPC-CP ทัง้ในด้านคา่เบีย้ประกนัภยัและเงื่อนไขอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
บริษัทได้ชําระเงินคา่เบีย้ประกนัภยัดงักลา่วลว่งหน้าเป็นรายปี จงึรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า โดยบนัทกึบญัชีเป็นลกูหนีค้งค้าง 

 

12.1.2.1.3 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (“ปตท”) 

ปตท. ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติครบวงจร โดย ปตท. เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท และ ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน PTTGC และ TOP ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัท 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อํานวยความ
สะดวกของ ปตท. 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

0.02 
 

 
 
 

0.0006 

ปตท. มีการจดัตัง้ศนูย์อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศนูย์พยาบาล ค่าทํานามบตัร เป็นต้น และ ปตท. เปิดให้บริการแก่พนกังานและ
บคุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการทัว่ไป ซึ่งรวมถึงพนกังานและบคุคลากรของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศนูย์อํานวยความ
สะดวก เป็นอตัราที่ ปตท. กําหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุม่ ปตท. ในอตัราเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายในการซือ้ก๊าซธรรมชาติ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
370.68 

 
 

123.87 

บริษัทซือ้ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบที่สําคญัในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าโดยทัว่ไป ทัง้นี ้ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขรับซือ้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติระหวา่งบริษัทและ ปตท. 

คา่ใช้จ่ายสําหรับสิทธิ์ในการใช้ท่อก๊าซ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
563.02 

 
 

178,25 

IRPC-CP ได้ขอสิทธิ์ในการใช้ท่อก๊าซของ ปตท. บริเวณโรงไฟฟ้า IRPC-CP เพื่อรับซือ้ก๊าซ มาใข้ในการบวนการผลิต โดยมีอตัราสิทธิ์ใน
การใช้ท่อก๊าซเป็นไปตามอตัราและเงื่อนไขทางการค้าที่กําหนดภายใต้สญัญาสิทธิ์ในการใช้ท่อก๊าซระหวา่ง IRPC-CP และ ปตท. 

 

12.1.2.1.4 บริษัท เอน็พีซี เซฟตี ้แอนด์ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จาํกัด (“NPC S&E”) 

NPC S&E ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทและ NPC S&E มีผู้ ถือ
หุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ PTTGC ซึง่ถือหุ้น NPC S&E ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ NPC S&E  

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายในการซือ้ชดุกนัฝุ่ น 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 
0.003 

 
 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าชุดกันฝุ่ นที่ใช้ในโรงไฟฟ้าของ IRPC-CP ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพแล้ว โดยเป็นไปตาม
มาตรฐานของ IRPC-CP ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัท ผลติไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด (“CHPP”) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

12.1.2.2.1 บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) (“ปตท”) 

ปตท. ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติครบวงจร โดย ปตท. เป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท และ ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน PTTGC และ TOP ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัท 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายสําหรับการซือ้ก๊าซธรรมชาติ  
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
1.07 

 

 
 

0.10 

CHPP ซือ้ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไฟฟ้า จากระบบการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน 
(Cogeneration) ของ CHPP ซึ่งถือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทัง้นี ้ปตท. เป็นผู้ ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่
ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแตเ่พียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขซือ้ก๊าซธรรมชาติตามสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติระหวา่ง 
CHPP และ ปตท. 

คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
0.10 

 

 

 
0.001 

 

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นค่าอบรม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานตามกฎหมายกําหนดประจําปี 2558 เพื่อ
พฒันาบคุลากร ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้และทกัษะครอบคลมุด้านคณุภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม QSHE MS ของกลุ่ม 
ปตท. ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูน ย์อํานวยความ
สะดวกของ ปตท. 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 

 
 

0.004 

 
 
 

ปตท. มีการจดัตัง้ศนูย์อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศนูย์พยาบาล ค่าทํานามบตัร เป็นต้น และ ปตท. เปิดให้บริการแก่พนกังานและ
บคุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการทัว่ไป ซึ่งรวมถึงพนกังานและบคุคลากรของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศนูย์อํานวยความ
สะดวก เป็นอตัราที่ ปตท. กําหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุม่ ปตท. ในอตัราเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
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12.1.2.2.2 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จาํกัด (“PTTICT”) 

PTTICT ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุม่ ปตท. เป็นหลกั และถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทและ PTTICT มีผู้ ถือ
หุ้นใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึง่ถือหุ้น PTTICT ในสดัสว่นร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ PTTICT ตามลําดบั 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
1.05 

 

 
 

0.30 

CHPP ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึง่เป็นบริษัทที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ บริการให้เช่าใช้ จดัหา 
ติดตัง้ และบํารุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software เป็นต้น ซึ่งรายการว่าจ้างดงักล่าว
เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินธรุกิจปกติของบริษัท ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 

12.1.2.2.3 บริษัท บซิเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จาํกัด (“BSA”) 

BSA ประกอบธุรกิจบริหารจดัการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจร โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเนื่องจากเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นบรุิมสทิธิ์อยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 
25.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ BSA นอกจากนี ้บริษัทฯ และ BSA ยงัมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกนั ได้แก่ ปตท. ซึง่ถือหุ้นสามญัทัง้หมดของ BSA โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
25.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ BSA และ PTTGC ซึง่ถือหุ้นบรุิมสทิธิ์ ในสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ BSA 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

คา่ใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจดัหาพนกังาน 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.54 

 

 
 

0.10 

CHPP ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจดัหาพนกังาน โดย BSA จะเป็นผู้ รับจ้างจดัหาพนกังาน Outsource มาปฏิบตัิงานให้ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ที่บริษัทกําหนด ซึ่ง BSA จะคิดค่าจ้างเหมาบริการตามจํานวนบคุลากรที่ได้มาปฏิบตัิงานให้บริษัทจริง โดยมีการเรียก
เก็บอตัราคา่จ้างบริการตามเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปสําหรับธรุกิจ outsource    
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12.1.2.2.4 บริษัท ทพิยประกันภัย จาํกัด (มหาชน) (“TIP”) 

TIP ประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยั โดยถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TIP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้น TIP ในสดัสว่นร้อยละ 13.33 
ของทนุจดทะเบียนและชําระแล้วของ TIP 

ลักษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 
งวดปีสิน้สุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 58 
(ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะ
ทางการเงนิ 
ณ 31 ธ.ค.58 
(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ค่าใช้จ่ายการทําประกันภัยสําหรับโรงงาน 
และประกนัภยักรณีธรุกิจหยดุชะงกั 
-  คา่ใช้จ่ายสําหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

2.28 

 

 
 
 

0.57 

การทําประกันภัยของ CHPP เป็นไปในลักษณะการทําประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้ เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ประกนัภยั และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตวัแทนจดัหาประกนัภยัขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทัง้ด้านคณุสมบตัิและเงินลงทนุ สําหรับ
การทําประกนัภยัของกลุม่ ปตท. และบริษัทในเครือ  
ทัง้นีก้ารที่ CHPP เข้าร่วมการทําประกนัภยัแบบกลุ่มกบั ปตท. นัน้ ช่วยให้บริษัทฯ มีอํานาจในการต่อรองกบับริษัทประกนัภยัมากขึน้ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ทัง้ในด้านคา่เบีย้ประกนัภยัและเงื่อนไขอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า 
CHPP ได้ชําระเงินคา่เบีย้ประกนัภยัดงักลา่วลว่งหน้าเป็นรายปี จงึรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า โดยบนัทกึบญัชีเป็นลกูหนีค้งค้าง 
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12.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความจําเป็นในการเข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไป
ตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ 
ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเง่ือนไขของการทํารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ 
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทํารายการดังกล่าวนัน้มีการกําหนดราคาหรือเง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญ
อิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความ
จําเป็นและความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีสําคญั ดงันี ้

1. รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยการ
กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการค้าตา่งๆ จะต้องมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาและเง่ือนไข ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนักบัลกูค้าทกุรายทัง้ท่ีเก่ียวข้องกนัและไมเ่ก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนนุธุรกิจปกติ ซึ่งการ 
ตกลงราคาและเง่ือนไขทางการค้าต่างๆ ระหวา่งบริษัทฯ กบัคูค้่านัน้ จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัท่ี
คูค้่านัน้ได้มีการกําหนดให้กบับคุคลอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่บริษัทฯ รวมทัง้การเข้าทํารายการดงักลา่ว จะต้องไมทํ่าให้
บริษัทฯ เสียประโยชน์ 

3. รายการเก่ียวกับการซือ้ขายสินทรัพย์: เป็นรายการท่ีอาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจําเป็นและ
เหมาะสม เช่น การเข้าซือ้ธุรกิจต่างๆ เพ่ือขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ  โดยการเข้าทํารายการดงักล่าวให้ฝ่ายจดัการ และ/หรือ ผู้ เช่ียวชาญอิสระ (ตามแต่ความจําเป็น
และเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตสุมผลของราคาและเง่ือนไขสําหรับการเข้า
ทํารายการดงักลา่ว 

 สําหรับการอนมุติัการทํารายการระหว่างกนันัน้ ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการ
ทํารายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเข้าทํารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  แต่เป็นการทํารายการท่ี
บริษัทฯ ได้คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของ
บริษัทฯ  (แบบ 56-1) 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทํารายการระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน
ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียน 
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12.3 ความเหน็ของคณะกรรมการอสิระ 

 ไมมี่ความเหน็ท่ีแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

12.4      นโยบายในการทาํรายการระหว่างกัน  

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียของตนหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องและแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูสําหรับการดําเนินการตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการระหว่าง
กนั 

2. หลีกเล่ียงการทํารายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

3. ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะปฏิบติัตามขัน้ตอนและการดําเนินการให้สอดคล้อง
กบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

4. กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length 
basis) ซึง่ต้องเป็นธรรม สมเหตสุมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย กรณีท่ี
ไมมี่ราคาดงักลา่ว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมือน
หรือคล้ายคลงึกนั 

5. ผู้ มีสว่นได้เสียกบัการทํารายการระหว่างกนัจะไม่สามารถอนมุติัหรือออกเสียงเพ่ือลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง
ได้ 

6. ในการพิจารณาการทํารายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระเพ่ือทําการประเมินและ
เปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหว่างกันท่ีสําคัญ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกัน
ดงักลา่ว สมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

12.5 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

 ในอนาคต หากมีการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  ทัง้นี ้การเข้าทํารายการดงักลา่วจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ  แตต้่องเป็นการทํารายการท่ีบริษัทฯ ได้คํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

 ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และคาดวา่จะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองในอนาคต บริษัทฯ จะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม
และยติุธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทํารายการดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงท่ี
มีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไปตามท่ีมีการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในการนี ้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทํา
รายการสรุปการเข้าทําธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุปี 

 ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. 
รวมทัง้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด อีกทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับบริษัทหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันของ 
สภาวิชาชีพบญัชี 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) “GPSC” เกิดขึน้จากการควบบริษัท (Amalgamation) 
ระหว่างบริษัท พีทีที ยูทิลิตี ้จํากัด “PTTUT” และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด “IPT” โดยได้จดทะเบียน
จดัตัง้บริษัทขึน้เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท่ีบริษัทได้กําหนดให้มีอตัราการ
แลกหุ้นของการควบบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ PTTUT และ IPT ท่ีมีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัท โดย
บริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าท่ี และภาระผกูพนัทัง้หมดของทัง้สองบริษัท ตลอดรวมสญัญาต่างๆ ท่ี PTTUT 
และ IPT ได้ทําไว้ก่อนหน้าการควบรวม 

 บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.73) 
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.58) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากดั (ถือหุ้นร้อยละ 20.79) และ  บริษัท 
ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 8.91) ซึ่งบริษัททัง้ส่ีแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีบริษัท 
ปตท. จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ในลําดบัสงูสดุ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหมโ่ดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของกลุม่บริษัทอยา่งเป็นสาระสําคญัดงันี ้

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 กลุ่มบริษัทเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการ
พิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคมุเหนือผู้ ได้รับการลงทนุหรือไม่ และกลุ่มบริษัทต้องรวมผู้ ได้รับการลงทนุในงบการเงิน
รวมหรือไม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 แนะนํารูปแบบการควบคมุแบบใหม่ซึ่งสามารถประยกุต์ใช้กบัผู้
ได้รับการลงทนุทัง้หมด โดยเน้นวา่กลุม่บริษัทมีอํานาจการควบคมุเหนือผู้ ได้รับการลงทนุหรือไม่ มีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบัผู้ ได้รับการลงทนุ และมีความสามารถในการทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากอํานาจเหนือผู้ ได้รับการลงทนุหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 กําหนดให้รวม
ผู้ได้รับการลงทนุท่ีกลุม่บริษัทควบคมุตามเกณฑ์ของสถานการณ์โดยพฤตินยัในงบการเงินรวม 

 การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 งบการเงินรวม มีผลทําให้การควบรวมกิจการและ      
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าในระหว่างปี 2556 และ 2557 ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ
เดียวกนั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทก่อนและหลงัการควบรวมกิจการอยู่ภายใต้การควบคมุของบริษัทใหญ่ในลําดบัสงูสดุแห่ง
หนึง่ 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีโดยนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดัได้ปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินท่ีได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์

(ปรับปรุงใหม่)1 % (ปรับปรุงใหม่)2 % %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6,390,269,701        14.7% 3,420,945,051        8.0% 2,864,880,036        5.1%

เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 80,536,757             0.2% 182,285,545           0.4% 235,488,378           0.4%

เงินลงทนุชั่วคราว 825,220,124           1.9% -                           0.0% 8,320,680,351        14.9%

ลูกหนีก้ารค้า 4,998,759,254        11.5% 3,013,490,096        7.0% 2,848,517,035        5.1%

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน -     -     

   ทีค่รบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 428,922,872           1.0% 460,331,437           1.1% 532,558,480           1.0%

ลูกหนีอ้ื่น 1,074,112,725        2.5% 466,757,928           1.1% 852,817,471           1.5%

สินค้าคงเหลือ 389,261,913           0.9% 359,029,246           0.8% 406,296,559           0.7%

ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน 72,181,157             0.2% 15,491,000             0.0% 59,280,694             0.1%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 233,296,844           0.5% 227,948,760           0.5% 195,732,045           0.4%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,492,561,347       33.4% 8,146,279,063        19.0% 16,316,251,049       29.2%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,734,884,696        4.0% 2,639,060,760        6.1% 3,413,934,102        6.1%

เงินลงทนุในการร่วมค้า 1,148,793,081        2.7% 2,015,785,472        4.7% 2,177,009,534        3.9%

เงินลงทนุระยะยาวอื่น 500,000                 0.0% 2,686,877,411        6.3% 2,686,877,411        4.8%

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน 7,389,507,772        17.0% 6,928,636,069        16.1% 6,396,077,589        11.4%

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 18,177,717,111       41.9% 20,047,742,289       46.7% 23,467,200,363       42.0%

ค่าความนยิม -                           0.0% -                           0.0% 29,939,479             0.1%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26,773,544             0.1% 73,298,313             0.2% 366,089,488           0.7%

สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนนิงาน 137,845,050           0.3% 137,845,050           0.3% 143,224,059           0.3%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -                           0.0% -                           0.0% 2,542,340              0.0%

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ระบบ -     -     

   จําหนา่ยก๊าซธรรมชาติ -                           0.0% -                           0.0% 563,020,000           1.0%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 235,150,440           0.5% 256,711,836           0.6% 304,360,355           0.5%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 28,851,171,694       66.6% 34,785,957,200       81.0% 39,550,274,720       70.8%

รวมสินทรัพย์ 43,343,733,041       100% 42,932,236,263       100% 55,866,525,769       100%

(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 



 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
 

สว่นท่ี 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั  หน้า 3 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

(ปรับปรุงใหม่)1 % (ปรับปรุงใหม่)2 % %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 360,000,000            0.8% -                                  0.0% -                                  0.0%

เจ้าหนีก้ารค้า 3,111,534,911         7.2% 2,275,789,182         5.3% 1,959,807,391         3.5%

เจ้าหนีอ่ื้น 1,164,756,059         2.7% 998,952,262            2.3% 773,966,463            1.4%

เจ้าหนีง้านก่อสร้างโครงการยูทิลิตี ้ 464,065,504            1.1% 193,525,744            0.5% 76,815,720              0.1%

ดอกเบีย้ค้างจ่าย 28,216,689              0.1% 13,513,106              0.0% 12,031,589              0.0%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 2,254,429,642         5.2% 1,594,836,477         3.7% 1,594,819,453         2.9%

หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 673,121,331            1.6% 126,520,350            0.3% 151,350,200            0.3%

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 8,056,124,136       18.6% 5,203,137,121       12.1% 4,568,790,816       8.2%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10,383,934,192      24.0% 11,196,911,019      26.1% 13,393,834,948      24.0%

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 442,863,786            1.0% 406,246,147            0.9% 452,094,588            0.8%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22,876,782              0.1% 27,473,861              0.1% 57,125,799              0.1%

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน 76,911,329              0.2% 80,376,329              0.2% 268,101,223            0.5%

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 10,926,586,089     25.2% 11,711,007,356     27.3% 14,171,156,558     25.4%

รวมหนีส้ิน 18,982,710,225     43.8% 16,914,144,477     39.4% 18,739,947,374     33.5%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 11,237,256,000      14,983,008,000      14,983,008,000      

   ทุนที่ออกและชําระแล้ว    11,237,256,000      25.9% 11,237,256,000      26.2% 14,983,008,000      26.8%

   ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 3,392,744,015         7.8% 3,392,744,015         7.9% 9,485,108,656         17.0%

   ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -                                  0.0% -                                  0.0% 78,467,400              0.1%

ส่วนลดทุนจากการจัดโครงสร้าง

   การดาํเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (1,086,448,750)       -2.5% (1,196,681,314)       -2.8% (1,196,681,314)       -2.1%

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      ทุนสํารองตามกฏหมาย 196,581,468            0.5% 343,843,677            0.8% 439,206,665            0.8%

   ยังไม่ได้จัดสรร 10,186,918,282      23.5% 11,507,861,075      26.8% 12,186,991,192      21.8%

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                                  0.0% -                                  0.0% 28,776,500              0.1%

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 23,927,051,015     55.2% 25,285,023,453     58.9% 36,004,877,099     64.4%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 433,971,801            1.0% 733,068,333            1.7% 1,121,701,296         2.0%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  24,361,022,816     56.2% 26,018,091,786     60.6% 37,126,578,395     66.5%

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 43,343,733,041     100.0% 42,932,236,263     100.0% 55,866,525,769     100.0%

(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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งบกาํไรขาดทุน 

% 31 ธันวาคม 2557 % 31 ธันวาคม 2558 %

(ปรับปรุงใหม่)1 (ปรับปรุงใหม่)2

รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ 24,841,397,592                   100.0% 22,924,014,633       100.0% 21,758,181,654       100.0%

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน 754,520,357                       3.0% 730,408,226           3.2% 685,504,013           3.2%

ต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการ (23,649,292,792)                  95.2% (21,571,220,506)      94.1% (20,177,066,407)      92.7%

กําไรขัน้ต้น 1,946,625,157                    7.8% 2,083,202,353        9.1% 2,266,619,260        10.4%

รายได้จากการขายไนโตรเจน 107,157,654                       0.4% 100,795,069           0.4% 99,583,165             0.5%

ต้นทนุค่าไนโตรเจน (100,877,716)                      0.4% (94,133,073)            0.4% (93,105,610)            0.4%

ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ (22,697,617)                        0.1% (7,669,633)             0.0% (45,708,085)            0.2%

เงินปันผลรับ 12,500                               0.0% 11,250                   0.0% 288,008,794           1.3%

รายได้อื่น 184,491,915                       0.7% 135,343,368           0.6% 189,606,138           0.9%

ค่าใช้จ่ายในการขาย (5,188,030)                         0.0% (8,893,611)             0.0% (7,839,092)             0.0%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (276,087,908)                      1.1% (401,299,935)          1.8% (662,528,495)          3.0%

ผลเสียหายจากคดีความ (90,165,883)                        0.4% -                        0.0% -                        0.0%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า 2,466,523                          0.0% 268,264,312           1.2% 338,572,944           1.6%

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,745,736,595                    7.0% 2,075,620,100        9.1% 2,373,209,019        10.9%

ต้นทนุทางการเงิน (600,512,796)                      2.4% (470,100,260)          2.1% (394,027,053)          1.8%

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,145,223,799                    4.6% 1,605,519,840        7.0% 1,979,181,966        9.1%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,574,821)                         0.0% (27,477,496)            0.1% (90,027,863)            0.4%

กําไรสําหรับปี/งวด 1,143,648,978                    4.6% 1,578,042,344        6.9% 1,889,154,103        8.7%

ส่วนของกําไรสําหรับปีที่เป็นของ

    ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,148,289,906                    4.6% 1,580,577,562        6.9% 1,905,982,167        8.8%

    ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม (4,640,928)                         0.0% (2,535,218)             0.0% (16,828,064)            0.1%

กําไรสําหรับปี/งวด 1,143,648,978                    4.6% 1,578,042,344        6.9% 1,889,154,103        8.7%

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.32 1.41 1.40

สําหรับปีสิน้สุดวันที่

(บาท)

สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่

วันที่ 10 มกราคม 2556

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)1 (ปรับปรุงใหม่)2

กําไรสําหรับปี/งวด 1,143,648,978                    1,578,042,344           1,889,154,103           

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่น

รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่

    เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลัก

    คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

    โครงการผลประโยชนพ์นกังาน -                                       -                              (11,509,214)              

-                                       -                              (11,509,214)              

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทรายการใหม่

    เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                                       -                              29,045,596               

-                                       -                              29,045,596               

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื่นสําหรับปี/งวด

    - สุทธิจากภาษี -                                       -                              17,536,382               

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี/งวด 1,143,648,978                    1,578,042,344           1,906,690,485           

ส่วนของกําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมที่เป็นของ

    ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,148,289,906                    1,580,577,562           1,923,249,453           

    ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอํานาจควบคุม (4,640,928)                         (2,535,218)                (16,558,968)              

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมสําหรับปี/งวด 1,143,648,978                    1,578,042,344           1,906,690,485           

สําหรับปีสิน้สุดวันที่
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่

วันที่ 10 มกราคม 2556

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(บาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)1 (ปรับปรุงใหม่)2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

รับดอกเบีย้ 175,028,281                        117,879,897           101,215,690           

รับเงินปันผล 12,500                                11,250                   606,746,314           

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,905,099)                           (48,938,015)            (15,818,768)            

ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (357,680,297)                       (3,082,071,454)       (4,415,757,595)       

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ระบบจําหนา่ยก๊าซธรรมชาติ -                                        -                           (563,020,000)          

จ่ายต้นทนุทางการเงินทีเ่กี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ -                                        (76,490,519)            (147,918,891)          

เงินฝากธนาคารทีม่ีข้อจํากัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึน้) ลดลง 610,956,064                        (101,748,788)          (53,202,833)            

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทย่อย (913,526,148)                       -                           (279,390,152)          

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทร่วม (2,315,698,437)                     (883,687,500)          (795,937,500)          

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในการร่วมค้า (927,000,000)                       (1,094,000,000)       (237,273,690)          

เงินจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน (174,023,827)                       -                        -                        

เงินลงทนุระยะยาวอื่น -                                     (2,896,377,411)       -                           

รับคืนเงินจากการลงทนุ -                                     210,000,000           -                           

เงินลงทนุชั่วคราว 925,415,820                        825,220,250           (8,320,678,667)       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -                                        -                           11,556,081             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (2,978,421,143)                     (7,030,202,290)       (14,109,480,011)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบีย้ (592,993,215)                       (448,939,727)          (355,551,895)          

จ่ายเงินปันผล -                                     (112,372,560)          (1,119,979,848)       

รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทนุ 6,000,000,015                      -                           10,035,063,000       

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น -                                        -                           (196,946,359)          

ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (1,487,274)                           (126,247,176)          (33,743,151)            

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 360,000,000                        1,640,000,000        -                           

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน -                                     (2,000,000,000)       -                           

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน -                           1,617,862              

เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (350,000,000)                       -                           -                           

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                                     2,470,000,000        3,790,000,000        

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,875,437,644)                     (2,266,233,278)       (1,601,050,000)       

เงนิสดรับค่าหุ้นจากส่วนทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย -                                     301,631,750           402,214,809           

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,540,081,882                      (542,160,991)          10,921,624,418       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 2,113,309,524                      (2,969,324,650)       (556,065,015)          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที ่1 มกราคม 4,276,960,177                      6,390,269,701        3,420,945,051        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 6,390,269,701                      3,420,945,051        2,864,880,036        

สําหรับปีสิน้สุดวันที่
สําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต่

วันที่ 10 มกราคม 2556

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(บาท)
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หมายเหตุ: 1 งบการเงินปี 2556 ปรับปรุงใหมต่ามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ืองการประเมินวา่ 

    ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม ่และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ืองงบการเงินรวม 

 2 งบการเงินปี 2557 ปรับปรุงใหมต่ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ืองงบการเงินรวม 
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สว่นท่ี 3 – 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ   หน้า 1 

14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 1,906 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 จากปี 2557 ซึง่มีกําไรรวมสทุธิ 1,581 ล้านบาท 
 
14.1 ผลการดาํเนินงาน – งบการเงนิรวม 
 

รายได้จากการขาย 23,654         22,444         -5%

EBITDA 2,726         2,772         2%

EBITDA Margin (%) 11.5% 12.4% 1%

ต้นทนุทางการเงิน 470              394              -16%

รายได้อ่ืน 131              469              258%

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า 268              339              26%

กําไรสุทธิ 1,581         1,906         21%

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)* 1.41          1.40          -1%

*จํานวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 1,124           1,362           

 YOY +/(-)2557 2558หน่วย : ล้านบาท

  

กําไรสทุธิในปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 21 จากปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากการรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 
จํากัด และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึน้ และปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า        
ศรีราชา IPP ปรับตวัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาลดลง นอกจากนี ้บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ 
จํากดั ได้เร่ิมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ระยะท่ี 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีกําลงัการผลิต ไฟฟ้า 45 เมกะวตัต์ ไอนํา้ 
170 ตนัตอ่ชัว่โมง  
 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 มีการชะลอตวั รวมถึงความไม่แน่นอนของราคานํา้มนัท่ีมีการปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจไฟฟ้ามีการจดัทําสญัญาระยะยาว จึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบกบัราคาก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัของบริษัท ปรับตัวลดลง จึงได้รับประโยชน์จากต้นทุนท่ีถูกลง ในช่วงท่ีมีความต้องการไฟฟ้าปรับตัว
เพิ่มขึน้ 
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รายได้จากการขายรายผลติภัณฑ์ปี 2558 

  

 
 

สรุปผลการดาํเนินงานแยกรายธุรกจิปี 2558 
 

โรงไฟฟ้าศรีราชา (ผลติภัณฑ์ - ไฟฟ้า IPP และนํา้อุตสาหกรรม) 
ในปี  2558 โรงไฟฟ้าศรีราชามีรายได้จากการขายไฟฟ้า จํานวน  8,994 ล้านบาท  และจากการขายนํา้

อตุสาหกรรม จํานวน 38 ล้านบาท รวมรายได้จากโรงไฟฟ้าศรีราชาทัง้สิน้จํานวน 9,032 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 79 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1 จากปี 2557 เน่ืองจากในปี 2558 มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้  

ในส่วนของต้นทุนขายในปี 2558 มีการปรับตวัลดลง 409 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนก๊าซธรรมชาติ จํานวน 
7,566 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาท จากสาเหตหุลกัมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตวัลดลงในปี 2558 เม่ือเทียบกบัปี 
2557 ทัง้นี ้ราคาเฉล่ียก๊าซธรรมชาติในปี 2558 เท่ากบั 309 บาทต่อล้านบีทีย ู(MMBTU) ในขณะท่ีปี 2557 เท่ากบั 336 
บาทต่อ MMBTU ค่าบํารุงรักษามีจํานวน 460 ล้านบาท ลดลง 269 ล้านบาท หรือร้อยละ 37  สาเหตุหลกัมาจากในปี 
2557 มีการซ่อมบํารุง ประกอบกบัค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจํานวน 184 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จากปี 2557 
จากคา่เบีย้ประกนัภยัทรัพย์สนิท่ีลดลง  
 
โรงผลติสาธารณูปการระยอง 1-3  (ผลติภัณฑ์ - ไฟฟ้า SPP  ไอนํา้ และนํา้อุตสาหกรรม) 
  ในปี 2558 รายได้จากการขายไฟฟ้า จํานวน 6,841 ล้านบาท จากการขายไอนํา้ จํานวน 5,882 ล้านบาท และ
จากการขายนํา้อตุสาหกรรม จํานวน 233 ล้านบาท รวมรายได้จากโรงไฟฟ้าระยองทัง้สิน้ จํานวน 12,956 ล้านบาท ลดลง 
1,573 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11 จากปี 2557 เน่ืองจากรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 812 ล้านบาท หรือร้อยละ 
11 และรายได้จากการขายไอนํา้ ลดลง 762 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เน่ืองจากในปี 2558 มีลกูค้าของโรงสาธารณูปการ
ระยองแห่งท่ี 2 หยุดซ่อมบํารุง ส่งผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าลดลง 154 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) หรือร้อยละ 7 และ
ปริมาณการขายไอนํา้ลดลง 178 พนัตนั หรือร้อยละ 4 รวมถึงปัจจยัทางด้านราคาขายท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากราคาก๊าซ
ธรรมชาติท่ีปรับตวัลดลงเป็นหลกั  
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 ในส่วนของต้นทุนขายในปี 2558 เท่ากับ 10,429 ล้านบาท ลดลง 1,261 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11 
สาเหตหุลกัมาจากราคาวตัถดิุบหลกัในการผลิตลดลง 1,244 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีจํานวน 284 
ล้านบาท ลดลง 57 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 จากปี 2557 โดยหลกัมาจากคา่เบีย้ประกนัภยัทรัพย์สนิลดลง  
 
บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลังงานร่วม จาํกัด (CHPP : ผลติภัณฑ์ – นํา้เยน็) 

ในปี 2558 รายได้จากการขายนํา้เยน็มีจํานวนเท่ากบั 192 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 
เน่ืองจากในปี 2558 ทางศนูย์ราชการมีความต้องการใช้นํา้เยน็ท่ีสงูขึน้เพราะได้ให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ือจดันิทรรศการตา่งๆ เพิ่มขึน้ 
โดยปริมาณขายนํา้เยน็ในปี 2558 เทา่กบั 25,746 พนัตนัความเยน็ เพิ่มขึน้ 4,746 พนัตนัความเยน็จากปี 2557 
 
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จาํกัด (IRPC-CP : ผลติภัณฑ์ – ไฟฟ้า SPP และไอนํา้) 

ในปี 2558 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากดั (IRPC-CP) ได้เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์สําหรับระยะท่ี 1 ใน
เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าจํานวน 145 ล้านบาท รายได้จากการขายไอนํา้จํานวน 119 ล้าน
บาท รวมเป็นรายได้จากการขายทัง้สิน้ จํานวน 264 ล้านบาท ซึง่มีปริมาณขายไฟฟ้า 47 กิกะวตัต์-ชัว่โมง (GWh) ปริมาณ
ขายไอนํา้ท่ี 90 พนัตนั  

ในส่วนของต้นทนุขายสินค้าและต้นทนุการให้บริการประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดิุบซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทนุค่า
ก๊าซธรรมชาติ ค่าบํารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยในปี 2558 มีต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการเท่ากบั 197 
ล้านบาท 
 
เหตุการณ์ที่สาํคัญ และบางส่วนมีผลต่องบการเงนิอย่างมีสาระสาํคัญในปี 2558  

 วนัท่ี 23 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นของบริษัท Ichinoseki Solar Power 1 GK ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น กําลงั

การผลติ 20.8 เมกะวตัต์ โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99 

 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ เร่ิมเปิดการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นวนัแรก 

 วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติลงทุนโครงการศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 4 

(CUP-4) กําลงัการผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวตัต์ ไอนํา้ 70 ตนัต่อชัว่โมง เงินลงทนุโครงการจํานวนประมาณ 3,980 

ล้านบาท เพ่ือขยายกําลงัการผลิต รองรับการเจริญเติบของกลุ่ม ปตท. ในเขตอตุสาหกรรมวณารมย์ (WEcoZi)  

นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย และลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมฯใกล้เคียง อีกทัง้เป็นการสนบัสนนุความมัน่คงของระบบ

โดยมีการเช่ือมตอ่ระบบสง่ไฟฟ้า/ไอนํา้ของบริษัทฯ 

 วันท่ี 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายเติมชัย บุนนาค เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

 วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559  

เพ่ือพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.95 บาท คิด

เป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 75 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวมปี 2558 ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 บริษัท

ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 
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0.60 บาท ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

 
ผลการดาํเนินงาน 

รายได้ 23,654              22,444               (1,210)           

หัก ต้นทุนขาย 20,546              19,083               (1,463)           

กาํไรขัน้ต้น 3,108              3,361              253            

หัก คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 393                   604                    211               

รายได้และคา่ใช้จา่ยอ่ืน 11                     15                      4                   

EBITDA 2,726              2,772              46              

หัก คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 1,042                1,083                 41                 

EBIT 1,684              1,689              5                

หัก ต้นทุนทางการเงิน 470                   394                    (76)                

รายได้อ่ืน 131                   469                    338               

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 268                   339                    71                 

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ (27)                    (90)                    63                 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อน FX และรายการพิเศษ 1,586              2,013              427            

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (8)                      (46)                    (38)                
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน -                    78                      78                 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,578              1,889              311            

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 3                       17                      14                 

ส่วนของบริษัทใหญ่ 1,581              1,906              325            

 +/(-)25582557

ผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบ 

1. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจํานวน 604 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 211 ล้านบาทหรือร้อยละ 54 สาเหตุ
หลกัมาจากคา่ใช้จ่ายในการพฒันาธุรกิจ  

2. ค่าเส่ือมราคา 
ในปี 2558 ค่าเส่ือมราคาเท่ากับ 1,083 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากการเปิด

ดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า  IRCP-CP ในเดือน พฤศจิกายน 2558 
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3. ต้นทุนทางการเงนิ 
 ในปี 2558 ต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 394 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 เป็นผลมาจากการชําระ
คืนเงินกู้ ยืมระยะยาวตามกําหนดชําระของโรงผลิตสาธารณูปการระยองแห่งท่ี 1 - 3 จํานวน 1,601 ล้านบาท ส่งผลให้
ดอกเบีย้จ่ายลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557 

4. รายได้อ่ืน 
ในปี 2558 รายได้อ่ืนมีจํานวนเท่ากับ 469 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 338 ล้านบาท โดยหลกัมาจากเงินปันผลรับจาก

บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จํากดั (RPCL) จํานวน 288 ล้านบาท และดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทนุชัว่คราวท่ี
เพิ่มขึน้จากการบริหารจดัการเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุหุ้นสามญัเสนอขาย IPO 

5. ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ในปี 2558 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จํานวน 339 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
จํานวน 71 ล้านบาทหรือร้อยละ 26 จากปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจาก 

- บริษัท ไทยโซล่า รีนิวเอเบิล จํากดั (TSR) เพิ่มขึน้ 39 ล้านบาท จากการท่ีโรงไฟฟ้าของ TSR เร่ิมดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ครบทกุโรงในไตรมาส 2 ของปี 2557 

- บริษัท ไฟฟ้านํา้ลิก 1 จํากดั (NL1PC) เพิ่มขึน้ 25 ล้านบาท จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 12 เร่ืองข้อตกลงสมัปทานบริการ (TFRIC12) มาถือปฏิบติั ซึง่ทําให้ NL1PC ต้องรับรู้รายได้ดอกเบีย้
รับทางการเงิน 

 
6. กาํไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในปี 2558 ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจํานวน 46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 38 ล้านบาท จากปี 2557 โดยหลกัเกิดจาก
การจ่ายชําระค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ IRPC-CP ท่ีใช้อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าท่ีเข้าซือ้เงินสกลุดอลล่าร์สหรัฐ และโครน
สวีเดนลว่งหน้า  

 
7. ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2558 ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 63 ล้านบาท หรือร้อยละ 233 สาเหตุหลกัเน่ืองจากกําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้และสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส่วนหนึ่งหมดลงจากบตัรส่งเสริมการลงทนุของโรงผลิตสาธารณูปการระยองท่ีหมดอายไุปแล้ว 2 บตัร 
จากจํานวนทัง้หมด 7 บตัร 
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14.2 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 
 
สนิทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 55,867 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จาก จํานวน 
42,932 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการออกหุ้นเพิ่มทนุ (IPO) และสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึน้
จากโรงไฟฟ้าของ IRPC-CP 

ทัง้นี ้ส่วนประกอบหลกัของสินทรัพย์รวม ได้แก่ (1) สินทรัพย์หมนุเวียน (2) เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้า (3) ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (4) ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงิน (5) สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน โดยมีรายละเอียด
เปล่ียนแปลงท่ีสําคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 8,098 ล้านบาท หรือร้อยละ 105.4 สาเหตหุลกัมาจาก 
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทนุชัว่คราว เพิ่มขึน้ 7,818 ล้านบาท จากกระแสเงินสดรับ

จากจากการเพิ่มทนุหุ้นสามญัเสนอขาย IPO 
- ลกูหนีก้ารค้าลดลง 165 ล้านบาท โดยหลกัเป็นการลดลงของลกูหนีก้ารค้า กฟผ. จํานวน 337 ล้านบาท 

ตามปริมาณการขายไฟฟ้าในช่วงปลายปี 2558 ท่ีลดลงจากช่วงปลายปี 2557 แต่ลูกหนีก้ารค้าของ 
IRPC-CP เพิ่มขึน้ 201 ล้านบาท จากการเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ของ   IRPC-CP ระยะท่ี 1 ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 

- ลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 386 ล้านบาท โดยหลกัเพิ่มขึน้จากลกูหนีค้า่ Minimum take or pay (MTOP) จากลกูค้า
ของโรงผลติสาธารณปูการระยองแหง่ท่ี 2 และลกูค้าของ IRPC-CP  

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า เพิ่มขึน้ 936 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 3,419 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ใน
โรงไฟฟ้าและงานระหว่างก่อสร้างของ IRPC-CP และจากการโครงการ Ichinoseki Solar Power 1 GK 
(ISP1) 

 ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน ลดลง 460 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 โดยมีสาเหตมุาจากการทยอยลดลงของ
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน จาก กฟผ. 
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 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 941 ล้านบาท สาเหตุหลกัจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึน้จากการซือ้กิจการ 
Ichinoseki Solar Power 1 GK (ISP1) และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ระบบจําหน่ายก๊าซเพิ่มขึน้ของ 
IRPC-CP 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนีส้ินรวมตามงบการเงินรวมจํานวน 18,740 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก จํานวน 
1,826 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 

 หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 634 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเจ้าหนี ้
การค้าจํานวน 316 ล้านบาท เน่ืองจากราคาค่าก๊าซธรรมชาติปรับลดลงจากสิน้ปีก่อน เจ้าหนีอ่ื้นลดลง 225 ล้าน
บาท สาเหตจุากในปีก่อนมีเจ้าหนีค้่าซือ้หุ้น NL1PC ค้างชําระรวมถึงเงินรับล่วงหน้าค่า MTOP และเจ้าหนีง้าน
ก่อสร้างลดลง 117 ล้านบาท เน่ืองจากโครงการก่อสร้าง IRPC-CP ระยะท่ี 1 แล้วเสร็จในปี 2558 จึงจ่ายชําระค่า
ก่อสร้างตามความสําเร็จของงาน 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวเพ่ิมขึน้ 2,197 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก IRPC-CP เบิกใช้เงิน
กู้ ยืมจํานวน 3,790 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมตามกําหนดจํานวน 1,601 
ล้านบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 37,127 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จํานวน 11,109 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 42.7 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากทนุและส่วนเกินกว่ามลูค่าหุ้นสามญั เพิ่มขึน้ 
9,917 ล้านบาท จากการเพิ่มทนุหุ้นสามญัเสนอขาย IPO และจากกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้จํานวน 679 ล้าน
บาทจากผลประกอบการในปี 2558 

 

14.3 งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจํานวน 7,818 ล้านบาท โดยมี
เงินสดต้นงวดยกมา 3,603 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเท่ากบั 11,421 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดกระแสเงินสด
แตล่ะกิจกรรมดงันี ้

 หน่วย : ล้านบาท 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                       2,632  
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (5,736) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน  10,922 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,818 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด * 3,603  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด * 11,421  

 
* รวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชแ้ละเงินลงทุนชัว่คราว 
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 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน จํานวน 2,766 ล้านบาท ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ิน
ดําเนินงานจํานวน 34 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จํานวน 100 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดสทุธิ
ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,632 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 

สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
จํานวน 5,736 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินจ่ายลงทนุในอาคารและอปุกรณ์ จํานวน 5,143 ล้านบาท 
จากการชําระคา่ก่อสร้างของ IRPC-CP และ ISP1 และมีการจ่ายซือ้เงินลงทนุและเพิ่มทนุ 1,313 ล้านบาท  

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จํานวน 10,922 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัมาจากเงินสดรับสทุธิจากการเพิ่มทนุหุ้นสามญัเสนอขาย IPO จํานวน 
9,838 ล้านบาท เงินรับจากการเบิกเงินกู้ ยืมระยะยาวของโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 สําหรับ IRPC-CP 
จํานวน 3,790 ล้านบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 1,601 ล้านบาท รวมทัง้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินจํานวน 1,120 ล้านบาท 

 

14.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิและกาํไรต่อหุ้น หน่วย 2557 2558 
อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร    

   อตัรากําไรขัน้ต้น % 8.81 10.10 

   อตัรากําไรสทุธิ % 6.61 8.21 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

   อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่ 3.58 4.29 

   อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA เทา่ 3.37 1.29 
กาํไรต่อหุ้น    

   กําไรตอ่หุ้น บาท/หุ้น 1.41 1.40 
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อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง    

   อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.57 3.57 

   อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1.27 3.12 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (BVPS) บาท/หุ้น 21.54 24.03 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

   อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น  เทา่ 0.65 0.50 
 
 

อัตราส่วน สูตรการคาํนวณ 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง สนิทรัพย์หมนุเวียน 

หนีส้นิหมนุเวียน 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด + เงินลงทนุชัว่คราว+ ลกูหนีก้ารค้า 
หนีส้นิหมนุเวียน 

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น กําไรขัน้ต้น 
รายได้จากการขายและการให้บริการ+รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 

อตัรากําไรสทุธิ   กําไรสทุธิ 
รายได้รวม 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น หนีส้นิรวม 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 
 
14.5 การเปล่ียนแปลงในการปรับใช้มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบกับการรับรู้รายได้  
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า หรือไม่ 
(TFRIC4)  

การประเมินว่าข้อตกลงเป็นสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ ต้องพิจารณาจากเนือ้หาของ
ข้อตกลงและต้องประเมินว่าการปฏิบติัตามข้อตกลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัการใช้สินทรัพย์ท่ีเฉพาะเจาะจงและเป็นการให้สิทธิ
ในการใช้สินทรัพย์นัน้หรือไม ่หากการประเมินข้อตกลงดงักลา่วเข้าเง่ือนไขมีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบ ข้อตกลงดงักลา่ว
จะถกูจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ืองสญัญาเช่า สญัญา
เช่าท่ีโอนความเส่ียงและผลตอบแทนทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมดท่ีผู้ เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้ เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าท่ีไมใ่ช่สญัญาเช่าการเงินถือเป็นสญัญาเช่าดําเนินงาน   

การจดัประเภทของสญัญาเช่ามีผลต่อการแสดงรายการอย่างมีสาระสําคญั สําหรับสญัญาเช่าการเงิน ผู้ ให้เช่า
จะไม่รับรู้รายการสินทรัพย์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน แต่จะรับรู้ลูกหนีต้ามสญัญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 
สําหรับสญัญาเช่าดําเนินงาน ผู้ ให้เช่าจะรับรู้สินทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้
รายได้คา่เช่าด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 3 – 14 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ   หน้า 10 

 
โรงไฟฟ้าหรือโครงการท่ีถกูตีความวา่ข้อตกลงมีสญัญาเช่าเป็นสว่นประกอบดงันี ้

โรงไฟฟ้า/โครงการ ประเภท 

โรงไฟฟ้าศรีราชา สญัญาเช่าการเงิน 
โครงการพลังนํา้ไซยะบุรี สญัญาเช่าดําเนินงาน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12 เร่ือง ข้อตกลงสมัปทาน (TFRIC12)   
โดยจะเข้าเง่ือนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีเ้ม่ือ สญัญาขายไฟฟ้าเป็นสมัปทานบริการระหว่างภาครัฐ
กบัเอกชนท่ีเป็นการให้บริการสาธารณะ โดยผู้ให้สมัปทานมีสิทธิควบคมุรวมถึงการกํากบัดแูลราคาค่าไฟฟ้าได้ และมีการ
โอนโรงไฟฟ้าให้กบัผู้ให้สมัปทาน   
ข้อตกลงสมัปทานดงักลา่วถกูแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. สินทรัพย์ทางการเงิน คือจะมีการประกนัรายได้ค่าขายไฟฟ้าจากผู้ให้สมัปทาน โดยจะรับรู้รายได้เป็นรายได้
ดอกเบีย้รับการเงินตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง โดยคํานวณจากมลูคา่ของลกูหนีท้างการเงินท่ีเสมือนหนึ่งว่า
เงินค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าคือเงินให้กู้ ยืมแก่ผู้ ให้สมัปทาน ซึ่งจะคล้ายกบัสญัญาเช่าทางการเงิน ใน TFRIC4 
เพียงแต่สญัญาขายไฟฟ้าท่ีเข้าเง่ือนไขของ TFRIC12 จะถือว่าโรงไฟฟ้าเป็นของผู้ ให้สมัปทานตัง้แต่เร่ิม
ก่อสร้าง จงึสามารถรับรู้รายได้ดอกเบีย้รับตัง้แตช่่วงท่ีโรงไฟฟ้าเร่ิมก่อสร้าง  

2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  คือไม่มีการประกันรายได้ โดยลกัษณะการบันทึกบัญชีจะคล้ายคลึงกับสญัญาเช่า
ดําเนินงาน โดยรายได้ค่าขายไฟฟ้าจะขึน้อยูก่บัปริมาณท่ีขายไฟฟ้าในงวด ซึง่จะไม่กระทบตอ่การรับรู้รายได้
ค่าขายไฟฟ้าโดยจะรับรู้เป็นค่าขายตามราคาท่ีตกลงไว้ในสญัญาในงวดท่ีมีการขายเกิดขึน้จริง และมลูค่า
ของทรัพย์สนิจะถือเป็นสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

โรงไฟฟ้าท่ีเข้าเง่ือนไขของ TFRIC#12 คือ โรงไฟฟ้า NL1PC ถือเป็นประเภทสนิทรัพย์ทางการเงิน 









  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
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ประวัตกิรรมการ 

ช่ือ – นามสกุล   : นายสรุงค์ บลูกลุ  
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ และ ประธานกรรมการ 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
อายุ  : 60 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : Master of Business Administration, Cornell University,                   

New York, U.S.A. 
 : Master of Engineering in Operations Research, Cornell University,       

New York, U.S.A. 
 : Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, 

Syracuse University, New York, U.S.A. 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : Program for Management Development, Harvard University, Boston, USA 
 : หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 8 

สถาบนัพระปกเกล้า 
 : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร วปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลยั

ป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 10 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นท่ี 15   

วิทยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการ ศาลยติุธรรม 
 : หลกัสตูร Thai Intelligent Investors รุ่นท่ี 1 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 2  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 2  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2558 –ปัจจบุนั : ท่ีปรึกษา บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 : ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน  

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 : กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Limited (ประเทศสงิคโปร์) 
2555 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2552 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 15/15 (ร้อยละ 100) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    : -ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งกรรมการชดุยอ่ย-   
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การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย : ท่ีปรึกษา บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

จํานวน 7 แหง่ ประกอบด้วย : รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
 : กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
 : ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 
 : กรรมการ 24M  Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 : กรรมการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 : กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
 : นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

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

คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายณอคณุ สทิธิพงศ์ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
อายุ  : 62 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : Ph.D. (Mechanical Engineering), Oregon State University, U.S.A. 
 : M.S. (Mechanical Engineering), Oregon State University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)   
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 47 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 4  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 2 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นท่ี 16  วิทยาลยัการยติุธรรม  

สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2555 – 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
2554 – 2557 : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ  

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียมจํากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2553 – 2556 : ปลดักระทรวงพลงังาน 
2553 – 2554 : กรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2552 – 2554 : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
2552 – 2554 : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จํากดั (มหาชน) 
2551 – 2553 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2546 – 2553  รองปลดักระทรวงพลงังาน 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558    :  14/15 (ร้อยละ 93.3) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    :  10/10 (ร้อยละ 100)  วาระพิเศษ 4/4 (ร้อยละ 100) 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย              :   ไมมี่ 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) 

      จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย                                 :   ประธานคณะกรรมการ  องค์การซีเกรฝ่ายไทย (CIGRE) 
ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์    :    ไม่มี 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
                                             ตนเอง                                     :   73,000   หุ้น (0.004872 %) 
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คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายจลุสิงห์ วสนัตสงิห์ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 

อายุ  : 65 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : ประกาศนียบตัร Harvard Business School, Harvard University, U.S.A. 
 : ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัโยนก 
 : ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
 : Master of Comparative Law (MCL), University of Illinois, U.S.A. 
 : เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 
 : นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012) 
 : หลกัสตูร DCP Refresher Course (1/2008) 
 : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
 : หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 1/2006) 
 : หลกัสตูร Finance for Non- Finance Director (FND 7/2003) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 35/2003) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (ปริญญาบตัร วปรอ.) รุ่นท่ี 388 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นท่ี 8      

สถาบนัพระปกเกล้า 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 5  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 5 

สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 : หลกัสตูรภมิูพลงัแหง่แผน่ดินสําหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 1  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2554 - 2558 : นายกสมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2553 - 2557 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
2553 - 2556 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 
2553 - 2556 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2552 - 2556 : อยัการสงูสดุสํานกัอยัการสงูสดุ 
2548 - 2552 : รองอยัการสงูสดุสํานกังานอยัการสงูสดุ 
2547 - 2553 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
2547 - 2553 : กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
2541 - 2553 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา 

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
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จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 14/15 (ร้อยละ 93.3) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558  
                          :  คณะกรรมการตรวจสอบ 9/10 (ร้อยละ 90) วาระพิเศษ 4/4 (ร้อยละ 100) 
                          :  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 5/5 (ร้อยละ 100) 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
จํานวน 4 แหง่ ประกอบด้วย : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ควอลตีิ ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 : ประธานกรรมการ  บริษัท อควา คอร์เปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากดั (มหาชน) 
 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)(1) 

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  
จํานวน 3 แหง่ ประกอบด้วย : ท่ีปรึกษาสมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 : กรรมการกฤษฎีกา 
 : กรรมการบริหารทรัพย์สนิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ              
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 

หมายเหต ุ (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)  
 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 31 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
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ช่ือ – นามสกุล   : นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
อาย ุ  : 66 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : Master of Business Administration (Finance & Banking),  

North Texas State University, U.S.A. 
 : บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program Update (DCPU 2/2014) 
 : หลกัสตูร Anti-Corruption Focus Group (C-FG 4/2013), 
 : หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013), 
 : หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011), 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 113/2009), 
 : หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP 75/2008), 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 2  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization, Sloan School of 

Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. 
 : หลกัสตูร Executive Program in International Management,  

Stanford-National University of Singapore, Singapore 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
2553 – 2557 : คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสตูรนานาชาติ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2551 – 2554 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2551 – 2554 : กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 (วนัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั),   
2 เมษายน 2558 (ตอ่วาระ)) 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558    :   15/15 (ร้อยละ 100) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    :   10/10 (ร้อยละ 100)  วาระพิเศษ 4/4 (ร้อยละ 100) 
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การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
    จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย :  กรรมการอิสระ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  
    จํานวน 2 แหง่ ประกอบด้วย : กรรมการอิสระ  บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากดั 

 : อนกุรรมการบริหารความเส่ียง  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
อาย ุ  : 60 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification (DCP 217/2016) (อยูร่ะหวา่งการฝึกอบรม) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรชัน้นายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศนูย์การทหารราบ 
 : หลกัสตูรชัน้นายพนั โรงเรียนทหารราบ ศนูย์การทหารราบ 
 : หลกัสตูรการจดังานสง่กําลงับํารุง โรงเรียนสง่กําลงับํารุงทหารบก 
 : หลกัสตูรเสนาธิการทหารบก 
 : หลกัสตูรนายทหารปลดับญัชีระดบัผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

พ.ศ. 2556- ปัจจบุนั : ผู้ ชํานาญการกองทพับก 
2555 : รองผู้บญัชาการศนูย์การทหารราบ 
2551 : ผู้ อํานวยการกอง กองวิทยาการ ศนูย์การทหารราบ 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (20 มกราคม 2559 ถงึ ปัจจบุนั) 
  เข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีลาออก (พลอากาศเอกสทุธิพงษ์ อินทรียงค์) 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558    : -ไมมี่-  (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในปี 2559) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    : -ไมมี่-  (เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในปี 2559) 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย : ไมมี่ 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  

จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย : ผู้ ชํานาญการกองทพับก 
ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) : ไมมี่ 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /                                                  
ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี(1) /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน /   
(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           

อายุ  : 63 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
 : ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพฒันาองค์การ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 : Certificate of Management Development Program, North Western University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004)   
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรภมิูพลงัแผน่ดิน สําหรับผู้บริหารระดบัสงู  รุ่นท่ี 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : หลกัสตูรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสงู(บยป.) รุ่นท่ี 2 สํานกังานศาลปกครอง 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 11  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 2 

สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
       2557 - 2558 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน /  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2555 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
2555 – 2556 : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
2554 – 2558 : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ คณะกรรมการบริหารกองทนุสง่เสริมการประกนัภยัพิบติั 
2554 – 2557 : ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
2553 – 2557 : ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ 
2553 – 2557 : กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
2553 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
2553 – 2554 : กรรมการ บริษัท สามคัคี ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
2550 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ  สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร (SIIT) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2549 – 2553 :  รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2540 – 2553 :  กรรมการรองผู้จดัการ บริษัท สยามยไูนเตด็สตีล (1995) จํากดั 
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จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 (วนัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั),  
2 เมษายน 2558 (ตอ่วาระ)) 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 15/15 (ร้อยละ 100) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558   : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  5/5 (ร้อยละ 100)  
                                                                                               คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 6/6 (ร้อยละ 100)  
                                                                             คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 (ร้อยละ 100) 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  :   ไมมี่ 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  

จํานวน 3 แหง่ ประกอบด้วย : กรรมการ  บริษัท สยามยไูนเตด็สตีล (1995) จํากดั 
กรรมการ  บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ  บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเตอริง จํากดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 

หมายเหต ุ (1) ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2559 แตง่ตัง้นายพยงุศกัด์ิ 
ชาติสทุธิผล เป็นประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี แทนพลอากาศเอกสทุธิพงษ์ อินทรียงค์ ซึง่ลาออกจากการเป็น
กรรมการเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2559  
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
อายุ  : 56 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : Advance Management Program, INSEAD University, France 

 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP 30/2013) 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 131/2010) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 50 และ      

(ปริญญาบตัร ปรอ.) รุ่นท่ี 20  สถาบนัวิทยาการป้องกนัประเทศ 
 : หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นท่ี 12  ปี 2557 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของภาครัฐ  
สถาบนัพระปกเกล้า  

 : หลกัสตูร Oxford Energy Seminar 2013, สหราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 4  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี  3  สํานกังานศาลรัฐธรรมนญู 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2557 – ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2557 : กรรมการ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
2556 – 2557 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 
2554 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 
2552 – 2554 : รองกรรมการผู้จดัการด้านพฒันาธุรกิจ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
2552 – 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานกลยทุธ์องค์กร บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 13/15 (ร้อยละ 86.6) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    : 4/4 (ร้อยละ 100) 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

จํานวน 2 แหง่ ประกอบด้วย          :      กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง             
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

 :      รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนิไทย จํากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  

จํานวน 3 แหง่ ประกอบด้วย          :      ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยโอลีโอ เคมิคอล จํากดั 
 :      กรรมการ  PTT Chemical International Private Limited 
 :      กรรมการ  บริษัท ปตท. เคมิคอล อินเตอร์เนชัน่แนล  
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(สํานกังานปฏิบติัการภมิูภาค เอเชีย แปซิฟิค) จํากดั 
ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ            
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายอธิคม เติบศิริ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง /     

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
อายุ  : 53 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการค้าระหวา่งประเทศ  

(เกียรตินิยมระดบั High Distinction),  Armstrong University, U.S.A. 
 : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี (บญัชีต้นทนุและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 125/2009)   
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบตัร วปม.) รุ่นท่ี 5   

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 17  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู (วปอ.มส.) รุ่นท่ี 1   

สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.  
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2557 – ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จํากดั 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จํากดั 
2556 – 2557 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จํากดั (มหาชน) 
2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากดั 
2554 – 2556 : กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
2553 – 2554 :  รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจท่าเรือ และบริหารจดัการทรัพย์สิน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
2552 – 2554 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 12/15 (ร้อยละ 80) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    : 3/4 (ร้อยละ 75) 
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การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย                :   กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  
จํานวน 8 แหง่ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ลาบิกซ์ จํากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ทอ็ป เอสพีพี จํากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ทอ็ป โซลเว้นท์ จํากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จํากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากดั 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ            
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี /     

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร)           
อายุ  : 59 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015)   
 : หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 2/2006) 
 : หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND 31/2006) 
 : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 10/2005) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 13  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นท่ี 17  วิทยาลยัการยติุธรรม  

สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม 
 : หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นท่ี 4  สถาบนักรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบตัร วปอ.) รุ่นท่ี 49   

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

2556 – ปัจจบุนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านกลยทุธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
2551 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการอํานวยการด้านบริหารองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (27 พฤศจิกายน 2557 (วนัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั),           
2 เมษายน 2558 (ตอ่วาระ) ) 

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 14/15 (ร้อยละ 93.3) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    : 5/6 (ร้อยละ 83.3) 
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                    
    จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ด้านกลยทุธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)         
จํานวน 4 แหง่ ประกอบด้วย : กรรมการ  บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลียมไทย จํากดั 

 : กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากดั 
 : กรรมการ  บริษัท ศกัด์ิไชยสทิธิ จํากดั 
 : กรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี เซอร์วิส จํากดั 
ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
                    ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายปฏิภาณ สคุนธมาน 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

(กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
อายุ  : 54 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิชาเอกการเงิน, The American University, U.S.A. 
 : รัฐศาสตรบณัฑิต วิชาเอกการบริหารการคลงั (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ / ความรู้ความชาํนาญ : ด้านการเงินและบญัชี/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจดัการ 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 73/2006) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD 

Executive Development Services, Switzerland 
 : โครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงู หลกัสตูร Leadership Development Program III (LDP III), 

สถาบนัพฒันาผู้ นําและการเรียนรู้กลุม่ ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) 
 : โครงการ GE: PTT EXECUTIVE PROGRAM, GE, U.S.A. 
 : หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกล้า 
 : หลกัสตูรโครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงูในยคุโลกาภิวตัน์  ปี 2552 

(Ex – PSM) รุ่นท่ี 5, มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (มลูนิธิ สวค.) 
 : หลกัสตูรผู้บริหารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ รุ่นท่ี 3, สถาบนันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

1 ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ, กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีขัน้ปลาย                        
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

2554 – 31 ธ.ค. 2558 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่, สายงานการเงินและบญัชี                               
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 : กรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จํากดั 
2554 – 2557 : กรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากดั 
2554 – 2557 : กรรมการ บริษัท ไบโอครีเอชัน่ จํากดั 
2552 – 2555 : กรรมการ บริษัท ไทยเอทานอลเอมีน จํากดั 
2552 – 2555 : กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จํากดั 
2552 – 2554 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบญัชี                               

บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (29 มกราคม 2558 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 12/14 (ร้อยละ 85.7) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    :  1/2 (ร้อยละ 50) 
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การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย                

จํานวน 1 แหง่ ประกอบด้วย : ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการ, กลุม่ธุรกิจปิโตรเคมีขัน้ปลาย                        
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  
จํานวน 6 แหง่ ประกอบด้วย : กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จํากดั 
 : กรรมการ PTT Chemical International Private Limited Company 
 : กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
 : กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จํากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอลส์ จํากดั 

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายชวลติ พนัธ์ทอง 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการไมเ่ป็นผู้บริหาร) 
อาย ุ  : 59 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : MBA, Central Missouri State University, USA 

 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 177/2013) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์หาวิทยาลยั 
 : โครงการ GE: Executive Leadership Program, GE, U.S.A. 
 : Nida-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School, 
  University of Pennsylvania, U.S.A. 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 18 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ต.ค.2558 – ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ทอ่สง่ปิโตรเลียมไทย จํากดั 
2556 – 2558 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธุรกิจนํา้มนั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2555 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จํากดั 
2555 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากดั 
2554 – 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2553 – 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่การตลาดพาณิชย์และตา่งประเทศ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการคลงั บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ธนัวาคม 2558 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 2/2 (ร้อยละ 100) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    : -ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งกรรมการชดุยอ่ย-   
การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
           จํานวน 2 แหง่ ประกอบด้วย : ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการกลุม่ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน                        

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
            : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)                                                                                             :     ไมมี่ 
ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 20,000 หุ้น (ร้อยละ 0.002002) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายเติมชยั บนุนาค 
ตาํแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ 

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

อายุ  : 57 ปี 
ประวัตกิารศกึษา : Ph.D. (Management Sciences) Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, USA 
 : MSc. (Operations Research) Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, USA 
 : วทบ. (เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 143/2011)   
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูร การมีสว่นร่วมของสาธารณชนและการจดัการความขดัแย้ง สถาบนัพระปกเกล้า 
 : โครงการ GE: Executive Program 2005 
 : โครงการ GE: PTT Executive Program 2008 
 : หลกัสตูร เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางาน ระดบับริหาร NPC Safety and Environmental 

Services 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

พ.ย. 2558 – ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2555 – ต.ค. 2558 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากดั 
2554 – 2557 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จํากดั 
2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสําหรับรถยนต์  

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2553 – 2556 : กรรมการ บริษัท ราชบรีุ เพาเวอร์ จํากดั 
2553 – 2554 : กรรมการ บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จํากดั 
2553 – 2554 : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานความร้อนร่วม จํากดั 
2552 – 2555 : กรรมการ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จํากดั 
2552 – 2554 :  กรรมการ PTT Mining Limited 

2551 – 2553 :  กรรมการ PTT Asia Pacific Mining Pty Ltd. 

2550 – 2554 :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่วางแผน  หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 พฤศจิกายน 2558 ถงึ ปัจจบุนั) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558   : 3/3 (ร้อยละ 100) 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558    :  2/2 (ร้อยละ 100) 
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การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย               :  ไมมี่ 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอ่ืน  (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน)  

จํานวน 2 แหง่ ประกอบด้วย : กรรมการ บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากดั(1) 
 : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั  

ตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไมมี่ 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

ตนเอง : 25,000   หุ้น (0.001668 %) 
คุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช่ 
ประวัตกิารกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย่อย 

: ไมมี่ 

หมายเหต ุ  (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการ บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากดั     
        มีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 
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ประวัตผู้ิบริหาร 

ช่ือ - นามสกุล : นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์(1) 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร 
อายุ : 58 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : 

: 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม IOD : 
: 

Director Certification Program (DCP 181/2013)  
Financial Statements for Director (FSD 21/2013) 

ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : 
: 
 
: 
: 

Manager Development Program (TOC-MDP), SRI Consultant Company Limited 
Senior Executive Program (SEP), Sasin Graduate Institute of Business Administration of 
Chulalongkorn University 
Leadership Development Program (LDP), PTT Global Chemical public company limited 
หลกัสตูรพลงังานสําหรับผู้บริหาร (EEP), สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 : 
: 
: 

ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ จํากดั 
ประธานกรรมการ  บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 
กรรมการ  บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 

 
 

2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 - 2558  
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 - 2558   
2556 – 2558   
2556 - 2557    
2556      
 
2547 - 2556 

ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายแผนงานองค์กร และรักษาการฝ่ายปฎิบติัการ OEMS  
และบริหารความยัง่ยืน 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน เพาเวอร์ จํากดั 
ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 
กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 
ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่ายโครงการและก่อสร้าง บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จํากดั 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 58,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 

 

หมายเหตุ (1) นายโกวิท จงึเสถียรทรัพย์สิน้สดุการรักษาการฝ่ายปฎิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็น

ต้นไป 
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ช่ือ - นามสกุล : นางวนิดา บญุภิรักษ์ 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 
อายุ : 49 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : 

: 
Master of Business Administration (Finance), University of St.Thomas, U.S.A. 
บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม IOD : Director Certification Program (DCP 195/2014) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : TLCA Executive Development Program (EDP รุ่นท่ี 9) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : CFO Certification Program (รุ่นท่ี 19) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
   
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  :  ไมมี่ 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
   
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 
   
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557- ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี   

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
2556 - 2558 กรรมการ 
  PTT Regional Treasury Center Pte. (ประเทศสงิคโปร์) 
2555 - 2557  ผู้จดัการฝ่ายบริหารการเงิน  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน)  
2554 - 2555  ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี บริษัท พีทีที ฟีนอล จํากดั   
2548 – 2553  ผู้จดัการสว่นแผนการเงินองค์กร ฝ่ายกลยทุธ์และนโยบาย  
                            การเงิน บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

   
จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  :  58,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  :  ไมมี่ 
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ช่ือ - นามสกุล : นายกล้าหาญ โตชํานาญวิทย์ 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 
อายุ : 58 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : 

: 
: 

Master of Science, Personnel Administration, University of Oregon, U.S.A
ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม IOD : 
: 

Director Certification Program  (DCP 195/2014) 
Role of the Chairman Program  (RCP 35/2014) 
 

ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : วิทยาลยัการทพับก รุ่นท่ี 57 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  :  ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบริหารศกัยภาพองค์กร 

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 
2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายศกัยภาพองค์กร 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2555  ท่ีปรึกษาอาวโุส 
  บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ย่ี เซอร์วิส จํากดั 
2549 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาและบริการทรัพยากรบคุคล 
  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2549 - 2555 ผู้จดัการฝ่าย - กิจการพิเศษ 
  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 
2548 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
  บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 58,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 : ไมมี่ 
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ช่ือ - นามสกุล : นายสมรชยั คณุรักษ์ 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบํารุง 
อายุ : 54 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 มกราคม 2558 
คุณวุฒทิางการศกึษา : 

: 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต, สาขาเคร่ืองกล, มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประวัตกิารอบรม IOD : Director Certification Program (DCP 205/2015) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : 

: 
: 

Natural Gas Engineering, Brussels, Belgium 
PTT Group Leader Development Program 
PTT- Harvard Business School รุ่นท่ี 2, Shanghai, China 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  :  ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั 

กรรมการ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จํากดั 
กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 
กรรมการ บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จํากดั (มกราคม 2559) 
 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ   :  ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2558 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซอ่มบํารุง  

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จํากดั 
2558- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 
2556 - 2558 ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบํารุงรักษาระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ 
  บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 
2552 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการระบบทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติในทะเล  
  บริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 
 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)   :   63,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 
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ช่ือ - นามสกุล : นายยงยทุธ์  กลีบบวั 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา  
อายุ : 59 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ประวัตกิารอบรม IOD : Director Certification Program (DCP 211/2015) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : Environmental Manager, มลูนิธิสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย 

Manufacturing Executive Program, สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญ่ีปุ่ น) 
 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  :  ไมมี่ 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : กรรมการบริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั และ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จํากดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ  :  ไมมี่ 
 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557-ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา 

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2556-2557           ผู้จดัการฝ่ายบริหารโรงไฟฟ้าศรีราชา                     
                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน)  
2552-2556           ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบํารุง                       
  บริษัท ไทยลู้บเบส จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)  :  58,000 หุ้น 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  : ไมมี่ 
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ช่ือ - นามสกุล : นายพยนต์  อมัพรอารีกลุ(1) 
ตาํแหน่ง : ฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน 
อายุ : 57 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลงั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : Diploma Engineering (Power Distribution System), the Technical University of Norway, 

Norway 
ประวัตกิารอบรม IOD : Financial Statements for Directors (FSD 21/2013) 
 : Director Certification Program (DCP 181/2013) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : Manager Development Program (TOC-MDP), SRI Consultant Company Limited 
 : Senior Executive Program (SEP), Sasin Graduate Institute of Business Administration 

of Chulalongkorn University 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  ไมมี่ 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : กรรมการผู้จดัการ, บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว  

    บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 
2555 - ปัจจบุนั Vice President บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบํารุงรักษา 
     บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2548 -  2556 ผู้จดัการฝ่ายเทคนิคและบํารุงรักษา บริษัท พีทีที ยทูิลิตี ้จํากดั 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 58,000 หุ้น 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 
 

หมายเหตุ (1)    นายพยนต์  อมัพรอารีกลุ ให้ดํารงตําแหน่งฝ่ายปฏิบติัการ OEMS และบริหารความยัง่ยืน แทนตําแหน่ง 

       ฝ่ายปฏิบติัการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป. ลาว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
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ช่ือ - นามสกุล : นายวิเศษ จงูวฒันา (1) 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1 
อายุ : 48 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (เคร่ืองกล), University of Missouri-Rolla, U.S.A. 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สาขาเคร่ืองกล) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรม IOD : Director Certification Program (DCP 189/2014) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : การพฒันาและดําเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development and Operations), 

Stavanger, Norway 

 : การบริหารกิจการพลงังานไฟฟ้า (Management of Electric Power Utilities), Stockholm, 
Sweden 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไมมี่ 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : 

: 
: 

กรรมการ, บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
กรรมการ, บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลิก1 จํากดั 
กรรมการ, บริษัท นที ซินเนอร์ย่ี จํากดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557 – ธ.ค. 2558 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-1, 

    บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ1 จํากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นที ซินเนอร์ย่ี จํากดั  
2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจไฟฟ้า 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2554 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ - โครงการไฟฟ้า 
  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
2552 - 2553 ผู้จดัการสว่น - อินโดไชน่า 
  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 20,000 หุ้น 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 
 

หมายเหตุ : (1)นายวิเศษ จงูวฒันา ลาออกเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยมี นายเติมชยั บนุนาค กรรมการผู้จดัการใหญ่ รักษาการผู้จดัการ     

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ-1 แทน 
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ช่ือ - นามสกุล : นายดรุณพร กมลภสุ 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 
อายุ : 50 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : Master of Science in Mechanical Engineering (M. Sc.), University of Bridgeport, U.S.A.  
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) (เคร่ืองกล) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัตกิารอบรม IOD : Director Certification Program (DCP 146/2011) 
 : Role of the Chairman Program (RCP 37/2015) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : PTT - Harvard Business School Leadership Development Program II รุ่นท่ี 1 
 : Senior Executive Program (SEP), Sasin Graduate Institute of  Business Administration 

of Chulalongkorn University 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจไฟฟ้าและพลงังานร่วม, บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั 

กรรมการ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากดั 
กรรมการ บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค 
ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ-2 

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอน็เนอร์ย่ี 1 จํากดั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จํากดั 
2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจไฟฟ้าและพลงังานร่วม  
  บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จํากดั 
2556 – 2557 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า นํา้ลกิ 1 จํากดั 
2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาพลงังานไฟฟ้าหมนุเวียน  
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน)  
2554 - 2555 รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส รักษาการผู้จดัการใหญ่  
   บริษัท ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จํากดั 
2550 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายจดัการธุรกิจ  

บริษัท ผลติไฟฟ้าและนํา้เยน็ จํากดั 
จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 58,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 
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ช่ือ - นามสกุล : นายองค์การ ศรีวิจิตร(1) 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ และ ผู้จดัการฝ่ายปฏิบิตการพิเศษและผู้แทนประเทศ 

สปป.ลาว 

อายุ : 52 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 1 ตลุาคม 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : Master of Science (Electrical Engineering), University of Missouri, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 
ประวัตกิารอบรม IOD : ไมมี่ 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : ไมมี่ 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  :  ไมมี่ 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 : รองกรรมการผู้จดัการ - ก่อสร้าง, บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน/กจิกรรมพเิศษที่สาํคัญ : ไมมี่ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง : 2557 – ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ และผู้จดัการฝ่ายปฏิบติั 

                            การพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2557 – ธ.ค.58      ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติังานโครงการพิเศษ  
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ – ก่อสร้าง บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 
2556 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายกิจการพิเศษ 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2556  Vice President / Business Development 
  บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
2554 - 2556 Project Manager บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
2551 - 2554 Vice President - Foreign Investment 
  บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 50,000 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไมมี่ 
 

หมายเหตุ (1)   นายองค์การ ศรีวิจิตร ได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเพ่ิมอีก 1 ตําแหน่ง คือ ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษและผู้แทนประเทศ 

สปป.ลาว มีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 
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เลขานุการบริษัท 
 
ช่ือ - นามสกุล : นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ 
ตาํแหน่ง : ผู้จดัการสว่นสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัท 
อายุ : 39 ปี 
วันที่ดาํรงตาํแหน่ง : 27 พฤศจิกายน 2557 
คุณวุฒทิางการศกึษา : ปริญญาโท คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  

หลกัสตูรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประวัตกิารอบรม IOD : หลกัสตูร Company Secretary Program class 41/2011 
 : Effective Minute Taking class 20/2011  
 : Board Reporting Program class 6/2011 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลกัสตูรผู้ปฏิบติังานเลขานกุารบริษัท รุ่นท่ี 30 และพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัทจดทะเบียน รุ่นท่ี 12 
ประสบการณ์ทาํงาน  
5 ปีย้อนหลัง 

: 2557 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ผู้จดัการสว่นสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
                             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) 
2553 - 2556 หวัหน้าสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จํากดั  
2552 - 2553 พนกังานตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จํากดั  
2548 - 2552 พนกังานลกูค้าสมัพนัธ์  บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จํากดั  
2547 - 2548 นกัวิจยัการตลาดและกลยทุธ์ธุรกิจ บริษัท ธนลูกัษณ์ จํากดั (มหาชน) 
2545 - 2547 นกัวิจยัการตลาด บริษัท เอส ที จี ซี จํากดั 
2545               เลขานกุาร คณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ วฒิุสภา 

จาํนวนการถือหุ้นใน GPSC (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) : 46,000 หุ้น  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการบริษัทย่อย 
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   ตารางแสดงข้อมลูการดํารงตําแหน่งของผู้บริหารบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

 

บริษัทร่วม

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

โคเจนเนอเรชั่น

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

โคเจนเนอเรชั่น

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

โคเจนเนอเรชั่น

บริษัท ผลิตไฟฟ้า

และพลังงานร่วม 

จํากัด (CHPP)

บริษัท นที ซิน

เนอร์ยี่ จํากัด

(NSC)

บริษัท ไซยะ

บุรี เพาเวอร์ 

จํากัด

(XPCL) (4)

บริษัท อิชิโนเซกิ โซ

ล่า พาวเวอร์ 1 จีเค 

(ISP1)

บริษัท ไออาร์พีซี 

คลีน พาวเวอร์ 

จํากัด 

(IRPC-CP)

บริษัท ไทย โซ

ล่าร์ รีนิวเอเบิล 

จํากัด (TSR)

บริษัท สยาม โซ

ล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1

 จํากัด (SSE1) (5)

บริษัท ไฟฟ้า 

นํา้ลิก 1 จํากัด

(NL1PC)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า

 นวนคร จํากัด 

(NNEG)

บริษัท บางปะอิน  

โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 

(BIC)

บริษัท ราชบุรี

เพาเวอร์ จํากัด 

(RPCL)

บริษัท บิซิเนส 

เซอร์วิสเซส อัลไล

แอนซ์ จํากัด (BSA) 
(6)

บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส

เซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

 (SSA)  (6)

24M Technologies, 

Inc. (24M)

นายเติมชยั  บนุนาค 
นางวนิดา บญุภิรักษ์ 
นายสมรชยั คุณรักษ์ 
นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์   
นายพยนต์ อมัพรอารีกลุ 
นายองค์การ ศรีวิจิตร  
นายวิเศษ จงูวฒันา   
นายดรุณพร กมลภสุ    
นายยงยทุธ์ กลีบบวั  
นายนพดล ปิ่นสภุา (1) 
นายสรุงค์ บลูกลู(2) 
นายวฒุิกร สติฐิต(3) 
นายกล้าหาญ โตชํานาญวิทย์ 

(2) นายสรุงค์ บลูกลู เป็นประธานกรรมการบริษัท GPSC

(3) นายวฒุิกร สติฐิต เป็นผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากดั มหาชน

(4) บริษัท ไซยะบรุี จํากดั (XPCL) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จํากดั (NSC) โดยถือหุ้น 25%

(5) บริษัท สยาม โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ 1 จํากดั (SSE1) เป็นบริษัทเงินลงทนุในการร่วมค้าทางอ้อมของ บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จํากดั (TSR) โดยถือหุ้น 40%

(6) บริษทั สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (SSA) เป็นบริษทัเงินลงทุนทางออ้มของ บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จาํกดั (BSA) โดยถือหุ้น 25%  (ไมม่ีกรรมการจาก GPSC)

ธุรกิจอื่นๆ

เงินลงทุน

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังนํา้
รายชื่อผู้บริหาร GPSC

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า

หมายเหตุ:   = ประธานกรรมการ            = กรรมการ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

พลังนํา้

(1) นายนพดล ปิ่นสภุา เป็นรองกรรมการผู้จดัการใหญ่หน่วยธรุกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท จํากดั มหาชน



 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 



หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท  

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายไกรสร พวัวิไล เป็นหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยท่ีประชมุใหญ่ 
วิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นว่า นายไกรสร พัววิไล มีความ
เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจ และอตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษัทฯ มา
เป็นระยะเวลา 6 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่  
ประวัตกิารอบรม  

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 1, สภาวิชาชีพบญัชี 
- การบริหารความเส่ียงตามแนว COSO-ERM, สภาวิชาชีพบญัชี 
- Detecting & Preventing Corporate Fraud, The Asia Business Forum 
- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในหลกัสตูร 2, สภาวิชาชีพบญัชี 
- การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน, สภาวิชาชีพบญัชี 
- การประเมินระบบการควบคมุภายในแบบ COSO-ERM ของแตล่ะระบบงาน, สภาวิชาชีพบญัชี 
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล, คณะพาณิชย์

ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Tool and Techniques for the Audit Manager, สมาคมผู้ตรวจสอบฯ  
- หลกัสตูร COSO 2013 : The Framework for Internal Control 

 โดย นายไกรสร พวัวิไล มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว 
 



 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ  

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมกาํกับดแูลกิจการที่ด ี
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน กฎหมาย บัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์ และการ
บริหารองค์กร ประกอบด้วย นายณอคณุ สิทธิพงศ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายจลุสิงห์ วสนัตสิงห์ พลอากาศเอก      
สทุธิพงษ์ อินทรียงค์ และนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายไกรสร พวัวิไล ผู้จดัการส่วนสํานกั
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคมุภายใน ตลอดจนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 14 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สรุปผลการดําเนินงานในปี 2558 โดยสาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีดงันี ้
 
การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลท่ีสําคัญของรายงานทางการเงิน ทัง้รายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้เชิญฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้อง และผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชุมทกุครัง้ท่ีมี
การพิจารณา     งบการเงิน เพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซกัถามในประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญั เพ่ือให้เกิดความถกูต้อง ครบถ้วน 
เช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินว่าการจัดทําเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี
สากล รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอและทันเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ ใช้งบ
การเงิน ซึง่ผู้สอบบญัชีได้สอบทาน และรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มี
การประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการหารืออย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลท่ีมี
สาระสําคัญและระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินและเร่ืองอ่ืนๆ รวมทัง้
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผู้ สอบบัญชีแจ้งว่างบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
ท่ีเข้าข่ายรายการเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี2558 ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็นธรรม สมเหตสุมผล และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเท



ผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบติัตามนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 
การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียงแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงตามภาพรวมความเส่ียงขององค์กร (Corporate Risk Profile) รวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตลอดจนโครงการ แผนการลงทุนอนัเกิดจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือมั่นใจว่าบริษัทฯได้มีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีการปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้ รวมทัง้สอบทานการบริหารจดัการให้สามารถบริหารจดัการความเส่ียงอนัเน่ืองจาก
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากเหตุการณ์  สภาวการณ์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีสําคัญและ
ครอบคลมุบริษัทในกลุ่ม เช่น การบริหารความเส่ียงการเงินและการลงทนุ โดยให้บริษัทฯ และบริษัทร่วมทนุ เข้มงวดเร่ือง
การลงทนุและบริหารความเส่ียง ทัง้ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง สภาพคลอ่ง ทรัพย์สนิและหนีส้นิให้มีความสมดลุและ
เหมาะสมในการบริหารความเส่ียง ตลอดจนอตัราแลกเปล่ียนและความผนัผวนของราคานํา้มนั เป็นต้น โดยมีการประชมุ
ร่วมกบัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ 
 
การสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทร่วมทุน จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารจัดทําขึน้ตาม
แนวทางของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามกรอบแนวทางปฏิบติัด้านการควบคมุภายในของ                   
The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) และรายงานผลการตรวจสอบ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากการสอบทานของบริษัทผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ จากการตรวจสอบการควบคมุภายในของ
กระบวนการกํากบัดูแลและระบบงานท่ีสําคญั เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลซึ่งไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระสําคญั โดยสรุป 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการประเมินการควบคมุภายในของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัท
ร่วมทุนให้ความสําคญัต่อการควบคมุภายใน ผลการประเมินพบว่าสอดคล้องกบัความเห็นของผู้สอบบญัชีท่ีรายงานว่า
การสอบทานไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
 
การสอบทานการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติังานและกํากบัให้บริษัทฯ ดําเนินกิจการต่างๆ อย่างถกูต้องตาม
ระบบงานท่ีกําหนดไว้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคณุธรรม บริษัทฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทฯมีการดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติอย่างถกูต้องและเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกํากบัดแูลกิจการ จากผลการตรวจสอบภายใน ตามท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทผู้ ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดําเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็น
ท่ีมีนยัสําคญั เพ่ือก่อให้เกิดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีการกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้กํากบั



ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้ระบุไว้ใน   
กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกํากบัดแูลการปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานสากล มีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีประสทิธิผล มีการปฏิบติังานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ซึง่จดัทําขึน้จากฐานความเส่ียงของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กรตามท่ีได้อนุมัติไว้ โดยให้ข้อแนะนํา และติดตามการดําเนินการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญเพ่ือก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการควบคุมภายในท่ีดี 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทัง้พิจารณาสอบทานกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มีการปฏิบติังานท่ีถกูต้องตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

 
การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจพลงังานและงบการเงินของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ตลอดจน
ค่าตอบแทนการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2559 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 
2559 โดยมีนายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6333 หรือนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขท่ี 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 หรือนายณฐัพงศ์ ตนัติจตัตานนท์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8829 เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯ ประจําปี 2559 

จากการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ 
ได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทํางบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็น
สาระสําคญัและเช่ือถือได้สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนัท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องตอ่ระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การ
บริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ และการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้การ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

นายณอคณุ  สิทธิพงศ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 



รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็น
กรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จดัการใหญ่ อย่างมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาแนว
ทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
 

ในปี  2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างรอบคอบระมัดระวงั และสมเหตุสมผล โดยมีการจดัการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้และได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภารกิจ โดยมีสาระสําคญั ดงันี ้ 

 พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมถึงการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลง
อย่างมีหลกัเกณฑ์ และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนมุติั 

 พิจารณาสรรหาและเสนอรายช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม 

 พิจารณาแนวทางการกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยให้มีการกําหนด
หลกัเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสําหรับกรรมการเป็น
ประจําทกุปีโดยบริษัทฯ ได้กําหนดแนวการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ ดงันี ้
"ค่าตอบแทนกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability andResponsibility) 
รวมถึงประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้ับมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ
เพ่ิมข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย ควรไดร้บัค่าตอบแทนเพ่ิมทีเ่หมาะสมดว้ย” 

 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
และจดัทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

 
 

 
 
 

นายจลุสิงห์  วสนัตสงิห์ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 



รายงานคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ดี 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

นบัตัง้แต่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั 
เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน2557 และต่อมาได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี         
18 พฤษภาคม 2558 นัน้ นบัเวลารวมประมาณ 8 เดือน คณะกรรมการให้ความสําคญัอย่างย่ิงในการส่งเสริมและมุ่งเน้น
การดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่ใจ
และความน่าเช่ือถือแก่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่รวมทัง้ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ   
ตลาดทนุ รวมทัง้หลกัสากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) เป็นต้น 

คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี              
17 มิถุนายน 2558 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับ
จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือกําหนดเป็นระเบียบปฏิบติัขององค์กร ทัง้นี ้
เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบติัขององค์กรท่ีเป็นมาตรฐานสากลและเป็นแนวทางท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีบญัญัติไว้ อีกทัง้
ดแูลการปฏิบติังานของกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสถาบนั
กํากบัฯ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนใด เป็นต้น  

ในปี 2558 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจัดการประชุมรวม 6 ครัง้เพ่ือพิจารณาวางแผนงาน กํากับและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
 
สทิธิของผู้ถือหุ้น 

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ GPSC 
ล่วงหน้าก่อนจดัส่งเป็นเอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
รวมทัง้ อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มท่ีเตรียมการจดัให้
มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุ แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
 
การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม
เพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ประจําปี 2559 ของบริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) โดยประกาศบน
เวบ็ไซต์ www.gpscgroup.com ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

พิจารณาหลกัเกณฑ์การสํารวจ โครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และนํามา
ปรับใช้กบัหลกัเกณฑ์กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯพิจารณาและจดัทําคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ 



ในการดําเนินธุรกิจของ GPSC ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 และดําเนินการ
จดัพิมพ์เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้บริหาร พนักงานในองค์กร ลงนามรับทราบ และนําไปปฏิบัติ โดยจะมีการติดตามผลต่อไป
ภายหลงัพิจารณาและจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการจํานวน 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินทัง้คณะ 
แบบประเมินตนเอง แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยในการนี  ้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ประจําปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” พิจารณาหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือให้
คณะกรรมการกํากับกิจการท่ีดีเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม และใช้ในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ นํามาปรับใช้กับ
หลกัเกณฑ์กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้ดีย่ิงขึน้ 
 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ภายหลงัจากท่ีประชมุคณะกรรมการมีมติอนมุติัแตง่ตัง้คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแล้ว บริษัทฯ แจ้งการ
แต่งตัง้คณะกรรมการดงักล่าว ผ่านช่องทางการส่ือสารข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ นกัลงทนุ
ทัว่ไป รวมถงึหน่วยงานกํากบัดแูลตา่งๆ ได้รับทราบโดยทัว่กนั จดัทําแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และ 
รายงานประจําปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ ถือหุ้ น           
ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯโดยหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่และเลขานกุารบริษัทเป็นหน่วยงานหลกัในการ
เผยแพร่ข้อมลู 
 
การให้ความสาํคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

พิจารณาเร่ืองการทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ เพ่ือแสดงถึงความเพียงพอและความเหมาะสมของ
กระบวนการและนโยบายในการดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

พิจารณาโครงการเก่ียวกับเร่ือง Social Enterprise โดยจะกําหนดโครงการ CSR และ CSV ในปี 2559 - 2560 
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์บริษัทฯ เพ่ือให้โครงการมีความต่อเน่ืองและยั่งยืนส่งผลท่ีดีต่อสังคมโดยรวมอย่าง
แท้จริง ดําเนินกิจกรรมรณรงค์สง่เสริมวฒันธรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีร่วมกบับริษัทในกลุม่ ปตท. ผ่านการจดักิจกรรม 
PTT Group CG Day ครัง้ท่ี 7 ซึง่จดัขึน้ในวนัองัคารท่ี 25 สิงหาคม 2558 เวลา8.30-12.00 น. ณ ห้อง Synergy Hall ชัน้ 6 
ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคาร C เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานเข้าใจ และมุ่งมัน่ในการนําหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 
(Corporate Governance) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรและร่วมมือรณรงค์การ
ตอ่ต้านคอร์รัปชนัตอ่ไป 
 



รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee - RMC) ในการประชุมค รั ง้ ท่ี  7/2558 เม่ื อวัน ท่ี  17 มิ ถุนายน  2558 ซึ่ ง ปั จจุบัน
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทัง้หมด 4 ท่าน โดยมีนายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ดํารงตําแหน่งประธาน  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ นายอธิคม เติบศิริ และนายเติมชยั บนุนาค1 ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริหารความเส่ียง 

สําหรับขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงนัน้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดให้
เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร (Enterprise Risk 
Management - ERM) ของบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 
Framework มาตรฐานสากล ISO31000:2009 ตลอดจนกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรของบริษัทชัน้นําต่างๆ 
รวมไปถงึบริษัทในกลุม่ ปตท. ด้วยเช่นกนั 
 ในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชมุรวมทัง้สิน้เป็นจํานวน 4 ครัง้ โดยสามารถ
สรุปสาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าท่ีได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. กําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่องค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกบัแผนกลยทุธ์
และการดําเนินงานของบริษัทฯ ทา่มกลางการแข่งขนัและสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นราย    
ไตรมาส โดยในช่วงแรกจะมีการประชุมบ่อยครัง้มากขึน้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าระดับจัดการบริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่
ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เป็นสําคัญ  มีแนวทางในการกําหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง 
(Mitigation Plan) ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริง เพ่ือลดทอนความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่าง
ทนัทว่งที 

3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบต่อการจัดทํารายการความเส่ียงองค์กร ประจําปี 2559 โดย
กําหนดให้สอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองค์กร 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ปัจจบุนันายเติมชยั บนุนาค ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 แทนนายนพดล ป่ินสภุา ซึง่ลาออกจากตําแหน่ง โดยมีผล
ตัง้แต่วนัท่ี 15 ตลุาคม 2558 

 

 
 
 

นายพยงุศกัด์ิ  ชาติสทุธิผล 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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