
 

 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

(แบบ 56-1) 

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 
 



  

 

 
สารบัญ 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 - 1 หนา 1 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 - 2 หนา 1 
3. ปจจัยความเส่ียง สวนที่ 1 - 3 หนา 1 
4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ สวนที่ 1 - 4 หนา 1 
5. ขอพิพาททางกฎหมาย สวนที่ 1 - 5 หนา 1 
6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น สวนที่ 1 - 6 หนา 1 

  
สวนที่ 2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ  

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน สวนที่ 2 - 7 หนา 1 
8. โครงสรางการจัดการ สวนที่ 2 - 8 หนา 1 
9. การกํากับดูแลกิจการ สวนที่ 2 - 9 หนา 1 
10. ความรับผิดชอบตอสังคม สวนที่ 2 - 10 หนา 1 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง สวนที่ 2 - 11 หนา 1 
12. รายการระหวางกัน สวนที่ 2 - 12 หนา 1 

  
สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน  

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สวนที่ 3 - 13 หนา 1 
14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนที่ 3 - 14 หนา 1 
  

การรับรองความถูกตองของขอมูล  
 

g 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
เอกสารแนบ 5       อื่น ๆ 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
 
 

 



  
 

  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

คํานิยาม 

นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําตอไปน้ีมีความหมายดังนี้ 

24M หมายถึง 24M Technologies, Inc 
BEM หมายถึง บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
BIC หมายถึง บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 
BSA หมายถึง บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด 
CHPP หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด 
CK หมายถึง บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
CKP หมายถึง บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด (มหาชน) 
COD หมายถึง Commercial Operation Date หรือ วันเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย  
Deloitte หมายถึง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด 
EDL หมายถึง Electricite du Laos หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว 
EGCO หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
EIA หมายถึง Environmental Impact Assessment 
EW หมายถึง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
GPSCIH หมายถึง GPSC International Holdings Limited 
IOD หมายถึง Initial Operation Date หรือ วันเร่ิมผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาชวงแรก  
IPP หมายถึง Independent Power Producer หรือ ผูผลิตไฟฟาเอกชนอิสระ  
IPT หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด 
IRPC หมายถึง บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
IRPC-CP หมายถึง บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด 
ISP1 หมายถึง บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค หรือ Ichinoseki Solar Power 1 G.K. 
NL1PC หมายถึง บริษัท ไฟฟาน้ําลิก 1 จํากัด หรือ Nam Lik1 Power Company Limited 
NNEG หมายถึง บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด 
NSC หมายถึง บริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด 
PT หมายถึง บริษัท พีที จํากัดผูเดียว 
PTTGC หมายถึง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
PTTER หมายถึง บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอสเซส จํากัดเดิมชื่อ บริษทั พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด 
PTTICT หมายถึง บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 
QSHE หมายถึง Quality, Safety, Health and Environment 



  
 

  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

PTTIH หมายถึง บริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด 
PTTUT หมายถึง บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
RPCL หมายถึง บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
SCOD หมายถึง Scheduled Commercial Operation Date หรือ วันเร่ิมตนซื้อขายไฟฟาตาม

สัญญาซ้ือขายไฟฟา  
SPP หมายถึง Small Power Producer หรือ ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก  
SSA หมายถึง บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด   
SSE1 หมายถึง บริษัท สยามโซลาร เอ็นเนอรย่ี 1 จํากัด 
TOP หมายถึง บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
TP หมายถึง บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
TSR หมายถึง บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด 
VSPP หมายถึง ผูผลิตไฟฟาเอกชนขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer 
XPCL หมายถึง บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด หรือ Xayaburi Power Company Limited 
กกพ. หมายถึง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
กพช. หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
กฟผ. หรือ EGAT หมายถึง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กฟภ. หรือ PEA หมายถึง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
กฟน. หรือ MEA หมายถึง การไฟฟานครหลวง 
สํานักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
กัมพูชา หมายถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
คาเอฟที หรือ Ft หมายถึง อัตราคาไฟฟาผันแปรโดยอัตโนมัติ 
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือ SET หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ธพส. หมายถึง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
บริษัทฯ หรือ GPSC หมายถึง บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
ปตท. หมายถึง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
เมียนมา หมายถึง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
ศูนยราชการฯ หมายถึง ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
สนพ. หมายถึง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
สปป.ลาว หมายถึง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สพช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 
สัญญา Sponsor Support หมายถึง สัญญาสนับสนุนทางการเงินโดยผูถือหุน 



  
 

  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

 
 

บริษัทในเครือ ความหมาย 

 

สัดสวนการถือหุน และอํานาจในการบริหาร 

บริษัทยอย 

เปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญ การ
ควบคุมเกิดขึ้นเม่ือบริษัทใหญมีอํานาจควบคุมผานการ
ออกเสียงทั้งทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของ
บริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่ควบคุมส้ินสุดลง 

กิจการที่บริษัทมีอํานาจควบคุม มักมีสัดสวน
การถือหุน มากกวา 50% 

บริษัทรวม  

เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
อํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุม
หรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว 

กิจการที่บริษัทไมมีอํานาจควบคุม มักมี
สัดสวนการถือหุน นอยกวา 50% - 20%   

กิจการรวมคา 

เงินลงทุนในการรวมคา หรือกิจการที่ควบคุมรวมกันเปน
กิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจตามที่ตกลงไวในสัญญา กิจการที่ควบคุมรวมกัน
แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสัดสวน  ซึ่งเปนวิธี
ที่กลุมบริษัทรวมสวนแบงสินทรัพย หนี้สินรายได 
คาใชจาย และกระแสเงินสดของกิจการที่ควบคุมรวมกันไว
ในแตละรายการในงบการเงิน นับต้ังแตวันที่มีการรวม
ควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมส้ินสุดลง 

กิจการที่ผูถือหุนมีสัดสวนการถือหุนเทาๆ กัน 
มีอํานาจในการควบคุมเทาๆ กัน 

บริษัทอื่น 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนซึ่งมิไดจัดประเภทเปน
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุม
รวมกันเปนเงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป 

กิจการที่บริษัทไมมีอํานาจควบคุม มักมี
สัดสวนการถือหุน นอยกวา 20%  

 



บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนแกนนําในการดําเนินธุรกิจไฟฟา เพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจของกลุม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟาทั้งในและตางประเทศ อีกทั้งมุงม่ันในการพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อกาวเปนบริษัท
ไฟฟาชั้นนําดานนวัตกรรมและความย่ังยืนในระดับสากล โดยปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว จํานวน 
14,983,008,000 บาท 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนในโรงไฟฟาที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยแลว 
แบงเปนการผลิตไฟฟารวมประมาณ 1,381 เมกะวัตต ไอน้ํารวมประมาณ 1,441 ตันตอชั่วโมง น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และนํ้าเย็นรวมประมาณ 12,000 ตันความเย็น และบริษัทฯ มีกําลังการผลิต
ไฟฟาตามสัดสวนการถือหุนของโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง จํานวนประมาณ 541 เมกะวัตต และไอน้ํารวม
ประมาณ 141 ตันตอชั่วโมง ทั้งนี้ ในป 2562 โรงไฟฟาที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยทั้งหมด โดยจะ
มีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือหุนประมาณ 1,922 เมกะวัตต หรือคิดเปนสัดสวนการเติบโตเฉล่ียตอปจากป 
2559 ถึงป 2562 เทากับรอยละ 11.6 ประกอบกับกําลังการผลิตไอน้ําเพิ่มเปน 1,582 ตันตอชั่วโมง น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง และนํ้าเย็น 12,000 ตันความเย็น นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเขาไปดําเนินธุรกิจในลักษณะการ
เขารวมลงทุนในกิจการอื่น ๆ รายละเอียดดังนี้ 

โรงไฟฟาที่บริษัทฯ ดําเนินการเอง เปนโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงซึ่งเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว 
และอยูในระหวางการกอสราง ดังนี้ 

• โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ดําเนินการผลิตแลว จํานวน 1 แหง ณ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

• โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) และหนวยผลิตไอน้ํา  
- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ดําเนินการผลิตแลว จํานวน 3 แหง           
ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 (Central Utility Plant: CUP 4) ซึ่งอยูระหวางพิจารณาการกอสราง จํานวน       
1 แหง ณ นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง  

 
โรงไฟฟาที่บริษัทฯ เขารวมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลังงานประเภทตางๆ ทั้งในและ

ตางประเทศ ประกอบดวย 
โรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ไดแก 

- บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
- บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด 
- บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด 
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 2 

- บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด 
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ไดแก 

- บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด ถือหุนใน บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรย่ี 1 จํากัด 
- บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค 
- บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดต้ังบนพื้นดินสําหรับ
สหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี จํากัด) 

โรงไฟฟาพลังน้ํา ไดแก 
- บริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด ถือหุนใน บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด 
- บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด 

 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ รวม 3 บริษัท ประกอบดวย 

- GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรองรับ
แผนการขยายการลงทุนในตางประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต 

- 24M Technologies, Inc. เปนบริษัทที่ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อใชในระบบกักเก็บไฟฟาสํารอง
สําหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสายสงไฟฟา เพื่อการเสริมสรางความม่ันคงในระบบจายไฟฟา ระบบโครงขายไฟฟา 
และผูใชไฟฟา- บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด ประกอบธุรกิจในดานการบริหารจัดการหาและใหบริการดาน
ทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานท่ีเปนการจัดจางบุคลากรของกลุมปตท. 
 
1.2 วิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมายในการดําเนนิธุรกิจ 

วิสัยทัศน 

บริษัทผลิตไฟฟาชั้นนําดานนวัตกรรมและความย่ังยืนในระดับสากล 

พันธกิจ 

- สรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาวดวยการเติบโตของผลกําไรอยางม่ันคง 
- สงมอบพลังงานท่ีมีเสถียรภาพสูลูกคาผานการดําเนินงานที่เปนเลิศ 
- ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม 
- แสวงหานวัตกรรมดานไฟฟาและสาธารณูปโภค เพื่อการบริหารจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน 

เปาหมายระยะยาวขององคกร 

- มีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการลงทุนเพิ่ม 600 – 1,000 เมกะวัตต 
- มีสัดสวนไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางนอยรอยละ 10 ของกําลังการผลิตรวม 
- บรรลุเปาหมายอัตราสวนผลตอบแทนตอการลงทุนในระดับ Top Quartile 
- สรางฐานดานเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานและเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 

= 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 3 

 
 

จากสภาพแวดลอมการดําเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป และเพื่อใหบริษัทฯ บรรลุเปาหมายองคกรในระยะยาว บริษัทฯ 
จึงไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเปน 3 กลยุทธหลัก ดังนี้ 

1. “Maximize” กลยุทธการดําเนินธุรกิจหลัก 

การบริหารจัดการธุรกิจหลัก ไดแก โรงไฟฟาศรีราชา ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : 
IPP) และโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ตามการ
เปล่ียนแปลงและแนวโนมของปริมาณความตองการของลูกคา ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร ตนทุนการผลิตและปจจัยที่มี
ผลกระทบตอราคาขายผลิตภัณฑ รวมทั้งขอกําหนดดานกฎระเบียบ สัญญา ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม เพื่อกําหนด
แนวทางการเดินเครื่องผลิต ใหสามารถสรางผลกําไรไดสูงสุด ควบคูกับการพัฒนาดานการสรางความม่ันคงของระบบใหมี
เสถียรภาพเพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคา 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 4 

2. “Manage” กลยุทธการบริหารจัดการบริษัทที่เขาลงทุน 

บริษัทฯ มุงเนนการบริหารจัดการบริษัทที่เขาลงทุน ซึ่งการเขาลงทุนในโครงการของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น     
จะเปนสวนเสริมสรางรายได และผลกําไรใหกับบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับงานบริหารและควบคุม
โครงการที่อยูระหวางกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงาน ภายในกรอบงบประมาณการลงทุนที่กําหนดไว และเขากํากับดูแล
กิจการที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวใหมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย อีกทั้งผลักดันใหนโยบายและมาตรฐาน
การดําเนินงานดานตางๆ สอดคลองกับแนวทางที่บริษัทฯ กําหนด 

3. “Move” กลยุทธการพัฒนาโครงการใหม 

การแสวงหาโอกาสลงทุนดานธุรกิจไฟฟา ทั้งในและตางประเทศและพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เพื่อเสริมสรางการ
เติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต 
 
1.3 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

วันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัทฯ ควบรวมกิจการระหวาง 2 บริษัทในธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาของกลุม ปตท. คือ 
บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด หรือ PTTUT และ บริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ IPT เพื่อเปนแกนนําในการ
ดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ในการพัฒนาลงทุนและดําเนินการดานธุรกิจไฟฟาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  

 
หลังควบรวมกิจการ มีผูถือหุน 4 ราย ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 30.1 บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 30.3 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 11.9 และบริษัท ไทยออยล 
เพาเวอร จํากัด ถือหุนรอยละ 27.7 และ GPSC ไดดําเนินการเขาซื้อหุนธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากบริษัทตางๆ 
ภายในกลุม ปตท.จํานวน 8 บริษัท ทําให GPSC มีการเติบโตอยางตอเนื่องจากการลงทุนและการพัฒนาโครงการตางๆ 
ตามแผนธุรกิจที่วางไว ดังนี้ 

- บริษัทฯ มีโครงการที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวจํานวน 6 บริษัท ไดแก RPCL, CHPP, BIC (Phase1), TSR, 
IRPC-CP (Phase1) และ NNEG 

- บริษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวางดําเนินการกอสรางจํานวน 5 บริษัท ไดแก BIC (Phase2), IRPC-CP (Phase 
2), NSC(XPCL), NL1PC และ ISP1 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยูระหวางพิจารณาการกอสรางอีก 1 
โครงการ คือ  โรงผลิตสาธารณูปการแหงที่ 4 (CUP 4) ที่จังหวัดระยอง 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  GPSC ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด 
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สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 5 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 GPSC ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยทุนจดทะเบียน 
14,983,008,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 1,498,300,800 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยโครงสรางการถือหุน
ของ GPSC หลังการจดทะเบียน คือ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 22.58  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 22.73 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 8.91 บริษัท ไทยออยล เพาเวอร 
จํากัด ถือหุนรอยละ 20.79 และหุนที่เสนอขายใหประชาชนทั่วไปรอยละ 25 

 

 
 
 

สรุปลําดับเหตุการณสําคัญของ GPSC 

วัน เดือน ป เหตุการณสําคัญ 
ป 2556 

มกราคม 2556 

10 มกราคม 2556 กอต้ังบริษัทฯ จากการควบรวมกิจการระหวาง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน
จํานวน 8,630 ลานบาท  

ธันวาคม 2556 

17 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน IRPC-CP จาก IRPC ในสัดสวนรอยละ 51 ของหุนทั้งหมด โดย IRPC-CP 
อยูระหวางการกอสรางโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัดระยอง 

24 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน CHPP, BIC และ TSR จาก ปตท. ในสัดสวนรอยละ 100 รอยละ 25 และ
รอยละ 40 ของหุนทั้งหมด ตามลําดับ โดย CHPP เปนบริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
รวมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling Power Plant) เพื่อผลิต
ไฟฟาและน้ําเย็นสําหรับศูนยราชการฯ BIC เปนบริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน 
(Cogeneration Power Plant) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ TSR เปนบริษัทลงทุนที่ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ซึ่งดําเนินการโดย SSE1 ต้ังอยูในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี 

หุนเสนอขายให 
ประชาชนทั่วไป 
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วัน เดือน ป เหตุการณสําคัญ 
25 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน NSC จาก PTTER ในสัดสวนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด โดย NSC เปน  

นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยท่ีเขาลงทุนรอยละ 25 ใน XPCL ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นที่ 
สปป.ลาว เพื่อดําเนินกิจการโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี 

ป 2557 
กุมภาพันธ 2557 

7 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน NNEG จาก ปตท.ในสัดสวนรอยละ 30 ของหุนทั้งหมด โดย NNEG เปน
บริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใชกาชธรรมชาติ
เปนเช้ือเพลิง ต้ังอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 

มิถุนายน 2557 

25 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน RPCL จาก ปตท. ในสัดสวนรอยละ 15 ของหุนทั้งหมด โดย RPCL เปน
บริษัทดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใชกาช
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ต้ังอยูที่จังหวัดราชบุรี 

กรกฎาคม 2557 

25 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนเพิ่มทุนของ 24M ในสัดสวนประมาณรอยละ 16.7 ของหุนทั้งหมด โดย 24M 
เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตและจําหนาย
แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่ใชเทคโนโลยีการผลิตแบบใหมโดยจะลด
ระยะเวลาและตนทุนในการผลิตแบตเตอร่ี เพื่อนํามาพัฒนาประยุกตใชเปนระบบกักเก็บไฟฟา
สํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสรางความม่ันคงในระบบจายไฟฟาและระบบ
เชื่อมโยง ซึ่งถือเปนธุรกิจตอเนื่องดานพลังงานของ GPSC 

พฤศจิกายน2557 

27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) หรือ GPSC 

ธันวาคม 2557 

5 ธันวาคม 2557 
 

บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุน NL1PC จากบริษัท พีทีที อินเตอรเนช่ันแนล โฮลดิ้ง จํากัด (“PTTIH”) ใน
สัดสวนรอยละ 40 โดย NL1PC เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นใน สปป. ลาว และดําเนินธุรกิจโรงไฟฟา
พลังน้ํา 
 
 
 
 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 7 

วัน เดือน ป เหตุการณสําคัญ 
ป 2558 

มีนาคม 2558 
23 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดอนุมัติลงทุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  Ichinoseki Solar Power 1

ประเทศญี่ปุน ขนาด 20.8 เมกะวัตต เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับบริษัทสาธารณูปโภคประเทศญี่ปุน 
โดยโครงการไดดําเนินการแผวถางพ้ืนที่กอสรางเสร็จสมบูรณแลว รวมถึงไดดําเนินการเตรียม
พื้นที่กอสรางและสัญญากับผูรับเหมาหลัก 

30 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ไดลงนามบันทึกความเขาใจรวมกับ บริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิต้ีส จํากัด เพื่อทําการศึกษา 
และพัฒนาโครงการบําบัดน้ําเสียในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เชน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมไปถึง
พื้นที่เชน นิคมอุสาหกรรมแหลงฉบัง ไทยออยคอมเพล็กซ และท่ีนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีเปาหมายในการฟนฟูสภาพน้ําใชอุตสาหกรรมให
กลับมาใชอีกเพื่อลดปริมาณน้ําทิ้ง และเพื่อพัฒนาศักยภาพอื่น ที่จะสงผลใหเกิดประโยชนรวมกัน
ในการดําเนินธุรกิจภายภาคหนา 

พฤษภาคม 2558 
18 พฤษภาคม 2558 

 
 
 
 

27 พฤษภาคม 2558 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เปนวัน First Day Trade 
ซึ่งจํานวนหุนที่เสนอขาย จํานวนหุนที่จัดสรรจริงเทากับ 374,575,200 หุน (แบงเปนการเสนอขาย
ตอประชาชน จํานวน 365,856,600 หุน และการเสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ จํานวน 8,718,600 หุน )  
บริษัทฯ พรอมดวยผูรวมพัฒนาโครงการ บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Group ได
รวมลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) กับผูแทนรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในการ
มอบสิทธิแตเพียงผูเดียวและการสนับสนุนการศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการโรงไฟฟาพลัง
ความรอนรวมเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) ที่เมืองตันลิน 
โดยคาดวาจะมีกําลังการผลิตประมาณ 400 MW เพื่อสนับสนุนเมียนมาในการเสริมความม่ันคง
ทางพลังงานไฟฟาบริเวณเมืองยางกุง 

มิถุนายน 2558 
24 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทในกลุม ประกอบดวย ปตท. , บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอรสเซส จํากัด 

(PTTER) ไดทําการลงนาม บันทึกความเขาใจเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนโครงการ
ดานพลังงาน ระหวาง กลุมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) กับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี  
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (RATCH)  เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนโครงการดานพลังงาน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองรับความตองการใชพลังงานของประเทศ  เสริมสราง



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 8 

วัน เดือน ป เหตุการณสําคัญ 
เสถียรภาพความม่ันคงดานพลังงานในอนาคต  และสรางความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจใน
ตางประเทศรวมกัน 

สิงหาคม 2558 
13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนศูนยผลิตสาธารณูปการกลาง แหงที่ 4 (CUP-4) 

รูปแบบ SPP (Cogeneration Facilities) กําลังการผลิตไฟฟา 45 เมกะวัตต ไอน้ํา 70 ตันตอ
ชั่วโมง เพื่อขยายกําลังการผลิต และรองรับการเจริญเติบของกลุม ปตท. ในเขตนิเวศอุตสาหกรรม
วนารมย (WEcoZi) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณ
ใกลเคียง อีกทั้งเปนการสนับสนุนความม่ันคงของระบบ โครงการ ซึ่งขณะน้ี อยูระหวางการเจรจา
สัญญาการรับซื้อไฟฟากับลูกคาอุตสาหกรรมและ กฟผ. ในรูปแบบ Non-Firm SPP และไดบรรจุ
อยูในแผนรับซื้อไฟฟาของ กฟผ. 

พฤศจิกายน 2558 
18 พฤศจิกายน 2558 IRPC-CP (บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด)  Phase ที่ 1 เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย โดย

เปนเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine Generator : GTG) ขนาดกําลังการผลิต
ออกแบบ 45 เมกะวัตต เคร่ืองผลิตไอน้ําแรงดันสูงจากความรอนเหลือทิ้ง (Heat Recovery 
Steam Generator : HRSG) ขนาดกําลังการผลิตออกแบบ 70 ตันตอชั่วโมง 
 

ป 2559 
มกราคม 2559 
1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดจัดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาและสาธารณูปโภคกับ บริษัท เวนคอเรกซ (ไทยแลนด) 

จํากัด ซึ่งต้ังอยูในนิคมเหมราช โดยมีอายุสัญญา 15 ป มีปริมาณตามสัญญาไฟฟา 2.7 เมกะวัตต  
ไอน้ํา 3 ตันตอชั่วโมง ไอน้ําสํารอง 3 ตันตอชั่วโมง และนํ้าอุตสาหกรรม 1 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

เมษายน 2559 
21 เมษายน 2559 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด ซึ่งบริษัทฯ เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ไดเปน

ผูสนับสนุนโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพ้ืนดินใหกับสหกรณภาค
การเกษตร จํานวน 1 โครงการ บนพื้นที่สหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี จํากัด จังหวัดจันทบุรี และเปน
โครงการที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เม่ือวันที่ 21 
เมษายน 2559  มีกําลังการผลิตติดต้ัง 5 เมกะวัตต โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบไฟฟา
คงที่ (Feed in Tariff : FiT) เทากับ 5.66 บาทตอหนวย 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 9 

วัน เดือน ป เหตุการณสําคัญ 
พฤษภาคม 2559 

18 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ไดเขาซื้อหุนบุริมสิทธิกลุม C ของ 24M Technologies, Inc. (24M)  โดย 24M จะนําทุน
ที่ไดในครั้งนี้ไปใชเปนทุนวิจัยและดําเนินการให 24M สามารถดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและ
สายการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหนําผลิตภัณฑเขาสู
สายการผลิตในเชิงพาณิชยไดตามแผนดําเนินการ โดยมีเปาหมายแรกของผลิตภัณฑเปน
แบตเตอร่ีเพื่อการประยุกตใชเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับ ภาคอุตสาหกรรม และการ
เสริมสรางความม่ันคงในระบบจายไฟฟาและระบบเช่ือมโยง 

มิถุนายน 2559 
3 มิถุนายน 2559 บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 เร่ิมเดินเคร่ืองผลิต

กระแสไฟฟาเชิงพาณิชยประเภท SPP Firm กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อายุสัญญา 
25 ป มีกําลังการผลิตไฟฟา 125 เมกะวัตตและกําลังการผลิตไอน้ํา 30 ตันตอชั่วโมง ใชกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง  

กรกฎาคม 2559 
8 กรกฎาคม 2559 

 
 
 

 

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด ซึ่งบริษัทฯ เขาถือหุนในสัดสวนรอยละ 100  ไดลงนาม
บันทึกความเขาใจรวมกัน (MOU) กับบริษัท ปตท. กัมพูชา จํากัด (PTTCL) ที่ประกอบกิจการ
สถานีบริการน้ํามันในประเทศกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคาสถานีบริการน้ํามัน (Solar Rooftop) เพื่อลดคาใชจายดาน
พลังงานใหกับ PTTCL การดําเนินโครงการรวมกันคร้ังนี้ถือเปนการนําพลังงานทดแทนที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมมาใชในสถานีบริการน้ํามัน ปตท. 

1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกเขาเปนหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET50 ซึ่งมีผลต้ังแต 1 กรกฎาคม 2559 
จากการปรับอันดับหลักทรัพยในกลุมดัชนี SET100 ซึ่งมีผลระหวาง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 
2559 โดยการเขาคํานวณในดัชนี SET 50 จะสงผลใหหุน GPSC มีสภาพคลอง สรางความเช่ือม่ัน 
และความนาสนใจในการลงทุน รวมทั้งดึงดูดใหกลุมนักลงทุนตางชาติ และนักลงทุนสถาบันเพิ่ม
น้ําหนักในหุนของบริษทัฯ มากขึ้น 

สิงหาคม 2559 
25 สิงหาคม 2559 

 
บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค เบิกเงินกูงวดแรกจากธนาคารผูใหกูในประเทศญ่ีปุน  โดย
โครงการไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่บางสวนแลวเสร็จ พรอมสงมอบงานใหผูรับเหมาหลัก 
(Engineering Procurement Construction Contractor : EPC Contractor)  



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 10 

วัน เดือน ป เหตุการณสําคัญ 
พฤศจิกายน 2559 

18 พฤศจิกายน 2559 
 

บริษัทฯ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA) โดยศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) และ 24M Technologies, Inc. ไดรวมลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยทั้ง 
3 ฝายจะรวมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีลิเธียมไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อจะ
สามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเปนสวนสําคัญของการพัฒนาธุรกิจไฟฟาและ
สาธารณูปการของบริษัทฯ  

ธันวาคม 2559 
9 ธันวาคม 2559 

 

 
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย ภายใตชื่อ GPSC International Holdings Limited  ซึ่ง
จดทะเบียนที่เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนจํานวน 
50,000 ดอลลารสหรัฐ และมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนตางประเทศของ
บริษัทฯ ในอนาคต 

28 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ รวมลงนามในพิธีลงนามสัญญาใหเอกชนดําเนินการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร
จังหวัดระยอง (แปลงเปนเช้ือเพลิง RDF) กับ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพื่อรวมกัน
พัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยเปนพลังงาน (Waste To Energy) เปนการพัฒนาพลังงานสะอาด 
และแกปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นในจังหวัด 

30 ธันวาคม 2559 โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพื้นดิน บนพื้นที่สหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี 
จํากัด โดยบริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด เปนผูสนับสนุน ไดเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย
และจายไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว  



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 11 

 

1.4 โครงสรางการถือหุนของ GPSC 

แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนและสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 12 

สรุปบริษัทยอย กิจการรวมคา บริษัทรวม และเงินลงทุน 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิดของหุน ทุนชําระแลว มูลคาหุน สัดสวนการถือหุน 

บริษัทยอย 
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด  
555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 5 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
โทรศัพท : +66 (0)-2-143-9644         
โทรสาร: +66 (0)-2143-9645 

ผลิตและจําหนายไฟฟาและพลังงาน
ความเย็นจากโรงไฟฟาพลังงานรวม 
(Combined Heat and Power with 
District Cooling Power Plant) 
 

500,000,000 
บาท 

สามัญ 361,220,000 
บาท 

10 
บาท / หุน 

100% 

บริษัท นที ซินเนอรยี่ จํากัด  
555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 5 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
โทรศัพท : +66 (0)-2140-4658   

ลงทุนเขาถือหุนในกิจการที่เกี่ยวของ
กับโครงการผลิตไฟฟา  

6,715,250,000 
บาท 

สามัญ 4,828,812,500 
บาท 

100 
บาท / หุน 

100% 

 บริษัทรวมทางออม       
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอรจํากัด  
215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen, 
Chantaburi  District,Vientiane,  Lao PDR 
โทรศัพท : +856 (21) 223215, 252060   
โทรสาร : +856 (21) 215500  

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังน้ํา 
 

26,861,000,000 
บาท 

สามัญ 16,504,664,000 
บาท 

10 
บาท / หุน 

25% 
(ถือหุนผาน NSC) 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 13 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิดของหุน ทุนชําระแลว มูลคาหุน สัดสวนการถือหุน 

บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค  
6F, Shinjuku Hanazono MJ Building, 5-16-15  
Shinjuku-ku, Shinjuku, Tokyo, Japan 160-0022 
โทรศัพท: +81 (3)-5362-7035    
โทรสาร: +81 (3)-5362-7036    

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  
 
 

10,000  
เยน 

สามัญ 10,000  
เยน 

- 99% 

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด  
299 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท: +66 (0)-3861-1333, 
 +66 (0)-3861-3571-80    
โทรสาร: +66 (0)-3861-2812,3 

ผลิตและจําหนายไฟฟา และไอน้ําที่
ผลิตจากโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power Plant)  
 

3,362,300,000 
บาท 

สามัญ 2,966,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุน 

51% 

GPSC International Holdings Limited  
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road 
East, Hong Kong 
Tel. + (852) 2980-1888   Fax + (852) 2861 0285 

ลงทุนเขาถือหุนในกิจการที่เกี่ยวของ
กับโครงการผลิตไฟฟาที่ดําเนินงาน
ในตางประเทศ  
 

50,000 
ดอลลารสหรัฐ 

สามัญ 5,000 
ดอลลารสหรัฐ 

- 100% 

กิจการรวมคา 
บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด  
 3199 อาคารมาลีนนท ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 4 แขวง
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท : +66 (0)-2661-2701 

ลงทุนเขาถือหุนในกิจการที่เกี่ยวของ
กับโครงการผลิตไฟฟา  
 

583,330,000 
บาท 

สามัญ 583,330,000 
บาท 

10 
บาท / หุน 

40% 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 14 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิดของหุน ทุนชําระแลว มูลคาหุน สัดสวนการถือหุน 

 กิจการรวมคาทางออม 
บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จํากัด 
3199 อาคารมาลีนนท ชั้น 16 ถนนพระราม 4   
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท : +66 (0)-2661-2701 

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
 

1,800,000,000 
บาท 

สามัญ 1,800,000,000 
บาท 

100 
บาท / หุน 

40% 
(ถือหุนผาน TSR) 

บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด  
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 

ผลิตและจําหนายไฟฟาที่ผลิตจาก
โรงไฟฟาพลังน้ํา 
 

37,200,000   
ดอลลารสหรัฐ 

สามัญ 23,400,000 
ดอลลารสหรัฐ 

10  
ดอลลารสหรัฐ / 

หุน 

40% 

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด  
111 หมูที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท : +66 (0)-2978-5283, +66 (0)-2978-5291 

ผลิตและจําหนายไฟฟา และไอน้ํา
จากโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น  
(Cogeneration Power Plant) 

1,525,000,000 
บาท 

สามัญ 1,525,000,000  
บาท 

10 
บาท/หุน 

30% 

บริษัทรวม 
บริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท : +66 (0)-2691-9720    
โทรสาร   : +66 (0)-2691-9723 

ผลิตและจําหนายไฟฟา และไอน้ํา
จากโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น 
(Cogeneration Power Plant)  
 

2,705,000,000 
บาท 

สามัญ 1,707,050,000 
บาท 

10 
บาท/หุน 

25% 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 15 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิดของหุน ทุนชําระแลว มูลคาหุน สัดสวนการถือหุน 

เงินลงทุนระยะยาว 
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด  
555 อาคารสํานักงาน ปตท. คลังน้ํามันพระโขนง ถนน
อาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท : +66 (0)-2239-7328   
โทรสาร : +66 (0)-2239-7326 

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
ลักษณะงานที่เปนการจัดจาง
บุคลากรใหกับกลุม ปตท. 
 

2,000,000 
บาท 

บุริมสิทธิ 2,000,000 
บาท 

10 
บาท/หุน 

25% 

 เงินลงทุนระยาวทางออม 
 บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด  
199/7 หมูที่ 1 ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท : +66 (0)-3894-8138   
โทรสาร : +66 (0)-3894-8139  

 
บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม ปตท. 

 
5,000,000 
บาท 

 
สามัญ 

 
5,000,000 
บาท 

 
10 

บาท / หุน 

 
25% 

(ถือหุนผาน BSA) 

24M Technologies, Inc.  
130 Brookline Street, Cambridge, MA 02139, 
USA 
TEL.  : (001) 617-553-1012 

วิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่
ประเภทลิเธียมไอออน เพื่อพัฒนา
ประยุกตใชเปนระบบกักเก็บไฟฟา
สํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม และ
การเสริมสรางความมั่นคงในระบบ
จายไฟฟาและระบบเชื่อมโยง 

38,203.38 
ดอลลารสหรัฐ 

 
 

บุริมสิทธิ 
 

32,486.99    
ดอลลารสหรัฐ 

 

0.001  
ดอลลารสหรัฐ 

18.6% 
 



     
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 16 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ชนิดของหุน ทุนชําระแลว มูลคาหุน สัดสวนการถือหุน 

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศัพท : +66 (0)-2311-5111-9  
 โทรสาร : +66 (0)-2332-3882 

ผลิตและจําหนายไฟฟาจากโรงไฟฟา
พลังความรอนรวม (Combine Cycle 
Power Plant) 
 

7,325,000,000 
บาท 

สามัญ 7,325,000,000 
บาท 

100 
บาท / หุน 

15% 

 

 
 
 



     
 

 

สวนที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา 17 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

1.5 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ 

ผูถือหุนใหญของ GPSC ไดแก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  ถือหุนรอยละ 22.58 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 22.73 บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด ถือหุนรอยละ 20.79 และ บริษัท ไทยออยล จํากัด 
(มหาชน)  ถือหุนรอยละ 8.91 ของทุนชําระแลว ซึ่งผูถือหุนทั้งหมดเปนบริษัทในกลุม ปตท.ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ มีการ
ดําเนินธุรกิจปกติกับกลุมผูถือหุนใหญอยางตอเนื่อง เชน การขายไฟฟาและไอน้ําใหกับบริษัทในกลุม ปตท. รวมถึงการซื้อ
กาซธรรมชาติจาก ปตท. เปนตน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการกําหนดกลยุทธในการเติบโตไปพรอมกับการขยายธุรกิจของ
บริษัทในกลุม ปตท. (Growth along with PTT Group) 
 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคตาง ๆ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังเขาลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา และสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมทั้งบริษัทฯ ไดลงทุน
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทั้งในและตางประเทศ เชน การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อเปนระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสรางความม่ันคงในระบบจายไฟฟาและระบบเช่ือมโยง การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในลักษณะงานท่ีเปนการ Outsourcing ของกลุม ปตท. เปนตน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุนของโรงไฟฟาที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยแลว 
และอยูในระหวางการกอสราง ดังนี้  

 

ผลิตภัณฑ ที่ต้ัง สถานะ 
กําลังการผลิต 

ตามสัดสวนการถือหุน 

ไฟฟา ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย 1,381 เมกะวัตต 

อยูระหวางกอสราง 173 เมกะวัตต 

ตางประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย - 

อยูระหวางกอสราง 368 เมกะวัตต 

ไอน้ํา ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย 1,441 ตันตอชั่วโมง 

อยูระหวางกอสราง 141 ตันตอชั่วโมง 

น้ําเย็น ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย 12,000 ตันความเย็น 

น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ในประเทศ ดําเนินการเชิงพาณิชย 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท 

2.1.1 กลุมโรงไฟฟาพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) ในประเทศ 

 โรงไฟฟาทีด่ําเนินการเชิงพาณิชย 

(1) บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (GPSC)  

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. และผูประกอบการอุตสาหกรรม มีกําลังการผลิตไฟฟารวม
ประมาณ 1,039 เมกะวัตต และใหบริการดานสาธารณูปโภคโดยผลิตและจําหนายไอนํ้า และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียง มีกําลังการผลิตไอน้ํารวมประมาณ 1,340 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง สามารถจําแนกรายละเอียดโรงไฟฟาและโรงผลิต
สาธารณูปการของบริษัทฯไดดังนี้ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 2

1. โรงไฟฟาศรีราชา 

โรงไฟฟาศรีราชาเปนโรงไฟฟาตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีกําลังการผลิต
ไฟฟารวม 700 เมกะวัตต ต้ังอยูที่ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจําหนายไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดใหแก 
กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2543       

ซึ่งสัญญาจะส้ินสุดในป 2568 โดยการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายเปนไปตามเงื่อนไขและการส่ังเดินเคร่ืองของ กฟผ. 

 กระบวนการผลิต 

 โรงไฟฟาศรีราชาเปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติ
เปนเชื้อเพลิงหลัก และมีน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงสํารอง โดยประกอบดวย เคร่ืองกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (Gas 
Turbine Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด และมีเคร่ืองผลิตไอนํ้าจากความรอนทิ้ง (Heat Recovery 
Steam Generator: HRSG) จํานวน 2 ชุด กังหันไอน้ํา (Steam Turbine: ST) 1 ชุด เพื่อขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา 
(Steam TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวัตตจํานวน 1 ชุด  

 การจัดหาวัตถุดิบ 
โรงไฟฟาศรีราชาใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติ

กับปตท. เปนระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดในป 2568 ที่ราคากาซสําหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP Gas Price) และได
ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซลกับ TOP เพื่อใชเปนเช้ือเพลิงสํารอง รวมถึงไดเขาทําสัญญาซื้อขายนํ้าดิบ (Raw Water 

Agreement) กับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) (“EW”) เปนระยะเวลา 25 ป 
ส้ินสุดในป 2568 นอกจากน้ี โรงไฟฟาศรีราชาไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองกับ กฟผ. จํานวน 10 เมกะวัตต ซึ่งเปน
สัญญาปตอป และไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองกับ TP จํานวน 1 เมกะวัตต โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดในป 
2568 เพื่อเปนการสํารองไฟฟาสําหรับใชในชวงซอมบํารุงรักษาโรงไฟฟา 

 การจัดจําหนาย 

 โรงไฟฟาศรีราชาผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแบบผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญ (IPP) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟาดังกลาวไดใหสิทธิแก กฟผ. เปนผูกําหนดปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟาผานแผนการรับซื้อไฟฟาระยะยาวแบบรายปและรายเดือน และแผนการรับซื้อไฟฟาระยะส้ันแบบรายวัน โดย
โรงไฟฟาศรีราชาตองแจงความพรอมจาย (Availability) ในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งระยะยาวและระยะส้ันเชนกัน ซึ่ง
คาความพรอมจาย (Availability Payment: AP) เปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกโรงไฟฟาศรีราชาในการรักษาระดับ
ความพรอมในการผลิตไฟฟาโดยไมคํานึงถึงปริมาณไฟฟาที่ไดขายใหแก กฟผ. โดยคาความพรอมจายประกอบดวย  

- APR1 : คาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับคากอสรางโรงงาน รวมถึงภาระเงินกูและผลตอบแทน
ของบริษัท (Capacity Cost)  

- APR2 : คาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัท สําหรับคาใชจายคงที่ในการเดินเครื่องและบํารุงรักษา(Fixed 
O&M)  

 ทั้งนี้ โรงไฟฟาศรีราชาจะไดรับรายไดคา AP ตามความพรอมจายที่โรงไฟฟาศรีราชาแจงและเปนไปตามเงื่อนไข
ในสัญญาซ้ือขายไฟฟา โดยมีรายละเอียดคา AP ตามที่ระบุในสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. ดังนี้ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 3

นอกจากนี้ โรงไฟฟาศรีราชายังไดรับรายไดคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment: EP) จากการผลิตพลังงานไฟฟา
ตามปริมาณท่ีผลิตจริงตามคําส่ังการผลิตไฟฟา (Dispatch Instruction) ของ กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. มีสิทธิตามสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาในการส่ังการใหโรงไฟฟาศรีราชาหยุดผลิตไฟฟาหรือผลิตไมเต็มกําลังการผลิต โดย กฟผ. ยังคงตองจายคา AP 
ใหกับโรงไฟฟาศรีราชาตามความพรอมจาย  

2. โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 

โรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมในกลุม ปตท. และลูกคาอุตสาหกรรมท่ัวไป  และมีการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. เพื่อเปนการรักษา
สมดุลของการผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Balance load) ในกรณีที่ลูกคาอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ําสูง สงผลให      
โรงผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้นเพื่อใหไดปริมาณไอน้ําที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา
อุตสาหกรรม โดยไฟฟาสวนเกินดังกลาวจะจัดจําหนายใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กใน
รูปแบบ Non-firm ทั้งนี้ การจําหนายไฟฟาบางสวนใหกับ กฟผ. นอกจากจะเปนการเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจแลว ยังเปนการเพิ่มเสถียรภาพใหกับลูกคาอุตสาหกรรม และยังสามารถนํากลับมารองรับการขยายธุรกิจของลูกคา
อุตสาหกรรมในอนาคตไดอีกดวย  โดยปจจุบันโรงผลิตสาธารณูปการระยองประกอบดวยโรงผลิตสาธารณูปการจํานวน    

3 แหง ไดแก 

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

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 226 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอนํ้าประมาณ 890 ตันตอ
ชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 720 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช
ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง โดยจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและ
ใหกับ กฟผ. โดยเร่ิมทยอยดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตป 2549 

กระบวนการผลิต 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน (CogenerationPower Plant) ซึ่งใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง ประกอบดวยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต จํานวน 6 ชุด เคร่ืองผลิตไอนํ้าจาก
ความรอนทิ้ง (HRSG) ขนาด 70/140 ตันตอชั่วโมง จํานวน 6 ชุด และหมอไอน้ําสํารอง (Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หนวย 

ขนาด 50 ตันตอชั่วโมง  

การจัดหาวัตถุดิบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เปนระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 2564 และมีสิทธิใชน้ําตามสัญญาซื้อขายที่ดินกับนิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) นอกจากน้ี ยังไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาเพื่อสํารองไฟฟากับ กฟภ. จํานวน 93.5 เมกะวัตต  
มีระยะเวลา 1 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกคร้ังละ 1 ปหากไมมีการยกเลิกสัญญา  
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การจัดจําหนาย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 1 ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรม 

ประกอบดวย สัญญาซ้ือขายไฟฟารวมประมาณ 139 เมกะวัตต กับลูกคาจํานวน 14 ราย อายุสัญญา 10 - 15 ปและ
สามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป สัญญาซ้ือขายไอนํ้ารวมประมาณ 397 ตันตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 10 ราย อายุ
สัญญา 10 -15 ป และสามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป และสัญญาซื้อขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 342 

ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน  9  ราย อายุสัญญา 10 - 15 ป และสามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป นอกจากนี้ 
ยังมีการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. จํานวน 40 เมกะวัตต ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กใน
รูปแบบ Non-firm โดยสัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 5 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5 ปนับต้ังแตเร่ิมจายไฟฟาเขา
ระบบของ กฟผ. 

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

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล (Rayong Industrial Land: 

RIL) จังหวัดระยองมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 113 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 170 ตันตอชั่วโมง และ
กําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 510 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมเปนหลัก และจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับ กฟผ. ทั้งนี้ เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย
ต้ังแตป 2551 

กระบวนการผลิต 

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง ประกอบดวยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด เพื่อหมุนเคร่ือง
กําเนิดไฟฟา เคร่ืองผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) ขนาด 70/140 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุด โดยไอน้ําที่ผลิตได
จําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรม และไอน้ําสวนที่เหลือจะนําไปผานกังหันไอน้ํา (ST) เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาของกังหัน
ไอน้ํา (STG) ขนาด 38 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันของไอน้ํากอนจําหนายใหลูกคาชนิดไอนํ้าแรงดันปานกลาง 
นอกจากนี้ยังมีการมีการผลิตไอน้ําจากหมอไอน้ําสํารอง(Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หนวย ขนาด 50 ตันตอชั่วโมง อีกดวย 

การจัดหาวัตถุดิบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เปนระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดในป 2565 และมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายนํ้าดิบ (Raw Water) จากนิคม
อุตสาหกรรมอารไอแอล เปนระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 2565 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสํารองกับ 

กฟผ. จํานวน 37.5 เมกะวัตต มีระยะเวลา 1 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกคร้ังละ 1 ปหากไมมีการยกเลิกสัญญา 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 5

การจัดจําหนาย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 2 ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล ประกอบดวยสัญญาซ้ือขายไฟฟารวม 42.75 เมกะวัตต สัญญาซ้ือขายไอน้ํารวม 121 ตันตอ
ชั่วโมง และสัญญาซ้ือขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมรวม 178 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 1 ราย อายุสัญญา 

15 ปและสามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป นอกจากน้ี ยังมีการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. จํานวน 60 เมกะวัตต 
ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Non-firm อายุสัญญา 5 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก  

5 ปนับต้ังแตเร่ิมจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. 

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

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิต
ไอน้ําประมาณ 280 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยมี
อุปกรณหลักประกอบดวยหมอไอน้ําสํารอง (Auxiliary Boiler) ขนาด 70 ตันตอชั่วโมง 2 เคร่ืองและขนาด 140 ตันตอ
ชั่วโมง 1 เคร่ือง จํานวน 3 หนวย และระบบผลิตน้ําปราศจากแรธาตุ ทั้งนี้ เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตป 2552 

ทั้งนี้ โรงผลิตสาธารณูปการ 1 และ 3 ไดถูกออกแบบระบบสงไฟฟาและไอน้ําใหเชื่อมโยงกัน (Power and Steam 

Distribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและไอน้ํา สรางความสมดุลและสํารองระหวางกันได ประกอบ
กับโรงผลิตสาธารณูปการ 1 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน (Cogeneration Power Plant) ที่สามารถผลิตไฟฟาและไอนํ้าได
มีประสิทธิภาพสูงกวาการผลิตไอน้ําของโรงผลิตสาธารณูปการ 3 สงผลใหมีการสงไอน้ํา รวมทั้งไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงผลิต
สาธารณูปการ 1 ไปยังโรงผลิตสาธารณูปการ 3 บางสวนเพื่อจายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของโรงผลิตสาธารณูปการ 3 

 การจัดหาวัตถุดิบ 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้าโดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เปนระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 2566 และเขาทําสัญญาซื้อขายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับนิคม
อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) เปนระยะเวลา 15 ป ส้ินสุดป 2566 

การจัดจําหนาย 

โรงผลิตสาธารณูปการ 3 ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกคาอุตสาหกรรมกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ดังนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟารวมประมาณ 55.3         

เมกะวัตต กับลูกคาจํานวน 4 ราย อายุสัญญา 15 ป และสามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป สัญญาซื้อขายไอน้ํารวม
ประมาณ 223 ตันตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 3 ราย อายุสัญญา 15 ป และสามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป และสัญญา
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ซื้อขายนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 62 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง กับลูกคาจํานวน 3 ราย อายุสัญญา 15 ปและ
สามารถตอสัญญาไดคร้ังละ 5 ป 

(2) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) 

RPCL เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 1,400 เมกะวัตต โดยมีหนวยผลิต หนวย
ละ 700 เมกะวัตต จํานวน 2 หนวยผลิต ต้ังอยูที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจําหนายไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตไดให 
กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เร่ิมจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. สําหรับหนวยผลิตที่ 1 
ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 และหนวยผลิตที่ 2 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ซึ่งสัญญาจะส้ินสุดในป 2576 โดยการผลิต
ไฟฟาเพื่อจําหนายเปนไปตามเงื่อนไขและการส่ังเดินเคร่ืองของ กฟผ. 

กระบวนการผลิต 

RPCL เปนโรงไฟฟาประเภทพลังความรอนรวม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง
หลัก และมีน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงสํารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟาเชนเดียวกับโรงไฟฟาศรีราชา โดย RPCL มีเคร่ือง
กําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุดตอ 1 หนวยผลิต เคร่ืองผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง 
(HRSG) และเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (STG) ขนาด 275 เมกะวัตตจํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยผลิต  

ทั้งนี้ RPCL ไดทําสัญญาดําเนินงานและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ Chubu 

Ratchaburi Electric Services (CRESCO) สําหรับเดินเคร่ืองและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในสวนอื่นนอกเหนือจากเคร่ือง
กังหันกาซ (GT ) ซึ่งสัญญาจะส้ินสุดในป 2565 และ CRESCO ไดทําสัญญาบริการซอมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term 

Service Agreement) กับ Mitsubishi Hitachi Power System สําหรับเคร่ืองกังหันกาซ (GT) ซึ่งสัญญาจะส้ินสุดในป 
2563  

การจัดหาวัตถุดิบ 

RPCL ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดในป 2576 ที่ราคากาซสําหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP Gas Price) โดย RPCL สามารถ
สงผานคาเชื้อเพลิงรวมอยูในคาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ไปยัง กฟผ.ท้ังนี้ กรณีที่ ปตท. ไมสามารถจัดสง
ปริมาณกาซธรรมชาติไดตามสัญญาดังกลาวและ กฟผ. ส่ังให RPCL เดินเคร่ืองดวยเชื้อเพลิงสํารองกฟผ. จะเปนผูชดเชย
คาเช้ือเพลิงสวนที่เพิ่มขึ้นใหแก RPCL โดย RPCL ไดเขาทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วกับ SUSCO และ ปตท. 

(Secondary Fuel Agreement : SFA)  เพื่อใชเปนเช้ือเพลิงสํารองในกรณีที่ไมสามารถจัดหากาซธรรมชาติได โดยสัญญา
ทั้ง 2 ฉบับมีระยะเวลา 5 ป ส้ินสุดในป 2564 

การจัดจําหนาย 

RPCL ผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแบบผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) 

ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาซ้ือขายไฟฟาดังกลาวไดใหสิทธิแก กฟผ. เปนผูกําหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟาผานแผนการ
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รับซื้อไฟฟาระยะยาวแบบรายปและรายเดือน และแผนการรับซื้อไฟฟาระยะส้ันแบบรายวัน โดย RPCL ตองแจงความ
พรอมจายในการผลิตไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งระยะยาวและระยะส้ันเชนกัน ซึ่งคา AP เปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแก 
RPCL ในการรักษาระดับความพรอมในการผลิตไฟฟาโดยไมคํานึงถึงปริมาณไฟฟาที่ไดขายใหแก กฟผ. ทั้งนี้ RPCL จะ
ไดรับรายไดคา AP ตามความพรอมจายที่ RPCL แจงและเปนไปตามเงื่อนไขสัญญาซ้ือขายไฟฟา นอกจากน้ี RPCL ยัง
ไดรับรายไดคา EP จากการผลิตพลังงานไฟฟาตามปริมาณท่ีผลิตจริงตามคําส่ังการผลิตไฟฟาของ กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. มีสิทธิ
ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาในการส่ังการให RPCL หยุดผลิตไฟฟาหรือผลิตไมเต็มกําลังการผลิต โดย กฟผ. ยังคงตองจายคา 

AP ใหกับ RPCL ตามความพรอมจาย 

(3) บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 

CHPP เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 5 เมกะวัตต และกําลังการผลิต
น้ําเย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น ต้ังอยูที่ศูนยราชการแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ศูนยราชาการฯ) โดยมีสัญญา
จําหนายไฟฟาในรูปแบบ Non-firm ใหกับ กฟน. และจําหนายพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศใหอาคารศูนย
ราชการฯ  

กระบวนการผลิต 

CHPP เปนโรงไฟฟาประเภทผลิตไฟฟารวมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling 

Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ทั้งนี้ CHPP มีกระบวนการผลิตน้ําเย็นแบงเปน 2 ระบบ คือ  

1. ระบบผลิตน้ําเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟา มีเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 

ขนาด 3,000 ตันความเย็น จํานวน 2 หนวย ซึ่งยังไมเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยเนื่องจากอยูระหวางการ
ปรับปรุงเคร่ืองจักร  

2.  ระบบผลิตน้ําเย็นดวยไฟฟามีเคร่ืองผลิตน้ําเย็นโดยใชไฟฟา (Electric Chiller) ขนาด 2,000 ตันความเย็น 

จํานวน 2 หนวย และขนาด 1,000 ตันความเย็น จํานวน 2 หนวย เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยป 2552 

ที่ผานมา CHPP ไดทําการจําหนายไฟฟาตามกําหนดวันเร่ิมตนซื้อขายไฟฟาที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟาใน
รูปแบบ Non-firm ใหกับ กฟน. แลว อยางไรก็ตาม ปจจุบัน CHPP ไดหยุดการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟน. และหยุดการ
ผลิตน้ําเย็นดวยเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) คงเหลือแตการผลิตน้ําเย็นดวยเคร่ืองผลิตน้ําเย็นโดย
ใชไฟฟา (Electric Chiller) สําหรับระบบปรับอากาศในอาคารศูนยราชการฯ เพียงอยางเดียว และปจจุบัน CHPP อยูใน
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟาและพลังงานรวม โดยการเปล่ียนเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึม 

(Absorption Chiller : ABCH) ใหม ขนาด 1,600 ตันความเย็น จํานวน 2 เคร่ือง ทดแทนของเดิม ขนาด 3,000 ตันความ
เย็น จํานวน 2 เคร่ือง เพื่อเพิ่มความยึดหยุนในการผลิตใหสามารถทําการผลิตน้ําเย็นไดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดกําลัง
การผลิต Gas Turbine เหลือจํานวน 1 เคร่ือง (ขนาดประมาณ 5 เมกะวัตต) และติดต้ังเคร่ืองผลิตน้ําเย็นดวยไฟฟา 
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(Electric Chiller :ECH) เพิ่มเติม จํานวน 3,000 ตันความเย็น ทําใหแผนการผลิตในป 2560 จะแบงเปนเดือน มกราคม – 

พฤษภาคม 2560 ชวงปรับปรุงระบบผลิต จะผลิตน้ําเย็นโดยใชไฟฟาจากเคร่ือง ECH เพียงชนิดเดียว เพื่อสงจายพลังงาน
ความเย็นใหกับลูกคา และเดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2560 จะเดินเคร่ืองดวยระบบพลังความรอนรวม (Cogeneration) 

ผลิตน้ําเย็นดวยความรอนที่ไดจากการผลิตไฟฟาผานเคร่ือง ABCH  

ทั้งนี้ CHPP ไดทําสัญญาดําเนินงาน (Operation Agreement) กับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิงแอนด เซอรวิส จํากัด 

สําหรับการเดินเคร่ืองจักรซึ่งสัญญา และทําสัญญาบํารุงรักษาเคร่ืองจักรหลัก (Electric Chiller) กับบริษัท แอรโค จํากัด  

การจัดหาวัตถุดิบ 

CHPP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 10 ป ส้ินสุดป 2563 

การจัดจําหนาย 

CHPP จําหนายไฟฟาใหกับ กฟน. โดยทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาในรูปแบบ Non-firm เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2552 มี
อายุสัญญาซ้ือขายไฟฟา 5 ป และตอสัญญาอัตโนมัติทุกๆ 5 ป จนกวาจะมีการยกเลิกสัญญา สําหรับไฟฟาสวนที่เหลือจะ
ถูกนําไปใชในการผลิตพลังงานความเย็นเพื่อจําหนายใหอาคารศูนยราชการฯสําหรับระบบปรับอากาศ โดยทําสัญญาซ้ือ
ขายพลังงานความเย็นกับบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มีอายุสัญญา 30 ป ส้ินสุดในป 2581 

(4) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) 

 BIC เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 117 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิต   

ไอน้ําประมาณ 20 ตันตอชั่วโมง ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm (SPP Firm) จํานวน 90 เมกะวัตต 
ใหกับ กฟผ. เปนหลัก และจําหนายไฟฟาบางสวน และไอน้ําใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลิต 

 BIC เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดย BIC มี
อุปกรณหลักคือ เคร่ืองกําเนิดไฟฟาของกังหันกาซ (GTG) ขนาด 47.3 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด เพื่อหมุนเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

โดยไอเสียจากกังหันกาซ (GT) จะนําไปถายเทความรอนใหกับน้ําเพื่อผลิตเปนไอน้ําดวยเคร่ืองผลิตไอนํ้าจากความรอนทิ้ง 
(HRSG) จํานวน 2 ชุด ไปผานกังหันไอน้ํา (ST) และเพื่อขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาของกังหันไอน้ํา (STG) ขนาด 22.9 เมกะ
วัตตจํานวน 1 ชุดและไอน้ําที่เหลือทั้งหมดจําหนายใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 
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ทั้งนี้ BIC ไดทําสัญญาบริการซอมบํารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) จํานวน 2 สัญญา กับ 

General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. สําหรับเคร่ืองกังหันกาซ 

(GT) ซึ่งสัญญาจะส้ินสุดในป 2570 

การจัดหาวัตถุดิบ 

 BIC ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา โดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 25 ปส้ินสุดในป 2581 และทําสัญญาซื้อขายน้ําดิบจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนการตอ
สัญญาแบบปตอป 

 การจัดจําหนาย 

 BIC จําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวัตต
ใหกับ กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เร่ิมจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. (COD) ต้ังแตป 
2556 และสัญญาจะส้ินสุดป 2581 และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

ในลักษณะสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาว อายุสัญญาประมาณ 15 ป และมีการทําสัญญาซ้ือขายไอน้ํา และนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

(5) บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG) 

NNEG เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 125 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิต 

ไอน้ําประมาณ 30 ตันตอชั่วโมง ต้ังอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยจําหนายไฟฟาภายใต
สัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. และจําหนายไฟฟาสวน
ที่เหลือ และไอน้ําใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

 กระบวนการผลิต 

 NNEG เปนโรงไฟฟาประเภทโคเจนเนอเรช่ัน (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง โดย 

NNEG มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด เคร่ืองผลิตไอนํ้าจากความรอน
ทิ้ง (HRSG) จํานวน 2 ชุด และเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันไอน้ํา (STG) ขนาด 35 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด นอกจากนี้ ยังได
ออกแบบและติดต้ังระบบลดอุณหภูมิอากาศกอนเขาเผาไหม (Inlet air cooling system by using electric chillers) เพื่อ
ปรับเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาใหเหมาะสมตามชวงเวลาดวย โดยเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยไดในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 

การจัดหาวัตถุดิบ 

NNEG ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ ปตท. เปน
ระยะเวลา 25 ป ส้ินสุดในป 2584 และเขาทําสัญญาซ้ือขายน้ําดิบ (Raw Water) กับบริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน)  
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 การจัดจําหนาย 

 NNEG ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. จํานวน 90 เมกะวัตต 
เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตเร่ิมจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. และจําหนายไฟฟา
สวนที่เหลือรวมถึงไอน้ําใหแกกลุมลูกคาในเขตสงเสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

(6)  บริษัท ไออารพีซี คลีนพาวเวอร จํากัด ระยะที่ 1 (IRPC-CP Ph 1) 

IRPC-CP เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ หนวยผลิตละประมาณ 120 เมกะวัตต 
จํานวน 2 หนวยผลิต รวมเปน 240 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอนํ้าสุทธิ รวมประมาณ 180-300 ตันตอชั่วโมง (กรณี  
On-peak  180 ตันตอชั่วโมง กรณี Off-peak 300 ตันตอชั่วโมง) ต้ังอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัด
ระยอง ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต 
รวมเปน 180 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือและ  
ไอน้ําใหกับ IRPC  โดยระยะท่ี 1 เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย ต้ังแตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จําหนายไฟฟาและไอน้ํา
ใหแกโครงการสวนขยาย Upstream Project for Hygiene and Value Added Products (UHV) ของ IRPC  มีกําลังการ
ผลิตไฟฟาประมาณ 45 เมกะวัตต และไอน้ํารวมทั้งหมด 170 ตันตอชั่วโมง 

 

 โรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนนิการกอสราง 

(1) บริษัท ไออารพีซี คลีนพาวเวอร จํากัด ระยะที่ 2 (IRPC-CP Ph 2)  

 IRPC-CP เปนผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) มีกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ หนวยผลิตละประมาณ 120 เมกะวัตต 
จํานวน 2 หนวยผลิต รวมเปน 240 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอนํ้าสุทธิ รวมประมาณ 180-300 ตันตอชั่วโมง (กรณี  
On-peak  180 ตันตอชั่วโมง กรณี Off-peak 300 ตันตอชั่วโมง) ต้ังอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี จังหวัด
ระยอง โดยจําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 2 สัญญา 

สัญญาละ 90 เมกะวัตต รวมเปน 180 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ.ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาซึ่งมีอายุสัญญา 25 ป และจําหนาย
ไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําใหกับ IRPC 

 กระบวนการผลิต 

 IRPC-CP เปนโรงไฟฟาประเภทโคเจนเนอเรช่ัน (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 
โดย IRPC-CP มีเคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวัตต จํานวน 2 ชุด ตอ 1 หนวยผลิต เคร่ือง
ผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) ขนาดประมาณ 70 ตันตอชั่วโมง จํานวน 2 ชุด ตอ 1 หนวยผลิต และเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟากังหันไอน้ํา (STG) ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต จํานวน 1 ชุด ตอ 1 หนวยผลิต นอกจากนี้ยังมีการมีการผลิตไอน้ํา
จากหมอไอน้ําสํารอง (Auxiliary Boiler) จํานวน 1 หนวย ขนาด 100 ตันตอชั่วโมง และไดออกแบบและติดต้ังระบบลด
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อุณหภูมิอากาศกอนเขาเผาไหม (Inlet air cooling system by using absorption chillers) เพื่อปรับเพิ่มกําลังการผลิต
ไฟฟาใหเหมาะสมตามชวงเวลาอีกดวย 

ปจจุบัน โรงไฟฟาดังกลาวอยูระหวางการกอสราง โดยทําการวาจางผูรับเหมาเปนสัญญาการจางเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Lump Sum Turnkey Contract) กับกิจการคารวม (Consortium) ซึ่งประกอบดวยบริษัทที่มีความชํานาญ
จํานวน 3 รายคือ Mitsubishi Corporation, Toyo-Thai Corporation และ Toyo Thai Malaysia SDN BHD และอยูระหวาง
เจรจาสัญญาใหบริการบํารุงรักษา (Maintenance Agreement) กับ IRPC  โดยระยะท่ี 2 มีระยะเวลาการกอสราง
ประมาณ 29 เดือน ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2558 – มิถุนายน 2560 โดย ณ เดือนธันวาคม 2558 การกอสรางมีความ
คืบหนาไปแลวประมาณมากกวารอยละ 62 

ทั้งนี้ บริษัทฯมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใสเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 524 ลานบาท และในกรณีที่เงินทุนในการ
ดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun ตามสัดสวนการถือหุน) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor 

Support ที่จะตองสนับสนุนเงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 347 ลานบาท  

การจัดหาวัตถุดิบ 

IRPC-CP ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาโดยมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติกับ ปตท.

เปนระยะเวลา 27 ปนับต้ังแตวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยของระยะที่ 1 และมีการเขาทําสัญญาซ้ือขายน้ําดิบ (Raw 

Water) กับ IRPC เปนระยะเวลา 27 ป นับต้ังแตวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยของระยะท่ี 1 

การจัดจําหนาย 

 IRPC-CP ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 

2555 จํานวน 2 สัญญา สัญญาละ 90 เมกะวัตต รวมเปน 180 เมกะวัตต มีระยะเวลา 25 ป นับต้ังแตเร่ิมจายไฟฟาเขา
ระบบของ กฟผ. นอกจากน้ี IRPC-CP ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสวนที่เหลือจํานวน 60 เมกะวัตต และทําสัญญาซ้ือขาย
ไอน้ําปริมาณรวมประมาณ 180-300 ตันตอชั่วโมง ตามชวงเวลา กับ IRPC เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ส้ินสุดป 2585 

หรือส้ินสุดพรอมกับสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ กฟผ. แลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 

(2) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด 2 (BIC 2) 

 BIC 2 ไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm สําหรับโครงการที่ 2 กับ กฟผ. จํานวน 

90 เมกะวัตต เปนระยะเวลา 25 ป นับต้ังแตวันเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย และไดเร่ิมทําการกอสรางโรงไฟฟาโครงการที่ 2 

แลวในเดือนกุมภาพันธ 2558 โดยสัญญาซ้ือขายไฟฟาดังกลาวมีกําหนดวันเร่ิมตนซื้อขายไฟฟา (SCOD) ในเดือน
มิถุนายน 2560 โรงไฟฟา BIC 2 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น(Cogeneraton Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปน
เชื้อเพลิง ซึ่งจะต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟาโครงการที่ 1 และมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 117 เมกะวัตต และไอ
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น้ําประมาณ 20 ตันตอชั่วโมง โดยไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําทั้งหมดจะจําหนายใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมที่อยูใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งกระบวนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดจําหนายเปนเชนเดียวกับโครงการที่ 1  

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

 โรงผลิตสาธารณูปการ 4 (CUP-4 Ph1) ต้ังอยูบนเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน กลุม ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) จังหวัดระยอง เปนการลงทุนตามแผนการขยายกําลังการผลิตที่สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ  

ซึ่งรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในนิคมฯเอเชีย และนิคมฯใกลเคียง ทั้งปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเปนการ
ลงทุนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพ ทั้งระบบผลิตและระบบโครงขายจําหนายระหวาง CUPs ในภาพรวมของบริษัทฯ  

กระบวนการผลิต 

CUP-4 Ph1 เปนโรงไฟฟาประเภทโคเจนเนอเรช่ัน (Cogeneration Power Plant) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง 
ประกอบดวย กังหันกาซฯ 1 ชุด (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวัตต และเคร่ืองผลิตไอน้ําจากความรอนทิ้ง (HRSG) 

ขนาดประมาณ 70 ตันตอชั่วโมง ประกอบกับการกอสรางโครงขายเช่ือมตอระบบไฟฟาและระบบไอน้ําไปสูกลุมลูกคา และ
เชื่อมตอระหวาง CUP-4 Ph1 กับ CUP-1  

ปจจุบัน CUP-4 Ph1 อยูระหวางพิจารณาปริมาณความตองการของลูกคาใหสอดคลองกับการกอสรางโรงผลิต
สาธารณูปการ  

การจัดหาวัตถุดิบ 

CUP-4 Ph1 อยูระหวางเจรจาจัดทําสัญญาซ้ือขายกาซธรรมชาติและน้ําปราศจากแรธาตุ (Clarified water) กับ 

ปตท. 

 การจัดจําหนาย 

 CUP-4 Ph1 อยูระหวางพิจารณาการกอสราง และหลังจากนั้นจะจัดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาและไอน้ํากลุมลูกคาใน
นิคมฯเอเซีย และนิคมฯขางเคียง โดยมีไฟฟาบางสวนจะจําหนายให กฟผ. ในรูปแบบสัญญา Non-firm SPP เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนในแผนการผลิตไฟฟาและไอน้ํา 

 

2.1.2 กลุมโรงไฟฟาประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 

 โรงไฟฟาทีด่ําเนินการเชิงพาณิชย 

(1) บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) 

TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยไดลงทุนรอยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย SSE1 เปน
ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใชกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยดวยระบบโฟโตโวลตาอิกหรือ
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โซลารเซลลซึ่งต้ังอยูบริเวณพ้ืนดิน (โรงไฟฟา PV ประเภท Solar Farm) มีกําลังการผลิตติดต้ังประมาณ 8 เมกะวัตต 
จํานวน 10 โครงการ กําลังการผลิตตามสัญญารวม 80 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาทั้งหมดเขาระบบของ กฟภ. 

โครงการ 
ที่ตั้งโครงการ กําลังการผลิต

เสนอขาย 
(เมกะวัตต) 

คาความเขมรังสี
แสงอาทิตย 

(เมกะจูล/ตารางเมตร-วนั) 
เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย 

อําเภอ จังหวดั 

SSE1-PV01 บอพลอย กาญจนบุรี 8.0 17.63 วันที่ 4 กันยายน 2556

SSE1-PV02 ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 8.0 18.24 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

SSE1-PV03 หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 8.0 18.25 วันที่ 28 ตุลาคม 2556

SSE1-PV04 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 8.0 18.19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

SSE1-PV05 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 8.0 18.19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

SSE1-PV06 ดานมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 8.0 17.61 วันที่ 6 มิถุนายน 2557

SSE1-PV07 ทามวง กาญจนบุรี 8.0 17.77 วันที่ 20 มีนาคม 2557

SSE1-PV08 พนมทวน กาญจนบุรี 8.0 18.24 วันที่ 6 มิถุนายน 2557

SSE1-PV09 อูทอง สุพรรณบุรี 8.0 18.37 วันที่ 4 เมษายน 2557

SSE1-PV10 สามชุก สุพรรณบุรี 8.0 17.16 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

SSE1 ทําการวาจางผูรับเหมาเปนสัญญาการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison ในการ
ดําเนินการออกแบบและกอสราง จัดหา ทดสอบและรับประกันเพื่อกอสรางและพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดย
ผูรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จไดมีการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟาขั้นตํ่าที่ผลิตไดในแตละป (Output Performance 

Guarantee) ใหกับโครงการเปนระยะเวลา 10 ปนับจากวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย โดยจะชดเชยรายไดสวนที่ SSE1 

สูญเสียไป หากผลิตไมไดตามจํานวนหนวยไฟฟาที่รับประกันตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา   

นอกจากนี้ SSE1 ไดเขาทําสัญญาบริหารจัดการและบํารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ
บริษัท คอนเนอรยี (ไทยแลนด) จํากัด และบริษัท ซันเอดิสัน โอเปอรเรชั่นสแอนด แมนเทนแนนซ จํากัด เพื่อบริหารจัดการ
และบํารุงรักษาโรงไฟฟา อายุสัญญา 10 ปนับจากวันที่ดําเนินการเชิงพาณิชย  

การจัดหาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คือ แสงอาทิตย ซึ่งขึ้นอยูกับสถานท่ีต้ัง 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปนสําคัญ โดยบริษัทฯไดทําการศึกษาความเขมของแสงกอนการตัดสินใจเลือกทําเล 

เพื่อเปนที่ต้ังของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ทั้งนี้ ความเขมของแสงอาทิตยในบริเวณท่ีต้ังของโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยของ SSE1 ปรากฏตามตารางขางตน 
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การจัดจําหนาย 

SSE1 จําหนายไฟฟาทั้งหมดเขาระบบของ กฟภ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแบบ VSPP ทั้งหมด 10 ฉบับลงวันที่ 11 

เมษายน 2555 สําหรับโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV05 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 สําหรับโครงการ SSE1-PV06 

ถึง SSE1-PV10 โดยมีปริมาณรับซื้อไฟฟาสัญญาละ 8 เมกะวัตตอายุสัญญา 5 ปและตออายุไดอีกคร้ังละ 5 ปแบบ
อัตโนมัติ ทั้งนี้ สัญญาดังกลาวเปนการซ้ือขายไฟฟาดวยระบบอัตรารับซื้อไฟฟาแบบสวนเพิ่มราคารับซื้อ ซึ่งรายไดจะแบง
ออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนรายไดตามอัตราคาพลังงานไฟฟาที่ขายสงใหกับ กฟภ. ซึ่งจะเปล่ียนแปลงตามการ
เปล่ียนแปลงของคาเช้ือเพลิง และปริมาณไฟฟารับซื้อสูงสุดไมเกินที่กําหนดในสัญญาซ้ือขายไฟฟา และสวนที่ 2 เปนสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ซึ่งโครงการ SSE1-PV01 ถึง SSE1-PV10 ไดรับ Adder ที่อัตรา 6.5 บาทตอกิโลวัตต-ชั่วโมง 
โดยไดรับการสนับสนุนเปนระยะเวลา 10 ปนับจากวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย  

(2) บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) ผูสนับสนุนโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยติดตั้งบนพ้ืนดินสําหรับสหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี จํากัด 

CHPP ไดเขารวมเปนผูสนับสนุนโครงการใน การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพื้นดิน
ใหกับสหกรณภาคการเกษตรที่ผานการคัดเลือก เพื่อผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพ้ืนดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2558 โครงการต้ังอยูบนพื้นที่ของสมาชิกสหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี จํากัด ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ประมาณ 75 ไร และมีกําลังการผลิต 5 เมกะวัตต โดยสามารถจายไฟฟาเขาระบบ กฟภ. ไดต้ังแตวันที่ 
30 ธันวาคม 2559 ตลอดอายุสัญญาโครงการ25 ป 

การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย คือ แสงอาทิตย ซึ่งขึ้นอยูกับสถานท่ีต้ัง 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเปนสําคัญ 

การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 5 เมกะวัตต โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปนับต้ังแตเร่ิมจาย
ไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. ต้ังแตวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟาคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff : FiT) 

ที่โครงการไดรับเทากับ 5.66 บาท ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญา 
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2.1.3 กลุมโรงไฟฟาในตางประเทศ 

 โรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

(1) บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค (ISP1) 

ISP1 เปนผูผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับบริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุน โดยมีกําลังการ
ผลิต 20.8 เมกะวัตต 

 การจัดหาวัตถุดิบ  

 ISP1 เปนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในจังหวัด อิวาเตะ ทางตอนเหนือของ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุน ใช
เทคโนโลยี Solar Photovoltaic Module แบบ polycrystalline ของ Conergy ซึ่งเปนเทคโนโลยีเยอรมัน สามารถผลิต
ไฟฟากระแสตรงจากแสงอาทิตยได 270 วัตตตอโมดูล ติดต้ังจํานวนทั้งส้ิน 95,854 โมดูล บนพื้นที่โครงการ 560 ไร พรอม
ติดต้ัง Inverter จํานวน 26 หนวยสามารถใหกําลังการผลิตไฟฟากระแสสลับสูงสุด 20.8 เมกะวัตตและมีอัตราสวน
ประสิทธิภาพ (performance ratio) เฉล่ียรอยละ76 ตลอดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟา 20 ป 

 การจัดจําหนาย 

 ISP1 ไดรับอนุมัติใหกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 20.8 เมกะวัตตกระแสสลับ และทําสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟากับบริษัท Tohoku Electric Power ซึ่งเปน บริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุน ในอัตราคาไฟฟาแบบ FIT 40 เยนตอ
กิโลวัตต-ชั่วโมง (หลังภาษี) มีอายุสัญญา 20 ป มีกําหนดการเร่ิมขายไฟฟาในไตรมาส 4 ป 2560 

(2) บริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด (NSC) 

NSC ประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนรอยละ 25 ใน XPCL ซึ่งพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 

XPCL เปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรี ซึ่ง
เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําชนิดฝายนํ้าลน (Run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวัตต ต้ังอยูบนลําน้ําโขงหางจาก
ตัวเมืองหลวงพระบางทางตอนใตประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดังกลาวใชเทคโนโลยีกังหันน้ําแบบคัปลาน (Kaplan 

Turbine) ทํางานรวมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาด 175 เมกะวัตต จํานวน 7 เคร่ือง และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 60 

เมกะวัตต จํานวน 1 เคร่ือง 

ที่ผานมา XPCL ไดลงนามในสัญญาจางเหมาออกแบบและกอสรางกับบริษัท ช.การชาง (ลาว) จํากัด เม่ือวันที่ 14 

ตุลาคม 2554 เร่ิมกอสรางเม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลากอสรางและดําเนินการประมาณ 8 ป ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง ทั้งนี้มีกําหนดจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยปลายป 2562 

XPCL ไดลงนามสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ในรูปแบบสัญญาประเภทการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตและระบบจายใหแกรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือสัญญาส้ินสุดลง 
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(Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสัญญาสัมปทานจะส้ินสุดพรอมกับสัญญาซ้ือขายไฟฟา ซึ่งมีอายุ 29 ป
นับจากวันเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย และในกรณีที่รายไดจากการขายไฟฟาในชวงระยะเวลาติดต้ัง ทดสอบ และ
เดินเคร่ือง (Unit Operation Period) ที่เกิดขึ้นจริงไมเพียงพอกับที่ประมาณการไว บริษัทฯมีวงเงินสินเช่ือ ที่สามารถเบิก
ใชไดตามภายใตสัญญากูยืมเงิน ที่จะตองเพิ่มทุนตามสัดสวนกับวงเงินสินเช่ือ จํานวนไมเกิน 490 ลานบาท และในกรณีที่
เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support 

ที่จะตองใหการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากูยืมเงินโดยผูถือหุน (Shareholder Loan Agreement) ใน
วงเงินไมเกินประมาณ 2,463 ลานบาท ซึ่งสําหรับภาระผูกพันภายใตสัญญา Sponsor Support บริษัทฯ ไดใหการ
สนับสนุนทางการเงินแลวในป 2559 จํานวน 2,463 ลานบาท เปนผลมาจากคางานกอสรางเพิ่มเติมซึ่งสวนใหญเกิดจาก
การปรับปรุงแบบกอสรางตามการรองขอของรัฐบาลลาว และบางสวนจากการเรงรัดงานของผูรับเหมาเพื่อใหสามารถเปด
ดําเนินการเชิงพาณิชยไดตามกําหนด รวมถึงปรับแบบใหเหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยา ณ บริเวณท่ีต้ังโครงการ ซึ่งรัฐบาล
ลาวไดชดเชยมูลคางานเพิ่มเติมให ซึ่งครอบคลุมมูลคางานที่เกิดขึ้นเปนสวนใหญ ทําใหโครงการสามารถรักษาระดับ
ผลตอบแทนไดในเกณฑการลงทุน 

โดยโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําไซยะบุรีมีการสงเสริมการรักษาสภาพส่ิงแวดลอมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผาน 

(Fish Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแมน้ํา (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดลอมดานการ
คมนาคมโดยมีทางเรือผาน (Navigation Lock)   

การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา คือ น้ําที่ไหลในแมน้ําตามธรรมชาติและกอสรางฝายก้ันน้ํา
(Weir) เพื่อใชผลิตไฟฟาแทนการกอสรางอางเก็บน้ํา แมวาน้ําจะไดมาจากธรรมชาติและไมมีตนทุนคาใชจาย แตปริมาณ
น้ําในแตละชวงเวลามีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได โดยขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละ
ชวงเวลา บริษัทฯจึงไดมีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณนํ้ากอนการออกแบบโรงไฟฟา 

การจัดจําหนาย 

XPCL จะจําหนายไฟฟาจํานวน 1,220 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาวเปนระยะเวลา
29 ปนับแตวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย และจําหนายไฟฟาจํานวน 60 เมกะวัตต ใหกับ EDL ภายใตสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟาระยะยาวเปนระยะเวลา 29 ปนับแตวันที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย 

(3) บริษัท ไฟฟาน้ําลิก 1 จํากัด (NL1PC) 

NL1PC เปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟาน้ําลิก 1 เปน
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําชนิดฝายน้ําลน (Run-of-River) 65 เมกะวัตต ต้ังอยูทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจันทน
ประมาณ 90 กิโลเมตร เปนเขื่อนคอนกรีตกวาง 160 เมตร ก้ันแมน้ําลิกซ่ึงเปนแมน้ําสาขาของแมน้ํางึมใน สปป.ลาว          
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มีหัวเขื่อน (Head) สูงประมาณ 21.5 เมตร โดยใชเทคโนโลยีกังหันน้ําแบบบัลบ (Bulb Turbine) ขนาด 32.5 เมกะวัตต 
จํานวน 2 เคร่ือง  

NL1PC ไดลงนามในสัญญาสัมปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2556 ในรูปแบบสัญญาประเภทการสราง ดําเนินงาน และโอนใหกับรัฐบาลของ สปป.ลาว เม่ือสัญญาส้ินสุดลง (Build-
Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 30 ปนับจากวันที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบัติตามเงื่อนไข
บังคับกอนตามสัญญาสัมปทานครบถวน และมีสัญญาซ้ือขายไฟฟากับ EDL ไปจนส้ินสุดสัญญาสัมปทาน เปนระยะเวลา
ประมาณ 27 ป ทั้งนี้ บริษัทฯมีภาระผูกพันคงเหลือที่จะใสเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 365 ลานบาท และในกรณีที่เงินทุนใน
การดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯมีภาระผูกพันภายใต Letter of Sponsor Support ที่
จะตองใสเงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 5.33 ลานดอลลารสหรัฐ  

ในการกอสรางโรงไฟฟา NL1PC ไดลงนามในสัญญาจางเหมาออกแบบและกอสรางกับ บริษัท พอสโก เอ็นจิเนยีร่ิง 
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด เม่ือวันที่ 2 เมษายน 2556 เร่ิมกอสรางในชวงไตรมาสที่สองของป 2557 ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง และมีการปรับแผนการกอสราง ซึ่งอยูระหวางเจรจากับผูรับเหมากอสราง โดยคาดวาจะดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ และกําหนดจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชยในป 2562 

หากดําเนินการผลิตไฟฟาเชิงพาณิชยไดตามเปาหมายโครงการดังกลาวจะสามารถชวยบรรเทาปญหาการขาด
แคลนไฟฟาในอาณาเขตนครหลวงเวียงจันทนได จึงเปนโอกาสสรางความสัมพันธที่ดีกับ สปป.ลาว และสงเสริมโอกาสใน
การลงทุนโครงการลักษณะดังกลาวในอนาคต นอกจากนี้ ยังเปนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทางเลือก ซึ่งสามารถลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเขาสูชั้นบรรยากาศไดประมาณ 120,000 ตันตอป ดวยเหตุนี้ โครงการดังกลาวจึงไดรับการ
เสนอชื่อเปนโครงการตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ของ United Nations 
Framework Convention on Climate Change:UNFCC อีกดวย  

การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา คือ น้ําที่ไหลในแมน้ําตามธรรมชาติและกอสรางฝายก้ันน้ํา
(Weir) เพื่อใชผลิตไฟฟาแทนการกอสรางอางเก็บน้ํา แมวาน้ําจะไดมาจากธรรมชาติและไมมีตนทุนคาใชจาย แตปริมาณ
น้ําในแตละชวงเวลามีความไมแนนอนและไมสามารถคาดการณได โดยขึ้นอยูกับสภาพอากาศและฤดูกาลในแตละ
ชวงเวลา บริษัทฯจึงไดมีการศึกษาความเพียงพอของปริมาณนํ้ากอนการออกแบบโรงไฟฟา 

การจัดจําหนาย 

NL1PC จะจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหกับ EDL ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาวไปจนส้ินสุดสัญญาสัมปทาน
เปนระยะเวลาประมาณ 27 ป 
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2.1.4 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 

24M Technologies, Inc. (24M) 

 24M เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมดําเนินการต้ังแตป 2553 ประกอบธุรกิจหลักในการวิจัย
และพัฒนาการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน(Lithium Ion) ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาแบตเตอรี่รุนแรก ใหเหมาะกับ
ประยุกตใชงานดานแบตเตอร่ีสําหรับสํารองไฟ (Stationary Battery) เพื่อนําไปใชเปนสวนประกอบพื้นฐานในระบบกักเก็บ
ไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสงไฟฟา เพื่อการเสริมสรางความม่ันคงการจายไฟฟาของระบบ รวมถึง
ความตอเนื่องในการใชไฟฟาของภาคอุตสาหกรรม หรือใชกักเก็บไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชจายไฟฟา
ในชวงที่ไมมีแสงอาทิตย  ซึ่งแบตเตอร่ีที่บริษัทไดวิจัยพัฒนาน้ัน มีจุดเดนดานการใชวัตถุดิบและเวลาในการผลิตลดลง ทํา
ใหตนทุนในการผลิตตํ่ากวาแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนทั่วไป รวมทั้งมีความปลอดภัยมากขึ้น  ซึ่งการทดสอบผลิตภัณฑใน
ระดับหองปฏิบัติการ (Lab Scale) และการทดสอบกระบวนการผลิตในขั้นตน ใหผลเปนที่นาพอใจ  โดยหากการพัฒนา
ของ 24M ประสบความสําเร็จในอนาคตแลว GPSC มีเปาหมายที่จะนําเทคโนโลยีของ 24M มาตอยอดในการดําเนินธุรกิจ
ตอไป  
 
2.1.5 ธุรกิจอ่ืน 

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) 

 BSA เปนบริษัทรวมทุนของบริษัทในกลุม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานท่ีเปนการ 
Outsourcing ของกลุม ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้  

1. จัดสงพนักงานปฏิบัติงานในสถานีน้ํามันของ ปตท. และใหความรูและวิธีปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานไดถูกตอง
และเปนไปตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจัดใหมีคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาและแกปญหา Oil Loss อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายที่ ปตท. กําหนด และมี
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมในสถานีน้ํามัน 

2. จัดสงพนักงานใหมาปฏิบัติงานในรานกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดใหมีการอบรมหลักสูตรการ
บริหารรานกอนเขาปฏิบัติงานตลอดจนทําการจัดหาวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และชางฝมือดีเพื่อประกอบการ
ดําเนินงานของรานกาแฟ 

3. จัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถตามท่ี 7-Eleven กําหนด เพื่อเขาปฏิบัติงานภายใน 7-Eleven ที่ต้ังอยู
ในสถานีบริการนํ้ามันของ ปตท. โดยบุคลากรดังกลาวจะตองเขารับการฝกอบรมการบริหารงานรานคา 

นอกจากนี้ ยังทําการส่ังสินคาที่จะนํามาขายในรานคาตามชนิด ปริมาณและคุณภาพตามที่ 7-Eleven กําหนด  

4. จัดหาบุคลากรเพื่อประจําสํานักงานใหญ สํานักงานพระโขนง และสํานักงานระยอง 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 19

 นอกจากนี้ BSA ยังเขาลงทุนในบริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (SSA) ในสัดสวนรอยละ 100 ซึ่ง
ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุม ปตท. 

 

(1) GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) 
เปนบริษัทฯ ยอยที่มีวัตถุประสงคในการขยายการลงทุนไปตางประเทศของบริษัทฯในอนาคต ต้ังอยูในเขตบริหาร

พิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

2.1.6 โครงสรางรายไดของบริษัทฯ 
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2.1.7 เงินลงทนุในโรงไฟฟาที่อยูระหวางการกอสราง 
รายละเอียดเงินลงทุนของบริษัทในโครงการโรงไฟฟาที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปไดดังนี้ 

โครงการ สัดสวนการ
ถือหุน 

(รอยละ) 

ปที่เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย 

ภาระผูกพันคงเหลือที่จะ
ใสเงินเพิ่มทุน (ลานบาท) 

ภาระผูกพันอื่นๆ (ถามี) 

IRPC-CP 51 2560 203 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา 

Sponsor Support ที่จะตองใสเงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 347 ลานบาท 

NL1PC(1) 40 2561 162 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต Letter of 

Sponsor Support ที่จะตองใสเงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูในวงเงินไมเกินประมาณ 5.33 ลาน
ดอลลารสหรัฐ  

NSC  

(ลงทุนใน XPCL) 

25 2562 2,177 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา 

Sponsor Support ที่จะตองใหการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสัญญากูในวงเงินไมเกินประมาณ 2,463 

ลานบาท โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในวงเงิน 2,463 ลานบาทแลว 

BIC2 25 2560 250 ในกรณีที่เงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใตสัญญา 

Undertaking ที่จะตองใสเงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการใหเงินกูจากผูถือหุนในวงเงินไมเกินประมาณ 25 

ลานบาท 

ISP 1 99 2560 - 

CUP-4 100 2561 3,391 อยูระหวางจัดสรรสัดสวนหนี้สินตอทุน 70 : 30

รวม  6,183 

ที่มา: บริษัท   
หมายเหตุ (1)อัตราแลกเปลี่ยนที่ 36.5 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐ 
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2.2   กําลังการผลิตติดตั้ง / กําลังการผลิตสูงสุด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีกําลังการผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น แยกตามประเภทพลังงานที่ใชในการผลิตทั้งที่ดําเนินการเชิงพาณิชยและอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง ดังนี้ 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตั้ง 

กําลังการผลิต

ประเภท
โรงไฟฟา 

เครื่องจักร เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไฟฟา 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย(1) 

ไฟฟา 

(เมกะวัตต) 
ไอน้ํา(3)

(ตัน/ชม.) 

น้ําเย็น
(ตันความเย็น) 

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

กําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุด(2) 

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวม / โรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น 

GPSC อําเภอศรีราชา  

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

- HRSG: Vogt-Nem

- ST: Westinghouse

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2568

กฟผ. 700MW 

สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2568 

ป 2543 

GPSC CUP-1 นิคมอุตสาหกรรม  

เหมราชตะวันออก 

(มาบตาพุด)            

จังหวัดระยอง 

226 226 890 890 - - 720 720 SPP

(Non-firm)

- GT: GE 

- HRSG: Deltak 

- AB: Cheng Chen 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 15 ป 
สิ้นสุดป 2564

 

กฟผ. 40MW 

สัญญา 5 ป  
และตออายุไดอีก 5 ป  
สิ้นสุดรอบแรกป 2558 

และตออายุเรียบรอยแลว 

ป 2549 

อุตสาหกรรม 124 MW 

สัญญา 10-15 ป สิ้นสุด
รอบแรกป 2560-2569 

และตออายุไดอีก 5 ป 
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บริษัท/

โครงการ 
ที่ตั้ง 

กําลังการผลิต

ประเภท
โรงไฟฟา 

เครื่องจักร เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไฟฟา 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย(1) 

ไฟฟา 

(เมกะวัตต) 
ไอน้ํา(3)

(ตัน/ชม.) 

น้ําเย็น
(ตันความเย็น) 

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

กําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุด(2) 

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

CUP-2 อยูใกลบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมอารไอแอล 

จังหวัดระยอง 

113 113 170 170 - - 510 510 SPP

(Non-firm)

- GT: GE 

- HRSG: NEM 

- ST: Shin Nippon 

- AB: Getabec 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 15 ป 
สิ้นสุดป 2565

กฟผ. 60MW  

สัญญา 5 ป 
และตออายุไดอีก 5 ป 
สิ้นสุดรอบแรกป 2558 

และตออายุเรียบรอยแลว 

ป 2551 

อุตสาหกรรม 43 MW 

สัญญา 15 ป สิ้นสุดรอบ
แรกป 2569 และ 

ตออายุไดอีก 5 ป  
CUP-3 นิคมอุตสาหกรรม
เหมราชตะวันออก      

(มาบตาพุด) 

จังหวัดระยอง 

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

Getabec 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 15 ป 
สิ้นสุดป 2566

อุตสาหกรรม 56 MW 

สัญญา 15 ป สิ้นสุดรอบ
แรกป 2567-2570 

และตออายุไดอีก 5 ป  

ป 2552 

 CUP-4 Ph 1  

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 

(AIE) จังหวัดระยอง 

45 45 70 70 - - - - SPP

(Non-Firm)

- กาซธรรมชาติ
 

กฟผ. 10 MW (ขยาย
สัญญาจาก CUP-1 อีก 

20 MW) สัญญา 5 ป 
อุตสาหกรรม 34.8 MW 

ป 2561 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 24 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตั้ง 

กําลังการผลิต

ประเภท
โรงไฟฟา 

เครื่องจักร เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไฟฟา 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย(1) 

ไฟฟา 

(เมกะวัตต) 
ไอน้ํา(3)

(ตัน/ชม.) 

น้ําเย็น
(ตันความเย็น) 

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

กําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุด(2) 

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

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

- HRSG: MHI 

- STG: MHI 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2576

กฟผ. 1,400MW 

สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2576 

ป 2551 

 

 

CHPP ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร 

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

- AC: Broad 

- EC: Trane 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 10 ป 
สิ้นสุดป 2563

กฟน. 6.4MW 

สัญญา 5 ป 
ตออัตโนมัติทุก 5 ป 
สิ้นสุดรอบแรกป 2558 

ป 2552 

BIC นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน โครงการที่ 1 

จังหวัดอยุธยา 

117 29 20 5 - - - - SPP

(Firm) 

- GT: GE 

- HRSG: VOGT 

- ST: Shin Nippon 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2581

กฟผ. 90MW 

สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2581 

ป 2556 

อุตสาหกรรม  

สัญญา 15 ป 
สิ้นสุดป 2568-2572 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อินโครงการที่ 2 

จังหวัดอยุธยา 

117 29 20 5 - - - - SPP

(Firm) 

- GT: GE 

- HRSG และ ST:  

อยูระหวางการ
คัดเลือก 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2585

กฟผ. 90MW 

สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2585 

อยูระหวางการ
กอสราง  

คาดวาจะแลว
เสร็จป 2560 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 25 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตั้ง 

กําลังการผลิต

ประเภท
โรงไฟฟา 

เครื่องจักร เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไฟฟา 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย(1) 

ไฟฟา 

(เมกะวัตต) 
ไอน้ํา(3)

(ตัน/ชม.) 

น้ําเย็น
(ตันความเย็น) 

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

กําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุด(2) 

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

NNEG เขตสงเสริมอุตสาหกรรม
นวนคร 
จังหวัดปทุมธานี 

125 38 30 9 - - - - SPP 

(Firm) 

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: Siemens 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2584

กฟผ. 90MW 

สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2584 

ป 2559 

 

อุตสาหกรรม  

สัญญา 10-15 ป 
สิ้นสุดป 2584 

 

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

(Firm) 

- GT: Siemens 

- HRSG: VOGT 

- ST: MES 

กาซธรรมชาติ
สัญญา 27 ป 
สิ้นสุดป 2585

กฟผ.180MW 

สัญญา 25 ป 
สิ้นสุดป 2585 

เฟส 1  

ป 2558  

เฟส 2 

อยูระหวางการ
กอสราง 

คาดวาจะแลว
เสร็จ ป 2560 

 

อุตสาหกรรม 60 MW 

สัญญา 27 ป 
สิ้นสุดป 2585 

 
รวม 3,088 

 
1,517 1,780 1,582 12,000 12,000 2,080 

 
2,080 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 26 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตั้ง 

กําลังการผลิต

ประเภท
โรงไฟฟา 

เครื่องจักร เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไฟฟา 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย(1) 

ไฟฟา 

(เมกะวัตต) 
ไอน้ํา(3)

(ตัน/ชม.) 

น้ําเย็น
(ตันความเย็น) 

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

กําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุด(2) 

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

โรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย
SSE1 จังหวัดกาญจนบุรี/

สุพรรณบุรี 
 

 

 

 

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

Hanhwa, JV 

Solar, Chint, Jinko

- Inverter: SMA 

- Transformer: 

Tirathai 

แสงอาทิตย กฟภ. 80MW 

สัญญา 5 ป 
ตออัตโนมัติทุก 5 ปสิ้นสุด
รอบแรกป 2561-2562 

ป 2556 - 2557 

ISP1 ประเทศญี่ปุน 20.8 20.8 - - - - - - VSPP - Solar Photovoltaic 

Module 

(Polycrystalline): 

Conergy 

แสงอาทิตย Tohoku Electric Power 

20.8 MW 

สัญญา 20 ป 
สิ้นสุดป 2580 

อยูระหวางการ
กอสราง  

คาดวาจะแลว
เสร็จป 2560 

CHPP โครงการตั้งอยูบนพื้นที่ของ
สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงกุง
จันทบุรี จํากัด  

ตําบลนายายอาม อําเภอ
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 

5 5  - PV JinkoSolar  

- Inverter SMA  

- Transformer 

Tirathai 

 

แสงอาทิตย การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.)  

4.996 MWp 

สัญญา 25 ป   
สิ้นสุดป 2584 

ป 2559 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 27 

บริษัท/

โครงการ 
ที่ตั้ง 

กําลังการผลิต

ประเภท
โรงไฟฟา 

เครื่องจักร เชื้อเพลิง สัญญาซื้อขายไฟฟา 
เริ่มดําเนินการ
เชิงพาณิชย(1) 

ไฟฟา 

(เมกะวัตต) 
ไอน้ํา(3)

(ตัน/ชม.) 

น้ําเย็น
(ตันความเย็น) 

น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

กําลังการผลิต
ติดตั้งสูงสุด(2) 

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

กําลังการ
ผลิตสูงสุด

กําลังการผลิต
ตามสัดสวน
การถือหุน 

โรงไฟฟาพลงัน้ํา  

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

EDL 60 MW 

สัญญา 29 ป 
สิ้นสุดป 2592 

อยูระหวางการ
กอสราง  

คาดวาจะแลว
เสร็จปลายป 

2562 

 

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

สัญญา 27 ป 
สิ้นสุดป 2586 

อยูระหวางการ
กอสราง 

คาดวาจะแลว
เสร็จป 2562 

รวม 1,451 400 - - - - - -  

รวมทั้งหมด 4,539 1,917 1,780 1,582 12,000 12,000 2,080 2,080  
ที่มา:  GPSC 
หมายเหตุ:  (1) เปนวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา ซึ่งวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาอาจจะไมตรงกับวันเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา 
 (2) สําหรับโรงไฟฟาที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟากับ กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงกําลังการผลิตไฟฟาตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายไฟฟาดังกลาว    
 (3) กําลังการผลิตสูงสุดของไอน้ําเปนกําลังการผลิตที่รวมกําลังการผลิตสํารองที่เตรียมไวรองรับกรณีที่ลูกคามีความตองการใชไอน้ําในปริมาณสูงสุดแตกตางจากปริมาณการใชปกติ 



 

 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 28

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

2.3.1 การบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟา  

บริษัทฯไดมีการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มความมั่นคง (Reliability) 
ของระบบโดยมีกลยุทธหลักตางๆ ดังนี้ 

(1) การกอสรางโรงไฟฟา  

บริษัทฯมีทีมผูบริหารที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานเทคนิค และประสบการณในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา โดย
ใหความสําคัญต้ังแตการออกแบบและกอสราง กระบวนการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา เพื่อเตรียมการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟา รวมทั้งมีทีมที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเทคนิคในการใหคําปรึกษาในการกอสรางโรงไฟฟา 

การคัดเลือกผูรับเหมาในการกอสราง บริษัทฯจะทําผานกระบวนการจัดจางที่รัดกุม โดยมีขอกําหนดและขอบเขต
งาน (Term of Reference: TOR) เปนสัญญาการจางเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจัดจางผูรับเหมาท่ีมีความนาเชื่อถือมี
ประสบการณ มีความชํานาญ มีผลงานในอดีตที่เปนที่ยอมรับ และมีฐานะทางการเงินม่ันคง รวมทั้งมีเงื่อนไขใหผูรับเหมา
มีการวางหลักประกันการกอสราง เพื่อใหม่ันใจวาการกอสรางโรงไฟฟาแตละแหงจะเสร็จตามแผนงานที่กําหนดไว และ
สามารถผลิตไฟฟาไดตามเปาหมาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคทําการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหวาง
กอสราง เพื่อใหม่ันใจวาผูรับเหมาไดกอสราง สงมอบงานและดําเนินการไดตามเงื่อนไขสัญญาการกอสราง 

สําหรับการจัดหาอุปกรณในการผลิตไฟฟา บริษัทฯจัดใหมีการเลือกใชอุปกรณและเทคโนโลยีจากผูผลิตที่เปนผูนํา
ในอุปกรณนั้นๆ ทั้งดานเทคโนโลยี คุณภาพ และอายุการใชงาน นอกจากนี้ ยังพิจารณาคุณสมบัติของผูจัดจําหนาย เชน 
สถานะทางการเงิน การดูแลและรับประกันคุณภาพสินคาอีกดวย  

(2) การบริหารจัดการการดําเนินงานโรงไฟฟา 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความม่ันคง (Reliability) ของระบบการผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหกับลูกคา
รวมทั้งมีแผนการซอมแซมบํารุงรักษาและจัดทําสัญญาซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรหลักจากผูผลิตโดยตรง สงผลใหบริษัทฯ
มีความพรอมจาย (Availability) เพิ่มขึ้น และระยะเวลาการหยุดเพื่อซอมแซม (Down Time) ลดลงเพ่ือตอบสนองความ
ตองการไฟฟาและไอน้ําของลูกคาไดตามเปาหมาย 

นอกจากน้ี การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการบริหารดําเนินงานโรงไฟฟา ซึ่ง
บริษัทฯมีการวางแผนการเดินเคร่ืองจักรแตละชุดใหเหมาะสม และตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ 
เพื่อใหมีการใชเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนการผลิต และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ 

(3) การริเริ่มโครงการโรงไฟฟาใหมๆ 

ตามที่บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูนําในธุรกิจไฟฟาดวยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทั้งในและ
ตางประเทศน้ัน บริษัทฯไดจัดใหมีการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงไฟฟาหรือเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นอยางตอเน่ือง 
โดยบริษัทฯมีการกําหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุนและผูรวมลงทุนอยางรอบคอบ ทั้งการวิเคราะหปจจัย
ตางๆ ที่เก่ียวของไมวาจะเปนนโยบายดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศท่ีจะรวมลงทุน และนําสภาวการณทาง
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตนทุนทางการเงิน ตนทุนเคร่ืองจักรอุปกรณ และตนทุนการกอสราง รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของมา
วิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน และผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับจากการลงทุนนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห
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ปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจสงผลกระทบกับโครงการดังกลาว เพื่อเตรียมหาแนวทาง
ปองกันความเส่ียงไวลวงหนา  

ในกรณีที่บริษัทฯจะมีการเขารวมทุนในโครงการใหมๆ บริษัทฯใหความระมัดระวังในการพิจารณาการคัดเลือก       
ผูรวมลงทุน โดยพิจารณาจากช่ือเสียง ความรู ประสบการณ ความเช่ียวชาญ ความม่ันคงและฐานะทางการเงิน รวมทั้ง    
ผลการดําเนินงานที่ผานมาในอดีต เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถดําเนินธุรกิจรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว 

2.3.2 ประกันภัย  

 โรงไฟฟาของบริษัทฯไดมีการทําประกันภัยดังตอไปนี้ 

(1) การประกันภัยความเส่ียงทุกประเภท (All Risks)  

 โรงไฟฟาของกลุม GPSC ทุกแหงมีการทําประกันภัยความเส่ียงทุกประเภท (All Risks) โดยการประกันภัยดังกลาว
ใหความคุมครองความเส่ียงทุกประเภทสําหรับความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของโรงไฟฟา ตลอดจนทรัพยสินที่อยู
ในความควบคุมดูแลและเก็บรักษาของบริษัทฯที่บริหารจัดการโรงไฟฟาแตละแหง ไดแก เคร่ืองจักร โรงงาน อุปกรณ เคร่ือง
กังหัน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา หมอตมไอน้ํา และทรัพยสินที่อยูระหวางการขนสง โดยการกําหนดวงเงินเอาประกันภัยจะไมตํ่า
กวามูลคาตนทุนทดแทน (Replacement Cost) กอนหักคาเส่ือมราคา (ไมรวมคาที่ดิน) ทั้งนี้ การทําประกันภัยความเส่ียง
ทุกประเภทดังกลาวมีขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะตอง
รับผิดชอบเอง และกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีขอยกเวนการคุมครองตามแบบกรมธรรมมาตรฐานทั่วไป เชน มีการ
กําหนดวงเงินชดเชยสูงสุดสําหรับความเสียหายบางประเภท เชน ความสูญเสียจากการกอการราย และนํ้าทวม เปนตน  

(2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) 

 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเปนการทําประกันภัยภายใตกรมธรรมประกันภัยความเส่ียงทุกประเภทโดยเปนการ
ประกันภัยที่คุมครองความสูญเสียทางกําไร (รวมทั้งการสูญเสียสิทธิประโยชนทางภาษีที่ไดรับจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน) และการเพิ่มขึ้นของตนทุนการดําเนินงาน (เปนรายจายที่เกิดขึ้นจากการปองกันหรือการลดการสูญเสียกําไร) 
ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากความเสียหายของทรัพยสินที่ไดทําประกันภัยไว โดยวงเงินเอา
ประกันภัยจะกําหนดจากประมาณการสูญเสียรายไดสูงสุดของบริษัทฯในชวงเวลาท่ีตองกอสรางโรงไฟฟาใหมจนแลวเสร็จ 
ซึ่งระยะเวลาสูญเสียรายไดที่ใชกําหนดวงเงินเอาประกันภัยจะขึ้นกับระยะเวลากอสรางของโรงไฟฟาแตละแหง ทั้งนี้ การ
ทําประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกลาวมีขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามระยะเวลาที่ธุรกิจ
หยุดชะงักที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง และกรมธรรมประกันภัยดังกลาวมีขอยกเวนการคุมครองตามแบบ
กรมธรรมมาตรฐานทั่วไป เชน มีการกําหนดวงเงินชดเชยสูงสุดสําหรับความเสียหายบางประเภท เชน ความสูญเสียจาก
การกอการราย และนํ้าทวม เปนตน  

(3) การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third Party Liability)  

 บริษัทฯมีการทําประกันภัยบุคคลท่ีสามเปนรายป เพื่อเปนการประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกซ่ึงคุมครอง
การชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายหรือความเสียหายตอทรัพยสิน ทั้งนี้การทําประกันภัยบุคคลที่สาม
ดังกลาวมีขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบ
เองและมีขอยกเวนการคุมครองตามแบบกรมธรรมมาตรฐานทั่วไป  

ทั้งนี้ ในกรณีที่โรงไฟฟาอยูระหวางการกอสราง จะเปนการทําประกันภัยชวงกอสราง (Construction All Risks 
Insurance: CAR) โดยจะเปนการคุมครองความเส่ียงจากการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นตอทรัพยสินทุกอยางของ       
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ผูเอาประกันภัยที่อยูระหวางการกอสรางโครงการ นอกจากน้ี ยังไดจัดทําประกันภัยขนสงทางทะเล (Marine Cargo) 
สําหรับเคร่ืองจักรหลักเพื่อปองกันอุบัติเหตุในการขนสงเคร่ืองจักรทางทะเล  ตลอดจนการประกันภัยจากสูญเสียรายได
จากการกอสรางแลวเสร็จลาชา (Delay Start-up : DSU) อันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการติดต้ังและทดสอบเดินเคร่ืองจักร
หลักและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสง ภายในระยะเวลาชดเชยรายไดที่จะตกลงกันตามระยะเวลาการกอสราง โดยมี
ขอกําหนดเก่ียวกับความรับผิดสวนแรก (Deductibles) ตามที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง และกรมธรรม
ประกันภัยดังกลาวมีขอยกเวนการคุมครองตามแบบกรมธรรมมาตรฐานท่ัวไป เชน ความเสียหายที่เกิดจากความประมาท
เลินเลอของพนักงาน  และการกอการราย เปนตน  
 
2.3.3 การบริหารจัดการดานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทที่เขาลงทุน ตระหนักและให
ความสําคัญตอการบริหารจัดการดานคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (Quality, 

Security, Safety, Occupational Health, and Environment : QSHE) โดยกําหนดเปนหนึ่งในองคประกอบหลักของการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตท่ีเปนเลิศและย่ังยืน ดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มาอยางตอเนื่อง 
อีกทั้งยังถือเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพองคกรไปสูการเปนผูนําในการบริหารนวัตกรรมการผลิตไฟฟาและ
สาธารณูปการของกลุม ปตท. เพื่อสงมอบมูลคาที่ย่ังยืนแกผูมีสวนไดเสีย โดยมีนโยบายดาน QSHE ในการดําเนินงาน
แบบบูรณาการสําหรับทุกหนวยงานเพื่อใหเกิดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Operational Excellence) และ
ตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร ดังนี้ 
 

นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม กลุมบริษัทฯ 
คุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม (QSHE) เปนองคประกอบสําคัญของการ

ดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ที่มุงม่ันในการพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล และดีขึ้นอยางตอเนื่อง (Continual 

Improvement) เพื่อมุงสูความเปนเลิศ โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ใหเปนที่
ยอมรับของผูมีสวนไดเสีย และเกิดความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจไฟฟาและสาธารณูปโภค กลุมบริษัทฯ มีวัฒนธรรมดาน 

QSHE เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและบริหารความเส่ียงดาน QSHE อยางเครงครัด เพื่อสงมอบผลิตภัณฑและ
บริการตอผูมีสวนไดเสีย ดวยทิศทางเดียวกับคานิยมขององคกร ดังตอไปนี้ 

1. มุงม่ันในการดําเนินการใหสอดคลองกับกฎหมายดาน QSHE รวมถึงขอกําหนดขององคกรและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดโดยถือเปนบรรทัดฐานขั้นตน 

2. ผลิตและจัดหาผลิตภัณฑที่มีปริมาณ คุณภาพ และการสงมอบตรงตามขอตกลงกับลูกคา 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ความม่ันคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม

อยางตอเนื่องควบคูกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการและประยุกตใชระบบการจัดการและ
เสริมสรางการมีสวนรวมในการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการของกลุม 
ปตท. 

4. ควบคุม ปองกัน ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใชทรัพยากรอยางย่ังยืน ตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยดํารงไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ มุงเนนการปองกัน
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มลพิษที่แหลงกําเนิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน การบรรเทา และการปรับตัวกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุงสูสังคมคารบอนตํ่า 

5. ปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแกทรัพยสินและบุคคลจากอุบัติการณ เหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต 
สงเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ปกปององคกรจากภัย
คุกคามดานความม่ันคงดวยมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เขมงวดเปนไปตามปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

6. สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety 
Management) เพื่อดูแลความปลอดภัยของทุกคนท่ีเก่ียวของ 

7. ควบคุมและพัฒนาการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยใหความสําคัญในดานคุณภาพ ความม่ันคง ความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม ต้ังแตการออกแบบ การกอสรางและติดต้ังเคร่ืองจักร การทดสอบ 
การผลิต การบํารุงรักษา การจัดสง รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี และผลิตภัณฑ 

8. วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟา ไอน้ําจากพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม (Green Product) 

9. จัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอตอการดําเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเนื่องทั้งบุคลากร เวลา และ
งบประมาณ รวมถึงการฝกอบรมแกบุคลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ 

10. ส่ือสารการดําเนินงานและประสิทธิผลดานคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอมใหกับผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงการรับฟงความตองการและความ
คาดหวัง เพื่อนําไปใชในการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานแนวทางนโยบายฯ ของการดําเนินงาน
ดังกลาวนี้ ประยุกตใชกับทุกหนวยงานตลอดสายโซอุปทานของกลุมบริษัทฯ ผูบริหารทุกระดับประพฤติตน
เปนตัวอยางที่ดี และรับผิดชอบใหผลการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณขององคกร 
พนักงานทุกคนรับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางนโยบายฯ ฉบับนี้ในทุกๆ ขั้นตอนและปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง ต้ังแตชวงการวางแผน การออกแบบ ดําเนินการ จนส้ินสุดการดําเนินการ 

 

ดานการบริหารคุณภาพ 
บริษัทฯ ไดนําระบบมาตรฐานสากล ไดแก ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบ Total Productive 

Maintenance (TPM) และOperational Excellence Management System (OEMS) มาประยุกตใช โดยมุงเนนการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินคา และกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคา คูคา และผูมีสวนไดเสีย 

 

ดานการบริหารความม่ันคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
บริษัทฯ มุงเนนในการสรางความตระหนักและสงเสริมวัฒนธรรมดานความปลอดภัยใหแกพนักงาน ผูรับเหมา 

และผูเก่ียวของในการดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรวมงานทุกคนภายใตวัฒนธรรม “we SAFE” หรือ “ทํางาน
อยางปลอดภัย ใสใจกับทุกคน คิดกอนลงมือทํา และหยุดกอนถาไมปลอดภัย” โดยมีจุดมุงหมายที่จะรักษาไวซึ่งองคกรที่
ปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ รวมกับการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001) 

รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management) และการจัดการความปลอดภัย
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สําหรับผูรับเหมา (Contractor Safety Management)  

จากการดําเนินงานดังกลาวอยางเขมแข็ง จริงจัง และตอเนื่องจึงสงผลให
สถิติดานความปลอดภัยต้ังแตป 2556-2559 ไมเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นรักษาทางการ
แพทยและตองหยุดงาน (MedicalTreatment and Loss Time Incident Free) โดยมี
ชั่วโมงการทํางานโดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานรวม 4.6 ลานช่ัวโมง (นับรวมทั้ง
พนักงานและผูรับเหมา) 

 

ดานการบริหารส่ิงแวดลอม 
นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงมาตรการปองกันและลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม (EIA) แลว บริษัทฯ ไดน�ำระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001) มาใชเปนแนวทางดําเนินงานโดย
มุงเนนการปรับปรุงในทุกกระบวนการทํางาน ที่ใสใจตอส่ิงแวดลอมใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งการควบคุมมลพิษทางอากาศ
และทางน้ํา ดวยวิธีการลดมลพิษจากแหลงกําเนิดเปนสําคัญ อีกทั้งการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs 

(Reduce, Reuse, Recycle) และควบคุมการกําจัด (Disposal) โดยไมใชวิธีการฝงกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ได
รอยละ 100 ตลอดจนการดําเนินโครงการอนุรักษพลังงานและการจัดการ การปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) 

เพื่อมุงสูสังคมคารบอนต่ํารวมถึงการสงเสริมการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด และปองกัน
หรือควบคุมไมใหการดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ สงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย หรือใหมีผลกระทบนอยที่สุด 

บริษัทฯ ไดนําเอาปรัชญาการบริหารจัดการท่ีเรียกวา โครงการประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency 

มาเปนดัชนีวัดสมรรถภาพดานส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ อันประกอบดวยการใชน้ํา (Water Use) การใชพลังงาน 

(Energy Use) การเกิดน้ําเสีย (Wastewater Generation) การกอใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Contribution) 

และการปลดปลอยสารท่ีกอใหเกิดการทําลายช้ันบรรยากาศ (Ozone Depleting) โดยมุงปรับปรุงการใชทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและกระบวนการผลิต ซึ่งถือเปนการดําเนินธุรกิจ
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจและภาพรวมของการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศในอนาคต 

นอกจากการดําเนินการดังกลาวแลว บริษัทฯ ไดใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของ
อยางสม่ําเสมอ เชน กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับ ISO 14001, OHSAS 18001 

การอบรมหลักสูตรผูควบคุมมลพิษผูปฎิบัติงานประจําระบบปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ เปนตน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความใสใจตอส่ิงแวดลอมและมุงม่ันสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability) สอดคลอง
ตามแนวทางและเกณฑมาตรฐานสากล และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  

 

ดานวัฒนธรรมความปลอดภัยบริษัทฯ  
บริษัทฯ ไดจัดทํา GPSC SSHE CULTURE SURVEY เพื่อวัดระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย ของทั้งพนักงาน

และผูรับเหมาและนําผลการวิเคราะหไปกําหนด แนวทางการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อมุงสูการเปนองคกรที่
ปราศจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยจากการทํางาน 
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ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยรอบ 
บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดงานเสวนา ภายใตชื่อ “เคียงบาเคียงไหล” โดยมีวัตถุประสงคใหชุมชนมีความเขาใจถึง

การดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสรางความเชื่อม่ันและความสัมพันธอันดีพรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถาม
หรือขอสงสัย โดยมุงเนนงานดานตางๆ ดังนี้ 

- ดานการประสานองคกร 
- ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

- ดานสุขภาพพลานามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี 

- ดานการศึกษา และพัฒนาองคความรู 
- ดานส่ิงแวดลอม 

- ดานศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 

- ดานการพัฒนาศักยภาพ และความสัมพันธ 
 

ดานสังคม 
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความเปนอยูของชุมชนโดยรอบและประสงคที่จะรักษาไวซึ่งวิถีการดําเนินชีวิตและ

ประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม โดยมีกรอบในการดําเนินงานดังนี้ 
- บูรณาการเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมไวในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

- ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- สนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เคารพในเร่ืองของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยมทองถ่ิน 

ทั้งในสวนของพนักงาน และผูที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร 
- พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ ส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
- สนับสนุนการวิจัยและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑและการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมี 

  ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยตอผูบริโภค 

- สนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ที่องคกรเขาไปดําเนินธุรกิจ 

- ใชแนวทางการมีสวนรวมและการส่ือความกับผูเก่ียวของทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

- สงเสริมใหลูกคา คูคา และผูรวมธุรกิจ นําหลักปฏิบัติและขอกําหนดตางๆ ดานความรับผิดชอบตอสังคมของ 
  องคกรไปประยุกตเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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2.3.4 สิทธิประโยชนจากการลงทุน 

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

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที ่

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 

59-1235-
1-00-1-0 

1492(2) 
/2557 

ผลิตภัณฑ
และกําลัง
ผลิตตาม 

BOI 

ไฟฟา (เมกะวัตต/ชม.) 37.6 37.6 37.6 37.6 90.2 113.2 - - 700 9.8 4.996 240 

ไอน้ํา (ตัน/ชม.) 190 140 140 140 280 330 140 - - - - 100 

น้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม(ลบ.ม./

ชม.) 

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

น้ําเย็น (ตันความเย็น) - - - - - - - - - 12,000 - - 

1. อนุญาตใหนําคนตางดาวซึ่งเปน
ผูชํานาญการเขามาไดตามจํานวน
และระยะเวลาที่กําหนด 

            

2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําห รับ กํา ไ ร สุทธิที่ ไ ด จากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงิน
ล งทุ น  ไม ร วมค าที่ ดิ น และ ทุน
หมุน เ วียน  เปนระยะเวลา  8 ป  
(ระยะเวลาสิ้นสุดสิทธิประโยชน) 

 
(พ.ค. 

2557) 

 
(มิ.ย. 

2558) 

 
(เม.ย. 

2559) 

 
(ก.ค. 

2560) 

 
(ก.ค. 

2560) 

 
(เม.ย. 

2559) 

 
(ก.ค. 

2560) 

 
(ส.ค. 

2560) 

(ยังไมใช
สิทธิ) 

(1) 

(ใชสิทธิภาษี
ครบแลว) 

 
(ธ.ค. 

2559) 

 
(ธ.ค.

2567) 

 
(มิ.ย. 

2566) 
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โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 ศรีราชา ศรีราชา CHPP CHPP IRPC-CP 

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที ่

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 

59-1235-
1-00-1-0 

1492(2) 
/2557 

3. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมี
กําหนด 5 ป นับจากการสิ้นสุดการ
สงเสริมเกี่ยวกับการยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในขอ 2.   (ระยะเวลา
สิ้นสุดสิทธิประโยชน) 

 
(พ.ค. 

2562) 

 
(มิ.ย. 

2563) 

 
(เม.ย. 

2564) 

 
(ก.ค. 

2565) 

 
(ก.ค. 

2565) 
 

 
(ก.ค.2565)     

 
(มิ.ย. 

2571) 

4. ได รับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
อนุมัติ 

            

5. ได รับยกเวนไมตองนําเงินปนผล
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมซึ่ง
ไดรับยกเวนภาษีตามมาตรา 31 ไป
รวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริม 

            

6. ได รับอนุญาตใหหักคาขนสง  คา
ไฟฟา และคาประปา 2 เทาของ
คาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 
ปนับแตวันที่เ ริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ (ระยะเวลาสิ้นสุด
สิทธิประโยชน) 

 
(พ.ค. 

2559) 

 
(มิ.ย. 

2560) 

 
(เม.ย.

2561) 

 
(ก.ค. 

2562) 

 
(ก.ค. 

2562) 
 

 
(ก.ค.2562)     

 

 
(มิ.ย. 

2568) 
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โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 ศรีราชา ศรีราชา CHPP CHPP IRPC-CP 

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที ่

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 

59-1235-
1-00-1-0 

1492(2) 
/2557 

7. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการ
ติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกรอยละ  25 ของเงินลงทุน 
นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อม
ราคาตามปกติ (ระยะเวลาสิ้นสุด
สิทธิประโยชน) 

 
(พ.ค. 

2559) 

 
(มิ.ย. 

2560) 

 
(เม.ย.

2561) 

 
(ก.ค. 

2562) 

 
(ก.ค. 

2562) 
 

 
(ก.ค.2562)     

 
(มิ.ย. 

2568) 

 หมายเหตุ:    (1) ไมเกินรอยละ 100 ของมูลคาเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานสิ่งแวดลอมโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน 
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2.4 การตลาดและการแขงขัน 

2.4.1 การจัดจาํหนายและกลุมลูกคาเปาหมาย 

การจัดจําหนาย 

การจัดจําหนายผลิตภัณฑไฟฟาและไอน้ํา เปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตแลวจะตองจัดจําหนายทันที ดังนั้น ระบบ
การจัดจําหนายสินคาไปยังลูกคา จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก และจะตองมีความพรอมในการจัดจําหนายที่มี
เสถียรภาพสูงรองรับ บริษัทฯ เห็นความสําคัญในจุดนี้จึงไดออกแบบระบบจัดสงแยกใหกับลูกคาแตละราย อีกทั้งยัง
สามารถควบคุมปริมาณการใช และระบบปองกันความปลอดภัยของลูกคาแตละรายแยกออกจากกันไดอีกดวย สําหรับ
การจัดสงกระแสไฟฟาที่ผลิตไดจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาที่มีระดับแรงดันไฟฟาตามมาตรฐานเดียวกันกับ กฟภ. และ กฟน. 
ดวยหมอแปลงไฟฟา (Transformer) ณ ระบบการจายกระแสไฟฟารวมที่สถานีไฟฟายอย (Substation) หลังจากนั้น
กระแสไฟฟาจะถูกสงตอไปตามสายสงไฟฟาผานมิเตอรซื้อขาย เพื่อจําหนายเขาสูระบบกระแสไฟฟาของ กฟผ. กฟภ. 
กฟน. และลูกคาอุตสาหกรรมตอไป นอกจากน้ี ตําแหนงที่ต้ังของโรงไฟฟาของบริษัทฯ มีความสําคัญตอระบบการจัดสง
ผลิตภัณฑ เนื่องจากจะตองต้ังอยูในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนที่ต้ังโรงงานของลูกคาที่มีความตองการใชไอน้ํา น้ําเย็น 
และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตโดยสงผลิตภัณฑผานระบบขนสงทางทอสงผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ออกแบบใหหุมฉนวนเพิ่มเติมเปนพิเศษเพื่อลดการสูญเสียพลังงานใหกับส่ิงแวดลอมภายนอกกลุมลูกคาเปาหมายกลุม
ลูกคาของบริษัทฯ แบงออกเปน 2 กลุมหลัก ตามลักษณะการใชงานผลิตภัณฑ ดังนี้ 

 
1. จําหนายใหกับ กฟผ. กฟภ. และกฟน. 

ตามลักษณะโครงสรางระบบไฟฟาของประเทศไทยนั้น กฟผ. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิต จัดหา และ
จัดสงใหกับ กฟภ. และ กฟน. ซึ่งเปนผูจําหนายไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ทําใหมีความจําเปนที่
หนวยงานท้ัง 3 แหง จะตองจัดหาไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของประเทศ ซึ่งการผลิตไฟฟาโดย กฟผ. แหงเดียวนั้น
ยังไมเพียงพอ หนวยงานดังกลาวจึงมีความจําเปนตองรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาภาคเอกชนเพิ่มเติม ผานการทําสัญญา
ซื้อขายไฟฟา 3 ประเภทหลัก คือ 

- ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
- ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
- ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทที่เขาลงทุน มีการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผานการทําสัญญาท้ัง     
3 ประเภท  ซึ่งในการจําหนายกระแสไฟฟาใหกับ กฟผ. นั้น ยังมีผลทําใหบริษัทฯ มีไฟฟาสํารองผานสัญญาซ้ือขายไฟฟา
สํารองซ่ึงเปนการเสริมสรางความม่ันคงของระบบการผลิตไฟฟาใหกับโรงไฟฟาอีกดวย 
 
2. จําหนายตรงใหกับลูกคาอุตสาหกรรม 

นอกจากการจําหนายใหกับ กฟผ. แลว บริษัทฯ มีการจําหนายไฟฟาใหกับลูกคาอุตสาหกรรม ในฐานะผูผลิต
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ไฟฟา ไอน้ํา น้ําเย็น และนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญกับความม่ันคงและ
ความตอเนื่องในการจัดจําหนาย รวมถึงการกําหนดราคาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงไดกับผูผลิตรายอื่นในตลาด โดยลูกคา
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ สวนใหญอยูในกลุมธุรกิจปโตรเคมี  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจําหนายไนโตรเจนใหกับบริษัท
ในกลุมปตท. เปนการใหบริการแบบครบวรจรอีกดวย 
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2.4.2 การกําหนดราคาผลิตภณัฑ 

การกําหนดราคาคาไฟฟา 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติไดมีการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาของประเทศไทยใหสะทอนถึงตนทุน

คาไฟฟาที่แตกตางกันตามชวงเวลาในแตละวัน โดยอัตราการรับซื้อไฟฟาเปนไปตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาซึ่งจําแนก
ตางประเภทของผูผลิตไฟฟาดังตอไปนี้ 

1) การกําหนดราคาของผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) 
สัญญาซ้ือขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) โดยทั่วไปจะมีการกําหนดโครงสรางราคาหลักเปน 2 สวน ดังนี้ 
สวนแรก คือ คาความพรอมจาย (Availability Payment : AP) ซึ่งเปนคาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกโรงไฟฟา

เปนรายเดือนในการรักษาระดับความพรอมจายไฟฟาของโรงไฟฟาที่ไมคํานึงถึงจํานวนหนวยไฟฟาที่ กฟผ. ซื้อขายตาม
จริงจากโรงไฟฟา ทั้งนี้ คา AP ประกอบดวย 

- APR1 : คาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัทฯ สําหรับคากอสรางโรงงาน รวมถึงภาระเงินกูและ
ผลตอบแทนของบริษัทฯ (Capacity Cost) 

- APR2 : คาตอบแทนที่ กฟผ. จายใหแกบริษัทฯ สําหรับคาใชจายคงที่ในการเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
(Fixed O&M) 

สวนที่สอง คือ คาพลังงานไฟฟา (Energy Payment : EP) ที่ผูผลิตไฟฟาอิสระจะกําหนดราคาโดยคํานึงถึง
ตนทุนการผลิตผันแปร 

2) การกําหนดราคาของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) 
การกําหนดราคาไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ขึ้นอยูกับประเภทของเช้ือเพลิง และประเภทของ

สัญญา ดังนี้ 
2.1) การกําหนดราคาของสัญญา Firm สัญญา Firm คือ สัญญาซ้ือขายไฟฟาที่มีการกําหนดปริมาณพลัง

ไฟฟาที่จะจายให กฟผ. ตลอดอายุสัญญาซ่ึงสัญญาจะมีระยะเวลาต้ังแต 5 ปขึ้นไป โดยการกําหนดราคาของสัญญา
ประเภทนี้ ประกอบดวยคาพลังไฟฟา (Capacity Payment : CP) ซึ่งพิจารณาจากคาลงทุนของโรงไฟฟาที่ กฟผ. สามารถ
หลีกเล่ียงไดในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซื้อพลังไฟฟา คาพลังงานไฟฟา (Energy 
Payment : EP) ซึ่งกําหนดจากคาเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา ที่ กฟผ. สามารถหลีกเล่ียงไดในอนาคต (Long Run 
Avoided Energy Cost) และคาประหยัดการใชเชื้อเพลิง (Fuel Saving) ซึ่งจะไดรับรายไดสวนนี้ เม่ือสามารถใชเชื้อเพลิง
ไดนอยกวาคามาตรฐานที่ กฟผ. กําหนด นอกจากนี้ กฟผ. จะรับซื้อไฟฟาตามปริมาณที่กําหนดไวในสัญญาซ้ือขายไฟฟา 
และมีคาปรับหาก SPP ไมสามารถผลิตไฟฟาไดตามปริมาณท่ีกําหนดไว 

2.2) การกําหนดราคาของสัญญา Non-firm สัญญา Non-firm คือ สัญญาซ้ือขายไฟฟาที่มีอายุสัญญาไมเกิน 
5 ป โดยสัญญาประเภทนี้จะไมไดรับเงินคาพลังไฟฟา (CP) แตไดรับเพียงคาพลังงานไฟฟา (EP) ซึ่งกําหนดจาก              
คาเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาคาดําเนินการ และคาบํารุงรักษาของโรงไฟฟาที่ กฟผ. สามารถหลีกเล่ียงไดในระยะส้ัน 
(Short Run AvoidedEnergy Cost) ซึ่งในแตละฤดูกาลแตกตางกัน  ดังนั้นราคาตามสัญญา Non-firm ที่เปนเฉพาะ        
คาพลังงานไฟฟา (EP) จะมีคูณดวยคา K Factor ตามที่ กฟผ.ประกาศราคา โดยรวมแลวราคาตามสัญญา Non-firm        
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ก็ยังคงตํ่ากวาราคาโดยรวมของสัญญา Firm ทั้งนี้ หากเปนการรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาระบบพลังงานหมุนเวียนจะมีสวน
เพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) หรือรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT เปนไปตามประกาศของกฟภ. หรือ กฟน. 

3) การกําหนดราคาของผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) คือ ผูผลิตไฟฟาที่มีการจําหนายให กฟภ. หรือ กฟน. ไมเกิน 10 เมกะวัตตตอ

สัญญาโดยอัตราการรับซื้อไฟฟาเทากับคาไฟฟาตามโครงสรางคาไฟฟาขายสง ณ ระดับแรงดันที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
มาก (VSPP) ทําการเช่ือมโยงกับระบบไฟฟารวมกับคาไฟฟาตามสูตรคาเอฟทีขายสงเฉล่ีย ทั้งนี้ หากเปนการรับซื้อไฟฟา
จากโรงไฟฟาระบบพลังงานหมุนเวียนจะมีสวนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟา (Adder) หรือรับซื้อไฟฟาในอัตราแบบ FiT เปนไป
ตามประกาศของ กฟภ. หรือ กฟน. 

อัตราการรับซื้อไฟฟาของลูกคากลุมอุตสาหกรรม 
ลูกคาอุตสาหกรรมสวนใหญเปนโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีการตกลงทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาระยะยาวกับ

ลูกคาแตละรายโดยอางอิงราคาซ้ือขายจากอัตราคาไฟฟาของ กฟภ. และจะมีการปรับเปล่ียนคาเอฟทีตามตนทุนเช้ือเพลิง 

การกําหนดราคาขายไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 
ราคาขายไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรม กําหนดจากวัตถุดิบพลังงานที่ใชในการผลิต 

รวมถึงตนทุนอื่นๆ ของการผลิตของบริษัทฯ และมีการบวกกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus) เพื่อจัดทําเปนสูตรราคาที่จะใชตัว
แปรของตนทุนที่เปล่ียนไปมาใชปรับราคาใหสะทอนตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมถึงการลงทุน ตนทุนผันแปรและ
คาใชจายในการเดินเคร่ืองและการซอมบํารุง (Operation and Maintenance) สําหรับการลงทุนในระบบจําหนาย 
(Distribution System) ที่จัดเตรียมใหลูกคาแตละรายเปนการเฉพาะ (Dedicated)พลังงานสูญเสียในระบบจําหนาย 
(Energy Loss) จะมีการคํานวณแยกตางหากเนื่องจากมีความแตกตางกันของทั้งปริมาณท่ีจะจัดสง และท่ีต้ังของลูกคาแต
ละรายซึ่งจะมีผลแตกตางกันของเงินลงทุนในการกอสรางระบบเงื่อนไขการกําหนดราคาท่ัวไปในการกําหนดราคาขาย
ผลิตภัณฑนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑ และหลักการกําหนดมาตรฐานราคาขายผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิด
ความเปนธรรม และโปรงใสในการจําหนายผลิตภัณฑสําหรับทั้งลูกคาที่มีความเก่ียวโยงกัน และลูกคาอื่นๆ จะตองอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน 
 
2.4.3  การแขงขัน 

บริษัทฯ ไมประสบสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในการดําเนินธุรกิจหลัก เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความไดเปรียบจาก
การเปนบริษัทแกนนําธุรกิจพลังงานไฟฟาของกลุม ปตท. โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟาและสัญญาซ้ือขายไอน้ําที่มีอายุ
สัญญาระยะยาว ที่สามารถรับประกันความม่ันคงในการจายกระแสไฟฟาและไอนํ้าใหกับลูกคาไดอยางแนนอน รวมไปถึง
การที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจจําหนายไฟฟาและไอน้ําดวยระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งมีตนทุนที่ตํ่ากวาการผลิตไฟฟาและไอน้ํา
ดวยระบบอื่น และการมีโครงขายระบบสงไฟฟาและทอสงไอน้ําไปยังโรงงานของลูกคาแตละรายโดยตรง รวมแลวทําให
บริษัทฯ มีตนทุนตํ่ากวาเม่ือเทียบกับการที่ลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมแตละรายตองลงทุนทําการผลิตสาธารณูปการดวย
ตนเอง อยางไรก็ตาม ในการขยายธุรกิจบริษัทฯ ประสบกับภาวะการแขงขันคอนขางสูงในการประมูล หรือย่ืนขอ
ใบอนุญาตขายไฟฟาใหกับหนวยงานภาครัฐสําหรับโครงการโรงไฟฟาแหงใหมในประเทศ โดยในชวงที่ผานมาจากการท่ี
รัฐบาลมีการเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางตอเนื่องตามการสงเสริมในแผน PDP 2015 ประกอบกับตนทุน
การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่ลดตํ่าลง ทําใหบริษัทฯ มีคูแขงขันเพิ่มขึ้นอยางมาก 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาดวยผลการดําเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟาที่ผานมา ความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ
ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท รวมไปถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการจัดหาแหลงเงินทุนของ
บริษัทฯ จะสงผลใหบริษัทฯ สามารถแขงขันกับผูประกอบการดานกิจการพลังงานรายอื่นๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
2.4.4 จุดเดนในการดําเนินธุรกิจ 

1. เปนแกนนําในการขับเคล่ือนธุรกิจดานพลังงานไฟฟาของกลุม ปตท. 

จากวิสัยทัศนของกลุม ปตท. ที่จะเปนบริษัทพลังงานไทยขามชาติระดับแนวหนา กลุม ปตท. จึงมีการดําเนินกล
ยุทธทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลิตไฟฟาเปนหนึ่งในธุรกิจหลักที่กลุม ปตท. ใหความสําคัญนอกเหนือจากธุรกิจ
น้ํามัน ธุรกิจกาซธรรมชาติ และธุรกิจปโตรเคมี ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ ในฐานะผูดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟาของกลุม ปตท. จึง
มุงเนนการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน ควบคูไปกับการขยายธุรกิจไปสูตลาดตางประเทศ 

2. การไดเปรียบเชิงกลยุทธจากทําเลที่ตั้ง กลุมลูกคา และชนิดของเช้ือเพลิงที่หลากหลาย  

การไดเปรียบเชิงกลยุทธจากทําเลที่ต้ัง กลุมลูกคา และชนิดของเชื้อเพลิงที่หลากหลาย รวมถึงความสมดุลของ
สถานะการดําเนินการของโรงไฟฟาที่บริษัทฯ เขาลงทุนปจจุบันโรงไฟฟาของบริษัทฯ มีการขยายตัวในหลายๆ ดาน ไดแก 
ทาํเลที่ต้ัง กลุมลูกคา และชนิดของเชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

• ทําเลที่ตั้ง 
โรงไฟฟาของบริษัทฯ และบริษัทที่เขาลงทุนมีการกระจายตัวในหลายจังหวัดของประเทศไทย และบางสวนต้ังอยู

ในตางประเทศ ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงจากการพึ่งพาการเติบโตของความตองการการใชไฟฟาในพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือใน
ประเทศใดประเทศหน่ึง 

 
• กลุมลูกคา 
บริษัทฯ และบริษัทที่เขาลงทุนจําหนายไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรม และหนวยงานภาครัฐ ไดแก การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) และไดจําหนาย
ผลิตภัณฑพลอยไดจากการผลิตไฟฟาใหแกลูกคาอุตสาหกรรมในบริเวณใกลเคียง ซึ่งจะไมเปนการพึ่งพิงลูกคารายใด 
รายหน่ึงเพียงรายเดียว 
 

• ชนิดของเช้ือเพลิง 
โรงไฟฟาของบริษัทฯ และบริษัทที่เขาลงทุนสามารถแบงไดตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช อาทิ โรงไฟฟาพลังงาน

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel Power Plant) และโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Plant) ทําใหบริษัทฯ   
มีรูปแบบทางธุรกิจที่กระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาประเภทใดประเภทหนึ่ง นอกจากนี้ เม่ือ
พิจารณาในดานสถานะการดําเนินการของโรงไฟฟาที่บริษัทฯ เขาลงทุน บริษัทฯ มีโรงไฟฟาที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชย
แลวจํานวนหนึ่งที่เปนโรงไฟฟาที่สามารถสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ไดทันที และยังมีโรงไฟฟาบางสวนที่อยูระหวางการ
กอสรางซ่ึงจะเปนสวนที่เสริมสรางการเติบโตของรายไดใหแก บริษัทฯ ตอไปในอนาคต 
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3. โอกาสในการตอยอดทางธุรกิจนอกเหนือจากการดําเนนิธุรกิจผลิตไฟฟาและสาธารณูปโภค  

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพื่อตอยอดจากธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาอยาง
ตอเนื่อง เชน ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาและแบตเตอร่ี และจากการที่บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน 24M Technologies, 
Inc. (24M) ซึ่งเปนบริษัทที่ทําการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออน เพื่อนํามาพัฒนาประยุกตใชเปน
ระบบกักเก็บไฟฟาสํารองสําหรับภาคอุตสาหกรรม และการเสริมสรางความม่ันคงในระบบจายไฟฟาและระบบเชื่อมโยง 
ซึ่งหากการวิจัยพัฒนาของ 24M ประสบความสําเร็จ และสามารถดําเนินการผลิตเพื่อใชงานและจําหนายในเชิงพาณิชยได
แลวนั้น จะทําใหบริษัทฯ มีชองทางในการเขาถึงเทคโนโลยีดานแบตเตอร่ีที่กาวหนาแตมีตนทุนที่ตํ่ากวาแบตเตอร่ีที่มีการ
ทําตลาดในเชิงพาณิชยในปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดังกลาวไปดําเนินธุรกิจที่ตอเน่ืองและสราง
มูลคาเพิ่มรวมกับธุรกิจปจจุบันของบริษัทฯ ได 
 
2.4.5 กลยุทธในการประกอบธุรกิจ 

ธุรกิจไฟฟาของบริษัทฯ ประกอบดวยธุรกิจที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ100 ที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลว และธุรกิจที่
บริษัทฯ เขาลงทุนโดยการรวมทุนกับคูคาทางธุรกิจ ทั้งที่ดําเนินการเชิงพาณิชยและอยูระหวางการดําเนินการกอสราง 
รวมถึงธุรกิจใหมที่เกิดจากการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตบริษัทฯ จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการดําเนินงานและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบการบริหารจัดการ 
“Maximize / Manage / Move” 

 
1. “Maximize” การดําเนนิธุรกิจหลัก 

• โรงไฟฟาศรีราชา 
เปนโรงไฟฟาตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP)  ต้ังอยูที่ 

ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 700 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาทั้งหมดที่ผลิตได
ใหแก กฟผ.โดยการผลิตไฟฟาเพื่อจําหนายเปนไปตามเงื่อนไขและการส่ังเดินเคร่ืองของ กฟผ. 

• โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับกลุม ปตท. และลูกคา

อุตสาหกรรมทั่วไปและมีการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. เพื่อเปนการรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Balance 
load) ในกรณีที่ลูกคาอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ําสูง สงผลใหโรงผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิต
ไฟฟาใหสูงขึ้น เพื่อใหไดปริมาณไอนํ้าที่เพียงพอตอความตองการของลูกคาอุตสาหกรรม โดยไฟฟาดังกลาวจะจัดจําหนาย
ใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Non-firm ทั้งนี้ การจําหนายไฟฟาบางสวน
ใหกับ กฟผ. นอกจากจะเปนการเพ่ิมความยืดหยุนในการดําเนินธุรกิจแลว ยังเปนการเพ่ิมเสถียรภาพใหกับลูกคา
อุตสาหกรรม และยังสามารถนํากลับมารองรับการขยายธุรกิจของลูกคาอุตสาหกรรมในอนาคตไดอีกดวย โดยปจจุบัน    
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง มีจํานวน 3 แหง ไดแก 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 
ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 226   

เมกะวัตตกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 890 ตันตอชั่วโมง และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 720 
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ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรม และจําหนาย
ไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งนี้เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตป 2549 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) 
ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล(Rayong Industrial Land: RIL) จังหวัดระยอง มีกําลัง

การผลิตไฟฟาประมาณ 113 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 170 ตันตอชั่วโมง  และกําลังการผลิตน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรมประมาณ  510 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง โดยจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคา
อุตสาหกรรม และจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ทั้งนี้ เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยต้ังแตป 2551 

- โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 
ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 280 ตัน

ตอชั่วโมงและกําลังการผลิตน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ทั้งนี้ เร่ิมดําเนินการ              
เชิงพาณิชยต้ังแต ป 2552 ทั้งนี้ โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1 และ 3 ไดถูกออกแบบระบบสงไฟฟาและไอน้ําใหเชื่อมโยง
กัน (Power and SteamDistribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาและไอนํ้า สรางความสมดุลและสํารอง
ระหวางกันได ประกอบกับโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1 เปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ันที่สามารถผลิตไฟฟาและไอนํ้าไดมี
ประสิทธิภาพสูงกวาการผลิตไอน้ําของโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 3 สงผลใหมีการสงไอน้ํา รวมทั้งไฟฟาที่ผลิตไดจาก
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1 ไปยังโรงผลิตสาธารณูปการระยอง 3 บางสวนเพื่อจายใหกับลูกคาอุตสาหกรรมของ       
โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 3 อีกดวย 

 
2. “Manage” การบริหารจัดการบริษัทที่เขาลงทุน 

• บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากดั (RPCL) 
เปนผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ต้ังอยูที่อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มี

กําลังการผลิตไฟฟาหนวยละ 700 เมกะวัตต จํานวน 2 หนวยผลิต รวมเปน 1,400 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาทั้งหมดท่ี
ผลิตไดใหแก กฟผ. ตามสัญญาซ้ือขายไฟฟา มีอายุสัญญา 25 ป นับจากวันที่เร่ิมจายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. สําหรับ
หนวยผลิตที่ 1 ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2551 และหนวยผลิตที่ 2 ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทั้งนี้ การผลิตไฟฟาเพื่อ
จําหนายนั้นเปนไปตามเงื่อนไขและการส่ังเดินเคร่ืองของ กฟผ. 

• บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (IRPC-CP) 
เปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ต้ังอยูในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี 

จังหวัดระยองมีกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ หนวยผลิตละประมาณ 120 เมกะวัตต จํานวน 2 หนวยผลิต รวมเปน 240 เมกะ
วัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ําสุทธิ รวมประมาณ 180-300 ตันตอชั่วโมง (กรณีOn-peak 180 ตันตอชั่วโมง กรณี Off-
peak 300 ตันตอชั่วโมง) ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 2 สัญญา สัญญา
ละ 90 เมกะวัตตรวมเปน 180 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. มีอายุสัญญา 25 ป โดยไฟฟาและไอน้ําสวนที่เหลือจะจําหนายใหกับ
ลูกคาอุตสาหกรรมในกลุมไออารพีซี IRPC-CP ระยะท่ี 1 มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 45 เมกะวัตตและไอน้ํา รวม
ทั้งหมด 170 ตันตอชั่วโมง และจําหนายไฟฟาและไอน้ําใหแกโครงการสวนขยาย Upstream Project for Hygiene and 
Value Added Products (UHV) ของไออารพีซี โดยเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยแลว ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2558 IRPC-
CP ระยะที่ 2 อยูระหวางการกอสราง เพื่อจัดจําหนายไฟฟาและไอน้ําสวนที่เหลือใหกับ กฟผ. และลูกคาอุตสาหกรรมใน
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กลุมไออารพีซี จนกําลังการผลิตครบตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาและไอน้ํา คาดวาจะเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยภายในป 
2560 

• บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG) 
เปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ต้ังอยูในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

ปทุมธานี มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 125 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 30 ตันตอชั่วโมง และ
จําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวัตต ใหกับ กฟผ. 
ไฟฟาและไอน้ําสวนที่เหลือจะจําหนายใหกับอุตสาหกรรมในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยเร่ิมดําเนินการ             
เชิงพาณิชยแลว เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 

• บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จํากัด (BIC) 
เปนผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 117 เมกะวัตต และมีกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 20 ตันตอ
ชั่วโมง และจําหนายไฟฟาภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวัตต ให
กับกฟผ. มีอายุสัญญา 25 ป โดย BIC โครงการที่ 1 ไดเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเม่ือป 2556 สําหรับ BIC โครงการท่ี 
2 อยูระหวางการกอสราง ซึ่งเปนโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่นที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 
117 เมกะวัตต และไอน้ําประมาณ 20 ตันตอชั่วโมง โดยต้ังอยูในบริเวณเดียวกับ BIC โครงการที่ 1 และจําหนายไฟฟา
ภายใตสัญญาซ้ือขายไฟฟา สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Firm จํานวน 90 เมกะวัตต  ใหกับ กฟผ. มีอายุสัญญา 
25 ป โดย BIC โครงการที่ 2 มีกําหนดวันเร่ิมตนซื้อขายไฟฟา (Scheduled Commercial Operation Date:SCOD) ภายใน
ป 2560  โดยทั้ง 2 โครงการจะจําหนายไฟฟาและไอน้ําสวนที่เหลือใหกับลูกคาอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

• โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4-ระยะที่ 1 (Central Utility Plant 4: CUP-4) 
ต้ังอยูบนเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน กลุมปตท. ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จังหวัดระยอง มีกําลังการผลิตไฟฟา

ประมาณ 45 เมกะวัตต กําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 70 ตันตอชั่วโมง เปนการลงทุนตามแผนการขยายกําลังการผลิตที่
สอดคลองกับกลยุทธของบริษัทฯ ซึ่งรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมที่
ใกลเคียงทั้งปจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเปนการลงทุนเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพ ทั้งระบบผลิตและระบบโครงขาย
จําหนายระหวางโรงผลิตสาธารณูปการของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

• บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) 
เปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ต้ังอยูที่ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (“ศูนยราชการฯ”) ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 5 เมกะวัตต 
และกําลังการผลิตน้ําเย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น โดยมีสัญญาจําหนายไฟฟาในรูปแบบ Non-firm ใหกับ กฟน.
และจําหนายพลังงานความเย็นสําหรับระบบปรับอากาศให อาคารศูนยราชการฯ นอกจากน้ี CHPP ไดเขารวมเปน
ผูสนับสนุนโครงการใน การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพื้นดินใหกับสหกรณภาค
การเกษตรที่ผานการคัดเลือก เพื่อผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
แสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2558 โครงการต้ังอยูบนพื้นที่ของสมาชิกสหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี จํากัด ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัด
จันทบุรี พื้นที่ประมาณ 75 ไร และมีกําลังการผลิต 5 เมกะวัตต โดยสามารถจายไฟฟาเขาระบบ กฟภ. ไดต้ังแตวันที่          
30 ธันวาคม 2559 ตลอดอายุสัญญาโครงการ 25 ป 
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• บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โดยไดลงทุนใน บริษัท สยามโซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด 

(SSE1) ซึ่งเปนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ที่ใชกระบวนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยดวยระบบโฟโตโวลตาอิก หรือโซลารเซลลแบบติดต้ังบนพื้นดิน มีกําลังการผลิตติดต้ังประมาณ 8 เมกะวัตต 
จํานวน 10 โครงการกําลังการผลิตตามสัญญารวม 80 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาทั้งหมดเขาระบบของ กฟภ. 

• บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค (ISP1) 
เปนผูผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย เพื่อจําหนายไฟฟาใหกับบริษัทสาธารณูปโภคญี่ปุน โดยโครงการต้ังอยู

ที่จังหวัดอิวาเตะ (Iwate) ประเทศญี่ปุน บนพื้นที่ประมาณ 556 ไร มีกําลังการผลิต 20.8 เมกะวัตต ทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา
กับบริษัท Tohoku Electric Power มีอายุสัญญา 20 ป โดยมีอัตราการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT ในราคา 42 เยน (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง ปจจุบัน ISP1 อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะเร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยได
ภายใน ไตรมาส 4 ของป 2560 

• บริษัท นที ซินเนอรย่ี จํากัด (NSC) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟาพลังน้ํา โดยไดลงทุนในบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (XPCL) ซึ่งเปนบริษัทที่

จดทะเบียนจัดต้ังในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ํา
ไซยะบุรี และเปนโรงไฟฟาพลังน้ําชนิดฝายนํ้าลน (Run-of-river) ต้ังอยูบนลําน้ําโขงหางจากตัวเมืองหลวงพระบางทาง
ตอนใตประมาณ 100 กิโลเมตร กําลังการผลิตขนาด 1,285 เมกะวัตต  โดยมีอายุสัญญาสัมปทาน 31 ป โดยจะเร่ิม
ดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2562 

• บริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด (NL1PC) 
เปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดต้ังในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาน้ําลิก 1 ที่ต้ังอยูทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจันทน ประมาณ 90 กิโลเมตร เปนโครงการโรงไฟฟา
พลังน้ําชนิดฝายน้ําลน (Run-of-River) กําลังการผลิตขนาด 64.7 เมกะวัตตและมีอายุสัญญาสัมปทาน 30 ป 

• บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (BSA) 
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทในกลุมปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานท่ีเปนการจัดจาง

บุคลากรของกลุมปตท. นอกจากนี้ BSA ยังเขาลงทุนในบริษัท สปอรตเซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (SSA) ในสัดสวนรอยละ 
100 ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟุตบอลของกลุมปตท. 

 
3. “Move” การพัฒนาโครงการใหม 

• โครงการที่อยูระหวางพัฒนา 

- ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาและแบตเตอรี่ (Energy Storage System and Battery) 
การลงทุนในธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) โดยมี

เปาหมายสําหรับประยุกตใชระบบกักเก็บพลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Stationary Battery) เพื่อใชในกระบวนการผลิตใน
กรณีที่การจายกระแสไฟฟาเกิดหยุดชะงัก การประยุกตระบบกักเก็บพลังงานเพื่อใชรวมกับโรงไฟฟาจากพลังงานทดแทน 
(Hybrid Power Plant) และศึกษาโอกาสการต้ังโรงงานการผลิตแบตเตอร่ีในประเทศ เพื่อผลิตและจําหนายในเชิงพาณิชย 
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- โครงการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ (RDF Project) 
บริษัทฯ รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและจังหวัดระยอง ในการพัฒนาโครงการผลิตเชื้อเพลิงจาก

ขยะมูลฝอย (RDF Project) ภายใตโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง โดยโครงการดังกลาวจะเปนการ
ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยที่ อบจ. ระยอง รวบรวมและจัดสงเขาโครงการฯ ในปริมาณไมนอยกวา 500 ตันตอวัน โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการคัดแยกขยะดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไมกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ใหขยะท่ีเปน
ปญหาแปลงเปนประโยชน โดยผลผลิตหลักของโครงการฯ คือเช้ือเพลิงพลังงาน (Refuse Derived Fuel : RDF) 
 
2.4.6 โครงการในอนาคต 
 

- โครงการโรงไฟฟาจากเช้ือเพลิงขยะ (RDF Power Plant Project) 
จากระเบียบรับซื้อไฟฟาจากขยะชุมชนทําใหบริษัทฯ มีโอกาสลงทุนโครงการโรงไฟฟาจากเช้ือเพลิงขยะเปนการ

ตอยอดจากโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย (RDF Project) โดยสามารถใชเชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตได มาเปน
เชื้อเพลิงสําหรับโครงการโรงไฟฟาจากเช้ือเพลิงขยะ ซึ่งจะเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต
โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ที่ตองการแปลงขยะเปนไฟฟาซึ่งนอกจากจะเปนการดําเนินธุรกิจ
โรงไฟฟาที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญแลว ยังไดประโยชนทางความม่ันคงของเชื้อเพลิง ในโครงการที่บริษัทฯ เปน
ผูดําเนินการผลิตเองซ่ึงการดําเนินโครงการโรงไฟฟาจากเช้ือเพลิงขยะ นอกจากจะเปนสวนชวยสรางผลตอบแทนทางดาน
สังคมตอจังหวัดระยองแลว ยังเปนสวนชวยเสริมผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรของบริษัทฯ สามารถสรางรายไดจาก
การขายไฟฟาในปริมาณ 8 เมกะวัตต ตอการไฟฟาสวนภูมิภาค ตลอดอายุสัญญาขายไฟฟา 20 ป 

- การแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศ  
เชน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาและสาธารณูปโภคไปพรอมๆ กับการเจริญเติบโตของกลุมปตท. การพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนตามโครงการรับซื้อไฟฟาของ
ภาครัฐ เปนตน 

- การแสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุมประเทศเปาหมายการลงทุน  
การหาโอกาสขยายการลงทุนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญ่ีปุน การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาขนาด

ใหญ ที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติ (Gas fired power plant) ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาขนาดใหญที่ใชเช้ือเพลิงจากถานหิน (IPP-Coal fired power plant) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําในสปป. ลาว 

- โครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ภาคตะวันออก 
บริษัทฯ ไดศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออก จากการเล็งเห็น

ความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความม่ันคงและย่ังยืนทางดานระบบสาธารณูปโภค
ใหแกบริษัทฯ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยไดศึกษาโครงการรวมกับพันธมิตรที่มีความรู ความ
ชํานาญ และประสบการณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันพัฒนาระบบการจัดการนํ้าเสียกลับมาใชใหม (Water 
Treatment) ซึ่งกอใหเกิดประโยชนทั้งการบริหารจัดการน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรมและการสรางความรับผิดชอบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ทั้งนี้หากโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจและสามารถดําเนินการได โครงการนี้จะ
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เปนตนแบบดานการบริหารจัดการน้ําของบริษัทฯ รวมถึงสรางโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการบริหารจัดการน้ําใน
พื้นที่อื่นตอไป 
 
2.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

2.5.1 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาในประเทศไทย 

1. แนวโนมการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 
จากสถิติในอดีต การใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 4 ตอป โดยจะเห็นไดวาการเติบโตของ

การใชพลังงานไฟฟานั้นปรับตัวตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผานมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไดชะลอตัวลง
ในชวงป 2551 ถึงป 2552 และกลับมาฟนตัวขึน้เล็กนอยในชวงเวลาตอมา ทั้งนี้ ในป 2558 การใชพลังงานไฟฟาขัน้สุดทาย   
ไดเพิ่มขึ้นเปน 174,834 กิกะวัตต-ชั่วโมง คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 3.7 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2557 

ภาพแสดงการใชพลังงานไฟฟาเทียบกับอัตราการเติบโตผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศป 2550 - 2558 

 
 

2. แนวโนมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 
ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 จาก 27,346 เมกะวัตต เพิ่มเปน 29,619 

เมกะวัตตเม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากสภาพอากาศรอนทําใหเกิดการใชไฟฟาสูงขึ้น  

ภาพแสดงความตองการพลังไฟฟาสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. 
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3. การพยากรณความตองการไฟฟาของประเทศไทย 
จากการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย  พ .ศ .  2558 -2579 (Thailand Power 

Development Plan: PDP 2015) เม่ือรวมผลของแผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2558–2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 
2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development 
Plan : AEDP 2015) มีการพยากรณความตองการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย (Electrical Demand) ในชวงป 2559 
ถึงป 2579 ซึ่งสะทอนถึงการคาดการณการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
โดยคาดการณวาในป 2559 จะมีการผลิตพลังงานไฟฟา 197,891 กิกะวัตต-ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นเปน 326,119 กิกะวัตต-
ชั่วโมง ในป 2579 และในป 2559 คิดเปนอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (Compound Annual Growth Rate : CAGR) รอยละ 
2.6  

ภาพแสดงปริมาณการผลิตไฟฟาแยกตามประเภทของเช้ือเพลิง  

 
 

4. การคาดการณกําลังผลิตไฟฟาที่เกิดใหม 
การจัดทําแผน PDP 2015 ไดสะทอนเปาหมายในการการกระจายสัดสวนเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ของ

ประเทศ โดยมีเปาหมายลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก จากปจจุบันที่รอยละ 65 ผานทางการเพิ่มการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานถานหินพลังงานนิวเคลียร พลังงานหมุนเวียน และการรับซื้อไฟฟาจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม การ
พัฒนาโรงไฟฟาพลังงานถานหินในประเทศไทยนั้นถูกตอตานอยางหนักจากองคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอม
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (Non-Government Organization : NGO) และชุมชนในพื้นที่ เชนเดียวกับแผนการท่ีจะมี
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรยังถูกตอตานจากสังคมมาโดยตลอด และคาดวาแผนการที่จะมีโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรจะ
ถูกเล่ือนออกไปอีกเชนกัน ดังนั้นกําลังการผลิตไฟฟาใหมจํานวน 51,447 เมกะวัตต ที่จะเพิ่มขึ้นในระหวางป 2559 ถึงป 
2579  จะมาจากการกอสรางโรงไฟฟาเพื่อทดแทนโรงไฟฟาที่หมดอายุของ กฟผ. การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(IPP) ที่ไดมีการประกาศรับซื้อไปแลว การรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการรับซื้อไฟฟา
จากตางประเทศตามรายละเอียดที่แสดงได ดังนี้  
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แผนภาพกําลังการผลิตไฟฟาแยกตามประเภทโรงไฟฟา 

 
 

4.1 การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) 
การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) ในประเทศไทยมีการประกาศรับซื้อไฟฟาผานการประมูลทั้งหมด 

3 รอบโดยเร่ิมมีการประมูลต้ังแตป 2537 เปนคร้ังที่ 1 ป 2550 เปนคร้ังที่ 2 และการประมูลคร้ังลาสุดเกิดขึ้นในชวงป 2555 
ถึงป 2556 ตามลําดับณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟา จากผูผลิตไฟฟาอิสระทั้งหมดท่ีเช่ือมตอ
กับระบบสงไฟฟาของ กฟผ. อยูที่ 14,948 เมกะวัตต และเนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและความตองการใช
ไฟฟาของประเทศไทยยังอยูในระดับตํ่า ในแผน PDP 2015 รัฐบาล  จึงยังไมไดมีประกาศรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(IPP) จากภาคเอกชนรอบใหม โดยมีรายละเอียดแสดงได ดังนี้ 
 

 
 

4.2 การรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดเร่ิมการ

รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ต้ังแตป 2535 เพื่อใหเอกชน สามารถย่ืนเสนอขายไฟฟาแก กฟผ. โดยผูผลิต
ไฟฟารายเล็ก(SPP) จะขายไฟฟาที่ตนเองผลิตบางสวนใหกับ กฟผ. สวนไฟฟาที่เหลือและไอน้ําจะขายใหกับผูใชในนิคม
อุตสาหกรรม 
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หรือใชภายในเอง แลวแตประเภทของสัญญาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยมีกําลังผลิตไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
รายเล็ก ทั้งหมดประมาณ 8,051 เมกะวัตต และมีสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. ประมาณ 5,144 เมกะวัตตอยางไรก็ตาม 
ความตองการใชไฟฟาของประเทศไทยยังอยูในระดับตํ่า รวมทั้งมีระดับกําลังผลิตไฟฟาสํารองสูง จึงทําใหยังไมมีการ
ประกาศเปดรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก(SPP) รอบใหม โดยมีรายละเอียดแสดงได ดังนี้ 

 
นอกจากน้ีผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) รายแรกๆ ที่ไดเขารวมสัญญาตั้งแตชวงป 2533 ถึงป 2542 กําลังทยอย

หมดอายุตามสัญญาขายไฟฟาใหกับ กฟผ. แมวาจะมีการหมดอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟา (Power Purchase 
Agreement : PPA) และการเลิกใชงานผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) แตยังมีโรงไฟฟาบางแหงที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจ 
และมีอายุการใชงานทางวิศวกรรมเหลืออยู รวมทั้งลูกคาภาคอุตสาหกรรมหลายรายยังมีความจําเปนตองใชไอน้ําที่สงมา
จากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) เหลานี้จากเหตุผลดังกลาว เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติ (กพช.) ไดมีการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับการตออายุสัญญา PPA สําหรับผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) ที่กําลัง
จะหมดอายุ ดังนี้ 
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4.3 การรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ที่บรรจุรวมอยูในแผน PDP 2015 มี

เปาหมายเพิ่มกําลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนใหได 19,634 เมกะวัตต หรือรอยละ 20 ของกําลังการผลิตติดต้ัง
ทั้งหมดภายในป 2579 ซึ่งในชวงที่ผานมาจากการท่ีภาครัฐมีการสนับสนุนอัตรารับซื้อไฟฟาในระดับสูง รวมไปถึงตนทุน
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่ลดตํ่าลง ทําใหปจจุบันประเทศไทยมีกําลังการผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้นอยางมากโดยในป 2559 ภาครัฐมีการเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนอยางตอเน่ือง โดยมี
รายละเอียดแสดงได ดังนี้ 
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การเปดรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในป 2559 
o เมษายน 2559: เปดรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยหนวยงานราชการและ

สหกรณการเกษตร ระยะที่ 1 รวมจํานวน 281 เมกะวัตต โดยวิธีการจับฉลากที่อัตรารับซื้อไฟฟา 5.66 
บาท ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง 

o สิงหาคม 2559: เปดรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวลสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
ไดแก จังหวัดปตตานีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และเปดรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาชีวมวล 
จาก 4 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา ไดแก อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย และอําเภอนาทวี
รวมจํานวน 36 เมกะวัตต โดยวิธีการแขงขันทางดานราคา (Competitive Bidding) ในรูปแบบอัตรารับ
ซื้อไฟฟาคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff : FiT) ซึ่งโครงการที่ไดรับการคัดเลือกไดรับอัตรารับ
ซื้อไฟฟา 3 บาท ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง 

o ตุลาคม 2559: เปดรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาจากขยะอุตสาหกรรม รวมจํานวน 42 เมกะวัตต 
ที่อัตรารับซื้อไฟฟา 6.08 บาท ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง 

o ธันวาคม 2559: เปดรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาจากขยะชุมชน รวมจํานวน 80 เมกะวัตต          
ที่อัตรารับซื้อไฟฟา 5.08 บาท ตอกิโลวัตต-ชั่วโมง อยางไรก็ตาม จากอัตรารับซื้อไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนยังมีระดับสูงเม่ือเทียบกับแหลงพลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงอื่นๆ ประกอบกับตนทุนการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนที่ถูกลง ทําใหภาครัฐมีแนวโนมลดอัตราการรับซื้อไฟฟา
จากพลังงานหมุนเวียนหรือปรับเปล่ียนจากอัตรารับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT เปนวิธีการแขงขันทางดาน
ราคา เพื่อลดภาระดานคาใชจายของภาครัฐในอนาคต ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาในตางประเทศ 

 
2.5.2 ภาวะอุตสาหกรรมไฟฟาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

โรงไฟฟาพลังน้ําเปนธุรกิจที่มีศักยภาพสําหรับการลงทุนในสปป.ลาว เนื่องดวยมีแหลงพลังน้ําปริมาณมาก และราคา
ถูกที่หาไดจากแมน้ําโขงและลําน้ําสาขาของแมน้ําโขง ซึ่งสปป.ลาว ไดใชจุดแข็งทางดานทรัพยากรพลังน้ําในการผลิต
ไฟฟาสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนรายไดสําคัญในการพัฒนาประเทศ และต้ังเปาหมายสูการเปน Battery of 
Asia ภายในป 2563 ซึ่งผูรับซื้อไฟฟาหลักในประเทศไทยคือ กฟผ. โดยมีรายละเอียด แสดงได ดังนี้ 
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องคกรหลักประเภทกิจการไฟฟาใน สปป.ลาว คือ รัฐวิสาหกิจไฟฟาลาว (ELECTRICITE DU LAOS : EDL) ซึ่ง
เปนเจาของ และเปนผูดําเนินการในโรงไฟฟาทั้งในระบบสงและระบบจําหนายไฟฟา และในป 2553 ไดจัดต้ังบริษัทยอย 
คือ EDL-Generation Public Company (EDL-Gen) เพื่อรับโอนโรงไฟฟาสวนใหญของ EDL มาดําเนินงาน นอกจากนี้ 
EDL-Gen ยังไดเปนผูถือหุนในโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) หลายแหงอีกดวย โดยรัฐบาลสปป.ลาว มีแนวทางชัดเจน
ที่จะสงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในกิจการไฟฟา โดยการพัฒนาโรงไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) โดยสวน
ใหญจะเปนรูปแบบสัญญาประเภทโอนกรรมสิทธิ์ในระบบผลิต และระบบจายใหแกรัฐบาลสปป.ลาว เม่ือสัญญาส้ินสุดลง 
(Build-Own-Operate and Transfer : BOOT) 

 
จากตารางขางตน จะเห็นไดวา EDL เปนผูรับซื้อไฟฟาเพียง 1,276 เมกะวัตต หรือ คิดเปนรอยละ 22 ของกําลัง

การผลิตทั้งหมด กําลังผลิตไฟฟาสวนที่เหลือจะมาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) และจะมีสัญญาสงออกไฟฟาไปยังประเทศ
เพื่อนบานทั้งประเทศไทยและเวียดนาม รวม 4,530 เมกะวตัต 
 
แนวโนมการเตบิโตของการผลิตและความตองการใชไฟฟาในสปป.ลาว 

 
ในชวงระหวางป 2557 ถึงป 2558 สปป.ลาว มีการเพิ่มกําลังผลิตไฟฟาติดต้ังเกือบสองเทาจนเทากับ 5,806       

เมกะวัตต โดยเปนผลมาจากการสรางโรงไฟฟาลิกไนตหงสา (IPP) ขนาด 1,878 เมกะวัตต โดยชวงป 2544 ถึงป 2557 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 – 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หนา 53

ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดที่ใชในสปป.ลาว จาก ป 2544 
ที่จํานวน 152 เมกะวัตต ไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 744 เมกะวัตต ใน
ป 2557 โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป (Compound Annual 
Growth Rate : CAGR) อยูที่รอยละ 13 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการ
เพิ่มกําลังการผลิตไฟฟาเพื่อสงออกเปนหลักจากแผนพัฒนา
กําลังการผลิตไฟฟาของ  EDL ระหวางป  2558ถึงป  2563 มี
โรงไฟฟาพลังน้ําโรงใหมที่อยูระหวางการกอสรางคิดเปนกําลัง
การผลิตติดต้ังที่จะเพิ่มขึ้นอีก 4,471 เมกะวัตต และจะสามารถ
จายไฟฟาเขาระบบไดภายในป 2563 นอกจากนี้ในวันที่ 23 
มีนาคม 2559 รัฐบาลไทย กับรัฐบาลสปป.ลาวไดมีการลงนาม
บันทึกความเขาใจเร่ืองความรวมมือในการพัฒนาไฟฟาในสปป.
ลาว เพื่อขยายกรอบความรวมมือดานพลังงานไฟฟาระหวางสอง
ประเทศจาก  7,000  เมกะวัตต  เปน  9,000 เมกะวัตต  จึงมี
แนวโนมเพิ่มเติมที่ประเทศไทยจะมีการรับซื้อไฟฟาจากสปป.ลาว 
เพิ่มเติมในอนาคต 
 
2.5.3 ภาวะอตุสาหกรรมผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในประเทศญี่ปุน 

รัฐบาลญี่ปุนไดออกมาตรการพัฒนาแหลงพลังงานภายในประเทศท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการใชพลังงาน
หมุนเวียน โดย Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) วางเปาหมายเบื้องตนในการเพิ่มสัดสวนปริมาณการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ 22 ถึงรอยละ 24 ของกําลังการผลิตไฟฟาทั้งหมด ในป 2573 โดยกําหนด
อัตราการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT 

 
ภายหลังการประกาศใชกรอบการรับซื้อไฟฟาในรูปแบบ FiT ในป 2555 กําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2559 มี
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเสนอขายไฟฟาเปนจํานวนมาก 
อยางไร ก็ตาม  จากตนทุนการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยที่ลดตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งเพื่อการรักษา
เสถียรภาพของระบบโครงขายไฟฟา METI จึงประกาศลดอัตรา
รับซื้อไฟฟาจาก 40 เยน ตอกิโลวัตต - ชั่วโมง เปน 24 เยน ตอ
กิโลวัตต-ชั่วโมง ตามลําดับ โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยใน
ประเทศญี่ปุนจึงมีแนวโนมที่จะมีอัตราการเติบโตลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับชวงที่ผานมา  

 
2.6 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

      ไมมี 

แหลงขอมูล : Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan
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3. ปจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงเปนอยางมากดวยตระหนักดีวาการบริหารความเส่ียงที่
มีประสิทธิภาพสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแกองคกรในอนาคตได ทั้งยังเปนการชวย
สรางความม่ันใจแกผูมีสวนไดเสียในการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ อีกประการหน่ึง 

ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ มีความพยายามมุงเนนใหเกิดการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร และผลักดันใหมี
การประเมิน และวิเคราะหความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยงาน ตลอดจนสําหรับโครงการที่อยู
ระหวางการพิจารณาลงทุนตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ และอยูภายใตระดับความ
เส่ียงที่องคกร สามารถยอมรับได (Risk Appetite Level) ของการดําเนินธุรกิจนั้นๆ นอกจากน้ีแลวบริษัทฯยังเพิ่มความ
รัดกุมในการกํากับดูแลและติดตามความเส่ียงทุกระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงความเส่ียงระดับองคกรหรือความเส่ียงดาน
ตางๆ ของโครงการที่ลงทุนจะไดรับการพิจารณาอยางละเอียด จากผูบริหารระดับสูงไปจนถึงคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดหาแนวทางในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันเวลาตอไป ซึ่งในปที่ผานมา 
สามารถสรุปปจจัยความเส่ียงสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัทฯ ไดดังตอไปนี้ 

3.1 ความเส่ียงที่มาจากศักยภาพขององคกร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงไฟฟาหลายประเภทและอยูระหวางการขยายธุรกิจทั้งในและตางประเทศ จึงจําเปนตอง
อาศัยการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งการสนับสนุนจากหนวยงานกลางท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอบริษัทฯ จึงสามารถบรรลุเปาหมายได การบริหารจัดการดานบุคลากรที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาศักยภาพองคกรในระยะยาว 

ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทฯ จึงดําเนินการเพิ่มเติมในการแกปญหากระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ประกอบดวยการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ที่เดนชัดและคลองตัวกวาที่ผานมา เพื่อใหสอดคลองตามกรอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯซึ่งแบงออกเปน 3 กลยุทธ 
ไดแก กลยุทธการดําเนินธุรกิจหลัก (Maximize) กลยุทธการบริหารจัดการบริษัทที่เขาลงทุน (Manage) และกลยุทธการ
พัฒนาโครงการใหม (Move) นอกจากน้ียังดําเนินการทบทวนกระบวนการสรรหา ดูแลรักษา และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหไดตรงและทันเวลาตามความตองการของธุรกิจ โดยเร่ิมโปรแกรมเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับผูบริหารในการดํารงตําแหนงในอนาคต (Leadership Development Program) กับกลุมพนักงานท่ีมี
ศักยภาพกอน เพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหพนักงานมีขวัญกําลังใจและกระตือรือรนในการทํางาน นํามาซ่ึงความรูสึก
ผูกพันและม่ันใจในความกาวหนาของตนตามแตละสายงานในองคกรมากย่ิงขึ้น 

3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทฯ มีการลงทุนบางสวนในโครงการโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน เชน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟา
พลังน้ําซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงไปในแตละป อาทิ ความเขมของแสงอาทิตยที่
เปล่ียนแปลงระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟาในแตละวันส้ันกวาที่ประมาณการไว หรือการเปล่ียนแปลงของปริมาณนํ้าที่ใช
ในการผลิตไฟฟาเนื่องจากปริมาณนํ้าฝนท่ีไมตกตองตามฤดูกาล เปนตน จึงสงผลใหปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ ไมเปนไปตามที่คาดการณ กรณีเหลานี้สามารถสงผลกระทบตอรายไดจากการขายไฟฟาของบริษัทฯ ได 

ดังนั้นในการเขาลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนบริษัทฯ จะศึกษาขอมูลสถิติและแนวโนมตางๆ 
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สวนที่ 1 – 3 ปจจัยความเส่ียง หนา 2 

กอนที่จะพิจารณาเขาลงทุน เชน คาเฉล่ียขอมูลความเขมของแสงอาทิตยในอดีตของพื้นที่ที่จะลงทุนเพื่อหาความนาจะเปน
ในอนาคต หรือขอมูลสถิติปริมาณนํ้าไหลผานในอดีตของแมน้ําที่จะพิจารณาลงทุนและมีมาตรการติดตามเฝาระวังภาวะ
ขาดแคลนนํ้าอยางใกลชิดและตอเนื่องทุกป เพื่อเตรียมการตอบสนองตอภาวะขาดน้ําไดอยางทันทวงที รวมถึงมีแผนที่จะ
กระจายการลงทุนประเภทตางๆหรือกระจายแหลงที่ต้ังของโครงการ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบของความเส่ียงเหลานี้ลงได 

3.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงเช้ือเพลิงหลัก 

โรงไฟฟาที่อยูในประเทศสวนใหญของบริษัทฯ ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา ซึ่งที่ผานมา
ระบบทอสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติในประเทศมีความม่ันคงและเสถียรภาพสูงมาก จากการที่ประเทศมีการจัดหา
กาซธรรมชาติจากหลายๆแหลงทั้งในและตางประเทศในรูปแบบรับกาซธรรมชาติจากแหลงผลิตโดยตรงหรือนําเขามาใน
รูปแบบของกาซธรรมชาติเหลว(Liquefied Natural Gas - LNG) แตอยางไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีโรงไฟฟาสวนมากเปน
ประเภทที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลัก หากเกิดปญหาที่นอกเหนือการควบคุมกับระบบสงมอบกาซธรรมชาติก็จะมี
โอกาสสงผลใหบริษัทฯ ขาดเช้ือเพลิงที่ใชสําหรับกระบวนการผลิตบางสวนถึงทั้งหมดได ดังนั้นเพื่อเปนการลดความเส่ียงใน
การพึ่งการใชกาซธรรมชาติมากเกินไป บริษัทฯจึงมีแผนเขารวมทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานทางเลือกอื่นเพิ่มเติม หรือ
โรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งจะสงผลใหสัดสวนของกําลังการผลิตไฟฟาที่พึ่งกาซ
ธรรมชาติเปนเช้ือเพลิงหลักของบริษัทฯ ในอนาคตลดนอยลง 

3.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาที่ใชอางอิงในการผลิตและจําหนายไฟฟา 

ราคากาซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใชในการผลิตไฟฟาและไอน้ําจะมีการเปล่ียนแปลงในแตละเดือน โดยตนทุนราคา
กาซธรรมชาติสวนหนึ่งจะถูกสงผานไปยังลูกคาตามสูตรราคาในสัญญาที่ไดตกลงไวกับลูกคาของบริษัทฯ สวนอัตรา         
คาไฟฟาโดยอัตโนมัติหรือคาเอฟที (Ft) ซึ่งเปนราคาท่ีบริษัทฯ ใชอางอิงในการจําหนายไฟฟา จะถูกปรับโดย คณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)ทุกๆ 4 เดือน จึงมีความเส่ียงที่อัตราคาไฟฟา ณ เวลาหน่ึงๆ มิไดสอดคลองตาม การขึ้นลงของ
ราคากาซธรรมชาติแตละเดือน ทําใหอาจสงผลกระทบตอสัดสวนอัตรากําไรของบริษัทฯ ใหลดลงไดบางในชวงที่ราคากาซ
ธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ดี ในป 2559 ที่ผานมา เปนชวงเวลาที่ราคากาซธรรมชาติปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจาก
ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงตํ่าสุดเม่ือปลายป 2558 และทยอยสงผลตอราคาการจัดหาเช้ือเพลิง ซึ่งอางอิงกับราคา
น้ํามันเฉล่ียยอนหลัง บริษัทฯ จึงไดรับผลบวกจากการปรับราคาท่ีไมสอดคลองกันในการปรับขาลง แตทั้งนี้ในภาพรวมของ
บริษัทฯ ไดมีการสงผานราคาเชื้อเพลิงไปยังราคาขายไฟฟาและไอน้ําแลว จึงถือวาไมไดรับผลกระทบจากประเด็นดาน
ความผันผวนของราคากาซธรรมชาติแตอยางใด 

3.5 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจากลูกคาจํานวนหลายรายซึ่งสวนใหญเปนบริษัทกลุมอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน 

ในป 2559 รายไดประมาณรอยละ 60 ของบริษัทฯ มาจากลูกคาอุตสาหกรรมซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทในกลุม ปตท. 
ที่ทําธุรกิจดานปโตรเคมี โดยลูกคาเหลานี้สวนใหญต้ังอยูในเขตพื้นที่ใกลเคียงกัน ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนด
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความลมเหลวหรือการหยุดชะงักของระบบ
สาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอาจสงผลกระทบตอลูกคาและตอเนื่องถึงบริษัทฯ ได นอกจากน้ีการที่ลูกคาสวน
ใหญของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจดานปโตรเคมี ซึ่งมีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ (Business Cyclicality) และมักเลือกที่
จะซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในชวงเวลาที่สอดคลองกันมีผลทําใหความตองการไฟฟาลดลงจนอาจตองจําเปนหยุดเดิน
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เคร่ืองจักร บริษัทฯ จึงตองประสานงานวางแผนการผลิตและการซอมบํารุงกับลูกคาอยางใกลชิด เพื่อใหสามารถประมาณ
การผลิตไฟฟาใหไดผลกําไรสูงสุด และมีการกําหนดใหมีปริมาณการรับซื้อขั้นตํ่า (Minimum Take or Pay) เพื่อลดความ
เส่ียงดังกลาว และแมวาบริษัทฯ จะทําสัญญาซ้ือขายไฟฟาหรือไอน้ําระยะยาวกับลูกคาเหลานี้แลว แตเม่ือครบกําหนด
สัญญาแลว หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาลูกคาเหลานี้ไวหรือไมสามารถหาลูกคารายใหมมาทดแทนได จะสงผลใหความ
ตองการซื้อไฟฟาลดลง ซึ่งจะสงผลสืบเนื่องตอผลประกอบการที่ลดลงของบริษัทฯ ดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตาม ลูกคา
ดังกลาวสวนใหญเปนบริษัทฯ ในกลุม ปตท. ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทฯ จึงมีความเปนไปไดสูงที่ลูกคาเหลานี้จะตอ
อายุสัญญาซ้ือขายกับบริษัทฯ อีกทั้งการเปล่ียนแปลงผูจําหนายไฟฟาหรือไอน้ําจะมีตนทุนในการติดต้ังอุปกรณใหม
คอนขางสูง จึงไมคุมคากับการเปล่ียนแปลงผูจําหนายหากไมมีเหตุผลที่เปนนัยสําคัญ 

3.6 ความเส่ียงจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันและคงประสิทธิภาพความมั่นคงของโรงไฟฟา 

ในสวนของโรงไฟฟาศรีราชาซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหแก กฟผ. ซึ่งมีแผนรับซื้อไฟฟาจาก
โรงไฟฟาศรีราชาระหวางเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ตามแผนการผลิตไฟฟา (Power Generation Plan 
Year 2015 - 2019) ใหโรงไฟฟาศรีราชาเดินเคร่ืองแบบพรอมจาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังเผชิญความเส่ียงที่จะตอง
เตรียมพรอมจายไฟฟาใหแก กฟผ. อยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถจายไฟฟาไดทันทีเม่ือ กฟผ. มีคําส่ังใหโรงไฟฟาศรีราชา
ทําการจายไฟฟาเขาระบบ เพื่อยังคงไดรับคาความพรอมจาย (Availability Payment) จาก กฟผ. ตามเงื่อนไขของสัญญา
ซื้อขายไฟฟาที่ตกลงรวมกัน นอกจากน้ีแลว การรักษาประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโรงไฟฟาก็มีความสําคัญตอบริษัทฯ 
เปนอยางมาก เพราะหากประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาลดลงก็จะทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นบริษัทฯ จึงพยายามท่ี
จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถผลิตไฟฟาไดอยางม่ันคงและมี
ประสิทธิภาพ โดยการนําระบบบริหารคุณภาพตางๆ มาใช อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ISO14001 และ 
OHSAS/TIS18001 อีกทั้งยังอยูระหวางการพัฒนาระบบการบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (Total Productive 
Maintenance: TPM) และมีการนําระบบจัดการที่เปนเลิศ (Operational Excellence Management System : OEMS) 
ของกลุม ปตท. มาใชในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ทั้งหมด 

3.7 ความเส่ียงดานความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

กระบวนการผลิตไฟฟาอาจมีความเส่ียงดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม อันเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพการผลิต เคร่ืองจักร และมาตรการจัดการท่ีไมเพียงพอ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน หรือชุมชนในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ รวมถึงการที่บริษัทฯ อาจถูกดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของกับ
ส่ิงแวดลอม ดังนั้นบริษัทฯ จึงตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอความปลอดภัย สังคม 
และส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด และใชมาตรการเชิงรุกในการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งจากเคร่ืองจักร พื้นที่ปฏิบัติงาน 
หรือจากขั้นตอนการทํางาน ดวยมาตรการตางๆ ดังนี้ 

- กําหนดใหมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานคุณภาพ ความม่ันคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม โดยมี
การติดตามตรวจสอบและรายงานผลตอฝายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 

- จัดอบรมการจัดทําแผนงานโดยคํานึงถึงคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมเปน
ประการแรก อีกทั้งมีระบบการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหแผนงานดังกลาวตอบสนองตอประสิทธิภาพและ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางแทจริง 

- สํารวจและวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานที่ไมปลอดภัย และสํารวจจุดเส่ียงตอความม่ันคงและปลอดภัย กําหนด
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พื้นที่อันตราย และตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานรวมถึงวิธีการทํางานที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของ
พนักงานและผูที่เก่ียวของ เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบและกําหนดมาตรการปองกันหรือแกปญหาอยางถูกตอง
และเหมาะสม 

- พัฒนากระบวนการทํางานโดยเนนการปองกันและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ตลอดจนออกแบบ
กระบวนการผลิตและการคัดเลือกอปุกรณโดยคํานึงถึงมาตรฐานดาน QSHE และ Eco-efficiency 

- พัฒนาคูมือความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อสงเสริมความรูและความเขาใจที่ถูกตองในเร่ืองคุณภาพ ความ
ม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมใหแกพนักงาน คูคาทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ 

จากการดําเนินงานที่เขมแข็งและตอเนื่อง ทําใหบริษัทฯ ไมมีสถิติการเกิดอุบัติการณดาน QSHE ถึงขั้นสูญเสียวัน
ทํางานหรือสูญเสียโอกาสในการผลิต และยังคงรักษามาตรฐานการรับรองตามระบบสากล ไดแก ISO9001 – 2008 
ISO14001 – 2004 QHSAS18001 – 2007 และ TIS18001 – 2011 ซึ่งเปนการดําเนินงานแบบบูรณาการไดเปนอยางดี 
และไดรับการรับรอง R-100 IMS รวมถึงไดรับรางวัลและการรับรองจากหนวยงานราชการอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการ
ดําเนินการติดตามและตรวจวัดดานส่ิงแวดลอมหรือ EIA Monitoring Award การจัดการของเสียในโรงงาน โครงการธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอม การนําของเสียจากระบบการผลิตมาใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และการปองกันอุบัติเหตุใหเปนศูนย 

3.8 ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการใหม 

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง จึงมีความเส่ียงที่
โครงการลงทุนอาจไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวได อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุน
และผูรวมลงทุนอยางรอบคอบ รวมทั้งทําการวิเคราะหผลกระทบของการเปล่ียนแปลงปจจัยที่เก่ียวของตางๆ (Sensitivity 
Analysis) เพื่อเตรียมหาแนวทางปองกันความเส่ียงไวลวงหนา นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะพัฒนากระบวนการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไปอีก เปนตน 

ในกรณีที่บริษัทฯ เขารวมลงทุนกับผูอื่น บริษัทฯ ไดใหความระมัดระวังเปนพิเศษในการคัดเลือกผูรวมลงทุน โดย
พิจารณาจากชื่อเสียง ความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ความม่ันคงและฐานะทางการเงิน รวมทั้งผลการดําเนินงานที่
ผานมาในอดีตเพื่อใหม่ันใจวาจะสามารถดําเนินธุรกิจรวมกันไดเปนอยางดีในระยะยาว 

สําหรับปจจุบัน บริษัทฯ ไดเขาลงทุนใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึ่งเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักใน
การวิจัยและพัฒนาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออน  ทั้งนี้การพัฒนาแบตเตอร่ีดังกลาว ยังอยูระหวางดําเนินการ
พัฒนากระบวนการเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย  ซึ่งยังมีความเส่ียงที่การพัฒนากระบวนการ หรือการทดสอบอาจไมประสบ
ความสําเร็จหรือไมไดประสิทธิผลตามเปาหมาย  ทําใหอาจเกิดความลาชาในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในเชิง
พาณิชยได หรือตองมีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม ทําใหตองใชเงินลงทุนเพิ่มมากขึ้น และอาจสงผลกระทบตอสถานะทาง
การเงินและผลประกอบการของบริษัทฯในที่สุด อยางไรก็ดี เวลาน้ี 24M ไดทําการทดสอบผลิตภัณฑในระดับหองปฏิบัติการ 
(Lab Scale) และการทดสอบการผลิตในขั้นตนใหผลลัพธเปนที่นาพอใจ อีกทั้ง 24M ยังมีผูรวมพัฒนากรบวนการที่มี
ประสบการณดานอุตสาหกรรมมายาวนาน ทําใหบริษัทฯมีความม่ันใจวา 24M จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการผลิต
แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนในเชิงพาณิชยเพื่อการคา (Commercial Scale) คอนขางมาก 
 
3.9 ความเส่ียงจากการบริหารโครงการที่อยูระหวางการกอสราง 

โครงการโรงไฟฟาของบริษัทฯ จํานวนหนึ่งมีสถานะเปนโครงการที่อยูระหวางการกอสราง ซึ่งบริษัทฯ อาจจะ
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เผชิญความเส่ียงในการดําเนินโครงการท่ีไมเปนไปตามแผน โดยมาจากความลาชาในการกอสรางและติดต้ังเคร่ืองจักร
อุปกรณของผูรับเหมาโครงการกอสรางเอง ปญหาเงินทุนในการดําเนินการตามโครงการไมเพียงพอ (Cost Overrun) 
ปญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม ปญหาความขัดแยงกับชุมชนโดยรอบ ปญหาจากภัยธรรมชาติ หรืออาจมีขอจํากัดบางประการ
ท่ีจะสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถรับรูรายไดตามแผนการและไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดการณไวก็เปนได 

ปจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยูระหวางการกอสรางเปนจํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ ไดแก 
(1) IRPC-CP ระยะที่ 2 เปนโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่นที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ต้ังอยูในเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมไออารพีซี ภายใตการบริหารของบริษัท ไออารพีซีคลีน พาวเวอร จํากัด (IRPC-CP) 
(2) BIC โครงการที่ 2 เปนโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรชั่น ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ต้ังอยูในเขตนิคม

อุตสาหกรรมบางปะอิน ภายใตการบริหารของ บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จํากัด (BIC) 
(3) โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 4 เปนโครงการโรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ต้ังอยู

ในเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนของกลุม ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (AIE) ภายใตการ
บริหารของบริษัทฯ 

(4) ISP1 เปนโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ต้ังอยูที่จังหวัดอิวาเตะ ทางตอนเหนือของเกาะฮอนชู 
ประเทศญี่ปุนภายใตการบริหารของบริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1จีเค (ISP1) 

(5) XPCL เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา ภายใตการบริหารของบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (XPCL) 
(6) NL1PC เปนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา ภายใตการบริหารของบริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด (NL1PC) 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการคัดเลือกบริษัทรับเหมากอสรางที่มีความนาเช่ือถือและความชํานาญ  
มีการทําสัญญารับเหมากอสรางเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อยางรัดกุมจัดใหมีคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหาร
งานโครงการในการควบคุมและตรวจสอบ ตลอดจนมีการติดตามความคืบหนาของโครงการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
ทั้งในระดับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผูบริหารที่เก่ียวของ เพื่อใหม่ันใจวาการ
กอสรางโรงไฟฟาจะแลวเสร็จตามระยะเวลาภายใตเงินลงทุนโครงการที่กําหนดและไดรับคุณภาพตามที่คาดหวัง 

3.10 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโรงไฟฟาที่ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก เงินทุนที่ผูประกอบการนํามาใชสวนใหญ
จะเปนการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาการใหสินเชื่อที่ยาวและอัตราดอกเบี้ยเปนประเภทลอยตัว 
(Floating Interest Rate) สงผลใหบริษัทฯ มีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเชนเดียวกับผูประกอบการอื่น
ในอุตสาหกรรม ซึ่งในสวนของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวของเงินกูบางสวนอางอิงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX และมี
เงินกูอีกบางสวนที่ใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระยะเวลา 6 เดือนของสถาบันการเงินผูใหกู
ซึ่งมีความผันผวนไมมากนัก ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ ก็ยังสามารถลดความเส่ียง
ดังกลาวไดโดยการเขาทําสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียจากอัตราลอยตัวเปนอัตราคงที่ (Interest Rate Swap) 

3.11 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  

ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทฯ จะมีรายไดจากการผลิตและจําหนายไฟฟาภายในประเทศในรูปของสกุลเงินบาท
ทั้งหมดก็ตาม แตบริษัทฯ ก็ยังติดตามวิเคราะหความเคล่ือนไหวและปจจัยที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราเพื่อใชพิจารณาทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม และพยายามสรางความม่ันคงทางการเงินโดยการใช
เคร่ืองมือทางการเงินประเภทตางๆ (Hedging Instruments) เพิ่มเติม เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตรา
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แลกเปล่ียนเงินตราสําหรับการจัดซื้อเคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ ของโรงไฟฟาที่บริษัทฯ ลงทุนในตางประเทศ ซึ่งมีตนทุนใน
การดําเนินงานบางสวนอยูในรูปของสกุลเงินตางประเทศ 

ทั้งนี้ ในอนาคตเม่ือโครงการที่อยูระหวางการกอสรางในตางประเทศดําเนินการแลวเสร็จ บริษัทฯ จะมีรายไดใน
รูปสกุลเงินตางประเทศเพิ่มเติมเขามา สงผลใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการอัตราแลกเปล่ียนเงินตราไดอีกสวนหนึ่ง 

3.12 ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนี้ 

การขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก โดยแหลงเงินทุนสวนใหญจะมาจากเงินกูยืม
เปนหลัก บริษัทฯจึงมีภาระที่ตองชําระดอกเบ้ียและคืนเงินกูยืมใหแกสถาบันการเงินตามกําหนดและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการเงินตามที่ไดระบุในสัญญากูยืมเงิน หากบริษัทฯ มีผลประกอบการไมเปนที่นาพอใจ หรือไมสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการเงินดังกลาวได บริษัทฯอาจมีความเส่ียงที่จะไมสามารถชําระหน้ีไดตามที่กําหนด หรืออาจถูกเรียกใหชําระ
หนี้คืนทั้งจํานวนทันที 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาบริษัทฯ มีการวางแผนทางการเงินระยะยาวและมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความม่ันใจวาบริษัทฯจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะขยายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถชําระ
ดอกเบี้ยและเงินกูยืม รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามสัญญากูยืมเงินไดตามกําหนด 

3.13 ความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนตามภาระผูกพันการลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โรงไฟฟาบางสวนของบริษัทฯ ยังอยูระหวางดําเนินการกอสราง บริษัทฯ จึงมีภาระ
ผูกพันที่จะตองใสเงินทุนอีกประมาณ อีกประมาณ 6,000-7,000 ลานบาท ซึ่งหากเงินลงทุนที่เตรียมไวไมเพียงพออัน
เนื่องมาจากการเกิดปญหาความลาชาในการกอสรางและติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณของผูรับเหมาโครงการกอสราง 
ปญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรือขอจํากัดใดๆ ที่สงผลใหตองจัดหาเงินลงทุนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว (Cost Overrun) ใน
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาใหแลวเสร็จ บริษัทฯ พิจารณาวายังอยูในศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงินที่ดําเนินการ
ไดโดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช รวมเปน
จํานวนประมาณ 7,813 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ยังไมไดเบิกใชจํานวนประมาณ 13,774 
ลานบาท จึงทําใหความเส่ียงจากการจัดหาเงินทุนตามภาระผูกพันการลงทุนของบริษัทฯ มีนัยสําคัญไมมากนัก เนื่องจาก
บริษัทฯ มีปริมาณเงินสํารองเพียงพอสําหรับภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมดังกลาวเพื่อทําใหการดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จ 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดรับการจัดทําอันดับความนาเช่ือถือจากสถาบันจัดอันดับระดับสากลกับ Standard & 
Poor’s Global Ratings (“S&P”) อยูในระดับ BBB- และระดับประเทศกับ Fitch Ratings Thailand (“Fitch”) อยูในระดับ 
A+ (tha) ซึ่งอยูในระดับที่ลงทุนไดหรือ Investment Grade สะทอนใหเห็นสถานะทางการเงินที่แข็งแกรงสงผลใหบริษัทฯ มี
ชองทางการระดมทุนผานการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนเพ่ิมอีกทางหน่ึง ซึ่งจะสามารถลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงการ
กูยืมเงินจากธนาคารเพียงอยางเดียว 
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถาวร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากนี้ บริษัทฯยังดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะการเขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง ทั้งในและตางประเทศ ดวยเหตุนี้ สินทรัพยถาวรที่แสดงในตารางดานลางจึงประกอบดวยสินทรัพยถาวรของ
บริษัทฯ และสินทรัพยถาวรของบริษัทยอย โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและสํารองการดอยคาตางๆ 
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 
23,467.20  ลานบาท และ 26,128.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ลําดับ รายการ 
มูลคาตามบัญชี 

(ลานบาท) ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 
1 ที่ดิน 1,117.74 1,168.25 เปนเจาของ นําที่ดินบางสวนไปคํ้าประกัน

เงินกูระยะยาวของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอยกับสถาบัน

การเงิน 
2 อาคารและสวนปรับปรุง

อาคาร 
696.91 663.76 เปนเจาของ นําอาคารและสวนปรับปรุง

อาคารบางสวนไปคํ้าประกัน
เงินกูระยะยาวของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอยกับสถาบัน

การเงิน 
3 เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และ

อุปกรณโรงงาน 
17,301.38 16,841.16 เปนเจาของ นําเคร่ืองจักรหลักไปคํ้าประกัน

เงินกูระยะยาวของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอยกับสถาบัน

การเงิน 
4 เคร่ืองตกแตง ติดต้ัง และ 

เคร่ืองใชสํานักงานอื่นๆ 
36.26 54.60 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน

5 ยานพาหนะ 0.19 0.10 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน
6 สินทรัพยระหวางกอสราง 4,314.72 7,400.65 เปนเจาของ นําเคร่ืองจักรและอุปกรณที่อยู

ระหวางกอสรางบางสวนของ
บริษัทยอยไปคํ้าประกันเงินกู 
ระยะยาวของบริษัทยอยกับ

สถาบันการเงิน 
รวม 23,467.20 26,128.52

ทั้งนี้ รายการสินทรัพยถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่แสดงขางตนสามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตามประเภท
ของสินทรัพยและจําแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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4.1.1 ที่ดิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 

ชื่อ 
บริษัท ที่ตั้ง พื้นที ่

(ไร-งาน-วา) 

มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน วัตถุประสงคการ

ถือครอง 31 ธ.ค. 
2558 

31 ธ.ค. 
2559 

บริษัทฯ ต.มาบตาพุด 
และ ต.หวยโปง 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

88-0-87 250.20 250.20 บริษัทฯ เปน
เจาของ 

คํ้าประกันเงินกู
ระยะยาวของ
บริษัทฯ กับ

สถาบันการเงิน
หลายแหง

วงเงิน 16,010 
ลานบาท 

เพื่อใชเปนที่ต้ังโรง
ผลิตสาธารณูปการ 
(CUP 1-CUP 3)  
ของบริษัทฯ ที่  
จ.ระยอง 

ต.หนองตะพาน 
อ.บานคาย จ.
ระยอง 

33-2-69.7 -
 

50.51 บริษัทฯ เปน
เจาของ 

 

ไมมีภาระ
ผูกพัน 

 

เพื่อใชเปนที่ต้ัง
โรงไฟฟาจาก

พลังงานเช้ือเพลิง 
(RDF Power plant) 

 
หมู 3 ต.น้ําคอก 
อ.เมือง จ.
ระยอง 

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

118-2-92.2 867.54 867.54 IRPC-CP เปน
เจาของ 

คํ้าประกันเงินกู
ระยะยาวของ 
IRPC-CP กับ
กลุมสถาบัน
การเงินวงเงิน 
10,000 ลาน

บาท 

เปนที่ต้ังโรงไฟฟา 
ของ IRPC-CP 

49-0-5.5 IRPC-CP เปน
เจาของ 

ตองโอนให 
กฟผ. หลัง
กอสรางแลว

เสร็จ 

เพื่อดําเนินการ
กอสรางสถานี

ไฟฟาแรงสูงเชิงเนิน
ใหแลวเสร็จกอนโอน

ให กฟผ. 
รวม 1,117.74 1,168.25 1,117.74 

  

4.1.2 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 
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ชื่อบริษัท 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

บริษัทฯ 

 

533.46 505.13 บริษัทฯ เปนเจาของอาคาร
เพื่อใชเปนโรงผลิต

สาธารณูปการของบริษัทฯ ที่ 
จ.ระยอง 

คํ้าประกันเงินกูระยะยาว
ของบริษัทฯ กับสถาบัน
การเงินหลายแหงวงเงิน 

16,010 ลานบาท 

5.11 6.56 บริษัทฯ สรางอาคารบนที่ดินที่
เชาชวง เพื่อใชเปนโรงไฟฟา
ของบริษัทฯ ที่ จ.ชลบุรี โดยเมื่อ
หมดอายุสัญญาเชาชวงที่ดิน 
อาคารและส่ิงปลูกสรางจะตก
เปนกรรมสิทธิ์ของผูใหเชาชวง 

ไมมีภาระผูกพัน 

CHPP 149.46 143.55 CHPP สรางอาคารบนที่ดินที่
เชาชวง เพื่อใชเปนโรงไฟฟา 
โดยเมื่อหมดอายุสัญญาเชา
ชวงที่ดิน อาคารและส่ิงปลูก
สรางจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูใหเชาชวงและผูใหเชา 

ไมมีภาระผูกพัน 

IRPC-CP 8.88 8.52 IRPC-CP เปนเจาของอาคาร
เพื่อใชเปนโรงไฟฟาของบริษัท

ฯ ที่ จ.ระยอง 

คํ้าประกันเงินกูระยะยาว
ของ IRPC-CP กับกลุม
สถาบันการเงินวงเงิน 

10,000 ลานบาท 

รวม 696.91 663.76  

4.1.3 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณโรงงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

บริษัทฯ 
 

13,491.93 13,041.98 บริษัทฯ เปนเจาของ
เพื่อใชในโรงผลิต
สาธารณูปการของ
บริษัทฯ ที่ จ.ระยอง 

นําเคร่ืองจักรหลักไปคํ้า
ประกันเงินกูระยะยาวของ
บริษัทฯ กับกลุมสถาบัน
การเงินวงเงิน 16,010 

ลานบาท 
118.99* 102.43* บริษัทฯ เปนเจาของ

เพื่อใชในโรงไฟฟาของ
บริษัทฯ ที่ จ.ชลบุรี 

นําเคร่ืองจักรหลักไปคํ้า
ประกันเงินกูระยะยาวของ
บริษัทฯ กับสถาบันการเงิน
หลายแหงวงเงิน 16,010 

ลานบาท 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 4 

ชื่อบริษัท 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

CHPP 130.90 279.48 CHPP เปนเจาของเพื่อ
ใชในโรงไฟฟา 

ไมมีภาระผูกพัน 

IRPC-CP 3,559.56 3,417.27 IRPC-CP เปนเจาของ
เพื่อใชในโรงไฟฟา 

นําเคร่ืองจักรหลักไปคํ้า
ประกันเงินกูระยะยาวของ
IRPC-CP กับกลุมสถาบัน
การเงินวงเงิน 10,000 

ลานบาท 
รวม 17,301.38 16,841.16

 *เมื่อมีการนํา TFRIC 4 มาถือปฏิบัติ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณหลักของโรงไฟฟาศรีราชา ซ่ึงเดิมบันทึกเปนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
จะถูกบันทึกเปนลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน มูลคาตามบัญชีของเครื่องจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณที่แสดงในตารางดานบน เปนเพียงมูลคา
ตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาระบบการผลิตไฟฟาเทานั้น 

4.1.4 เครื่องตกแตง ติดตั้ง และ เครื่องใชสํานักงานอ่ืนๆ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของเครื่องตกแตง ติดต้ัง และ เคร่ืองใช
สํานักงานอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

บริษัทฯ 35.49 53.73 บริษัทฯ เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

CHPP 0.75 0.80 CHPP เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

IRPC-CP 0.02 0.07 IRPC-CP เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

รวม 36.26 54.60  

4.1.5 ยานพาหนะ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 มูลคาตามบัญชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 

ชื่อ 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

บริษัทฯ  0.19 0.10 บริษัทฯ เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

รวม 0.19 0.10  

4.1.6 สินทรัพยระหวางกอสราง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยระหวางกอสรางตาม     
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 5 

บริษัท 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

บริษัทฯ 989.12 528.46 บริษัทฯ เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

CHPP - 106.88 CHPP เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

ISP1 236.45 933.73 ISP1 เปนเจาของ ไมมีภาระผูกพัน 

IRPC-CP 3,089.15 5,831.58 IRPC-CP เปนเจาของ นําเคร่ืองจักรและอุปกรณที่
อยูระหวางกอสรางไปคํ้า
ประกันเงินกูระยะยาวของ 
IRPC-CP กับกลุมสถาบัน
การเงินวงเงิน 10,000 ลาน

บาท 

รวม 4,314.72 7,400.65  

4.2 เงินลงทุน  

นอกจากการประกอบธุรกิจหลักแลว บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ โดยมีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่
ควบคุมรวมกัน กิจการที่ควบคุมรวมกันทางออม บริษัทรวม บริษัทรวมทางออม บริษัทอื่นที่บันทึกเงินลงทุนในรูปแบบเงิน
ลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนทางออม รวม 15 บริษัท  

โดยรายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทตางๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้  

มูลค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชื่อบริษัท 

มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุนในแต
ละบริษัท 
(รอยละ) 

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 31 ธ.ค. 2558 

(ปรับปรุงใหม) 31 ธ.ค. 2559 

1 CHPP(1) 210.00 255.00 100 บริษัทยอย โรงไฟฟาพลังงานรวมกับ
ความเย็น (Combined 
Heat and Power  with 
District Cooling Power 
Plant) และ โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 
 

2 NSC(1) 3,390.11 5,064.05 100 บริษัทยอย บริษัทลงทุนใน XPCL 
 

3 IRPC-CP 1,441.14 1,762.44 51 บริษัทยอย โรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน 
(Cogeneration Power 
Plant)  



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 6 

ชื่อบริษัท 

มูลคาตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
(ลานบาท) 

สัดสวนการ
ลงทุนในแต
ละบริษัท 
(รอยละ) 

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ 31 ธ.ค. 2558 

(ปรับปรุงใหม) 31 ธ.ค. 2559 

4 
 

ISP1 319.69 545.25 99 บริษัทยอย โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 

5 
 

GPSCIH - 0.18 100 บริษัทยอย บริษัทลงทุน 

6 TSR 1,697.00 1,697.00 40 กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน 

บริษัทลงทุนใน SSE1 

7 NNEG 324.00 480.90 30 กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน 

โรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน 
(Cogeneration Power 
 Plant)  

8 NL1PC 237.27 318.65 40 กิจการที่
ควบคุม
รวมกัน 

โรงไฟฟาพลังน้ํา 

9 BIC 673.44 673.44 25 บริษัทรวม โรงไฟฟาโคเจนเนอเรช่ัน 
(Cogeneration Power 
Plant)  

10 RPCL(2) 2,207.00 2,207.00 15 เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น 

โรงไฟฟาพลังความรอน
รวม (Combined Cycle 
Power Plant) 

11 BSA 0.50 0.50 25 เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น 

บริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลในลักษณะงานที่
เปนการ Outsourcing 
ของกลุม ปตท. 

12 24M(3) 479.38 715.62 17 เงินลงทุน
ระยะยาว
อื่น 

วิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ี
เพื่อเปนระบบกักเก็บ
ไฟฟาสํารองสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ :  (1) ราคาทุนเปนมูลคาสุทธิจากเงินกูระหวางกันกอนการซ้ือกิจการ 
 (2)  มูลคาเงินลงทุนตามสัญญาซ้ือขายเทากับ 2,417 ลานบาท ปรับดวยเงินปนผลระหวางกาลสําหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จํานวน 210 ลานบาท ซ่ึงประกาศจาย ณ 
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 (ในขณะที่บริษัทฯ เขาลงทุนใน RPCL ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2557) 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมทางออม บริษัทที่ควบคุมรวมกันทางออมและเงินลงทุนทางออม 
ซึ่งลงทุนโดยบริษัทยอย บริษัทรวมและเงินลงทุนระยะยาวของบริษัทฯ มีดังนี้ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 7 

ชื่อบริษัท 
สัดสวนการลงทุน
ในแตละบริษัท 

(รอยละ) 

ทุนชําระแลว ณ  
31 ธ.ค. 2559 
(ลานบาท) 

ประเภทของเงินลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1 XPCL 25 16,504.66 บริษัทรวมทางออม โรงไฟฟาพลังน้ํา 
2 SSE1 40 1,800.00 กิจการที่ควบคุมรวมกัน

ทางออม 
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

3 SSA 25 5.00 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ทางออม 

บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม 
ปตท. 

4.3 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ตาม             
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 

ช่ือบริษัท รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มูลค่าตามบญัชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 
บริษัทฯ คาลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรซอฟตแวร และพัฒนาระบบ

สําหรับโรงไฟฟาของบริษัทฯ 
64.24 77.53

CHPP คาลิขสิทธิ์คอมพิวเตอรซอฟตแวร และพัฒนาระบบ 1.41 6.00
ISP1 คาใบอนุญาตในการเช่ือมตอสายสง และ สิทธิในการ

ประกอบกิจการไฟฟาในประเทศญี่ปุน 
300.44 443.38

รวม 73.30 526.91

 

4.4 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 CHPP ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีเคร่ืองจักรที่ไมสามารถใชงานไดและอยูระหวาง
พิจารณารอการตัดจําหนายซึ่งประกอบดวย เคร่ืองกําเนิดไฟฟากังหันกาซ (Gas Turbine Generator) จํานวน 1 ชุด และ
เคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) จํานวน 2 ชุด จึงบันทึกเคร่ืองจักรและอุปกรณดังกลาวเปนสินทรัพยที่
ไมไดใชงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ไมไดใชในการ
ดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังนี้ 

ชื่อบริษัท 
มูลคาตามบัญชี (ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 

CHPP 143.22 60.98 ไมสามารถใชงานไดและอยูระหวางการ
พิจารณารอการตัดจําหนาย 

รวม 143.22 60.98

4.5 สัญญาที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

4.5.1 สัญญาเชาระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสัญญาที่สําคัญที่ใชในการประกอบธุรกิจของแตละบริษัทโดย
มีรายละเอียดสําคัญสรุปไดดังนี้ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 8 

ผูเชา ผูใหเชา/ เชาชวง สัญญา 
พื้นที ่

(ไร-งาน-
ตรว.) 

คาเชา/คาบริการ อายุ
สัญญา เริ่มตน สิ้นสุด 

บริษัทฯ  
 

TOP สัญญาเชาชวงที่ดิน 
เพื่อใชเปนที่ต้ัง
โรงไฟฟา IPP ของ
บริษัทฯ ที่ จ.ชลบุรี 
ปจจุบันอยูระหวาง
นําสิทธิการเชาชวง
ไปคํ้าประกันเงินกู
ระยะยาวของ  
บริษัทฯ กับสถาบัน
การเงิน 

37-2-27  สวนที่ 1 : 5,773,099 บาท/
ปจนถึง 10 ก.ย. 2560 
จากน้ันปรับเปน 6,639,063 
บาท/ป   จนหมดอายุ
สัญญา  

 สวนที่ 2 (สวนเพิ่ม) : 
124,009 บาท/ปจนถึง 10 
ก.ย. 2560 จากน้ันปรับเปน 
142,611 บาท/ป จน
หมดอายุสัญญา 

25  ป 10 
เดือน 

11 ธ.ค.
2539 

10 ก.ย. 
2565 

CHPP ที่ดินราชพัสดุ โดย
บริษัท ธนารักษ
พัฒนาสินทรัพย 
จํากัด (ธพส.) เปน
ผูใหเชาชวง 

สัญญาเชาชวงที่ดิน
ราชพัสดุเพื่อ
ดําเนินการภายใต
สัญญาซ้ือขาย
พลังงานความเย็น 
โครงการศูนย
ราชการฯ เลขที่ 
35/3551 

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

 คาเชาชวงระยะที่ 2     
เฉลี่ย 162,480 บาท/ป
(ระยะเวลา 30 ป ต้ังแต 1 
ก.ค. 2551 – 30 มิ.ย. 
2581) 

31 ป 4 
เดือน 

1 มี.ค.
2550 

30 มิ.ย. 
2581 

 ที่ดินสวนบุคคล
ของบุคคลธรรมดา 

สัญญาเชาที่ดินเพื่อ
สรางอาคารบนที่ดิน
ที่เชา เพื่อใชเปน
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย โดยเมื่อ
หมดอายุสัญญาเชา
ที่ดิน อาคารและส่ิง
ปลูกสรางจะตกเปน
กรรมสิทธิ์ของผูให
เชา 

75-1-42  คาเชาชําระเมื่อทําสัญญา
จํานวน 6,000,000 บาท 

 คาเชารายป ปละ 
1,500,000 บาท อัตราคา
เชาปรับเพิ่มข้ึน 5% ทุก 
สามป 

25 ป 1 ส.ค.59 31 ก.ค.
84 

ISP1 Yugen Kaisha 
Earth Ichinoseki 
Farm 

สัญญาเชาชวงที่ดิน 
เพื่อใชเปนที่ต้ัง
โรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย 

561-3-44  คาเชา 45 ลานเยน/ป 
(ระยะเวลา 20ป หลังจาก
เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย) 

20 ป - -



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 4 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ หนา 9 

4.6 นโยบายการลงทุน 

นอกจากประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ แลวนั้น บริษัทฯ มี
เปาหมายที่จะเปนผูนําดานธุรกิจไฟฟาในภูมิภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟาประเภทตางๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหมีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ควบคูกับการดูแลชุมชนและส่ิงแวดลอมที่
ย่ังยืน รวมทั้งมีนโยบายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพดังนี้ 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 

  บริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต สอดคลองกับเปาหมาย และแผนกลยุทธในการขยาย
ธุรกิจ รวมทั้งสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใชธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใน
ปจจุบัน ทั้งนี้การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยุทธของบริษัทฯ 

  ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ 
รวมทั้งปจจัยความเส่ียงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนําการ
ลดความเส่ียงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหการลงทุนดวยหลักการของ Strategic Investment 
Management (“SIM”) ที่ประกอบดวย ตัวแทนจากหลายหนวยงานของบริษัทฯ เชน ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายแผนงานองคกร 
ฝายสายงานการเงินและบัญชี และฝายบริหารศักยภาพองคกร เปนตน เพื่อใหการพิจารณากล่ันกรองการลงทุนมีความ
สอดคลองกับเปาหมายและแผนกลยุทธของบริษัทฯ รวมถึงการสงบุคลากรเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกํากับ
ดูแลสอดคลองกับความคาดหวังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจการ เพื่อใหไดผลตอบแทนการลงทุน
ตามความคาดหวัง และมีแผนการใชจายงบประมาณการลงทุนสอดคลองกับแผนการจัดสรรเงิน เม่ือผานการกล่ันกรองน้ีแลว 
จึงจะเสนอขอความเห็นชอบตามลําดับขั้นตอนตอไป 

ทั้งนี้การขออนุมัติการลงทุนในบริษัทยอยบริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ จะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนเร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
ทรัพยสิน และเร่ืองหลักเกณฑการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 และ
เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศที่
เก่ียวของ 

 



   
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 5 ขอพิพาททางกฎหมาย หนา 1 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีอาจกอใหเกิดมูลคาความเสียหาย
ตอบริษัทและบริษัทยอยสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และไมมีขอ
พิพาททางกฎหมายที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ บริษัท
เปนคูความหรือคูกรณีในคดีความหรือขอพิพาทที่ยังไมส้ินสุด ดังนี้ 

 คดีความของบริษัทจากการถูกประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลของกรมสรรพากร 

 บริษัทมีคดีความจากการถูกประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลของกรมสรรพากรเก่ียวกับการบันทึกรายไดสําหรับป 
2542 และ 2543 ที่มีผลตอการใชประโยชนของผลขาดทุนสะสมยกมาทางภาษีในปถัดมา (ศาลภาษีอากรกลางไดมีคํา
พิพากษาใหบริษัทชนะคดีแลว) ตอมากรมสรรพากรไดย่ืนอุทธรณตอศาลฎีกา โดยเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศาลภาษี
อากรกลางไดอานคําพิพากษาศาลฎีกา ที่เปล่ียนแปลงเปนไมเพิกถอนหนังสือแจงเปล่ียนแปลงผลขาดทุนสุทธิ ป 2542 
และ 2543 และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ โดยคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวเก่ียวเนื่องกับการใช
ประโยชนทางภาษีของบริษัทในป 2546 และ 2548  ที่ในป 2555 กรมสรรพากรไดสงหนังสือมายังบริษัทเพื่อแจงประเมิน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2546 และ 2548 พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมเปนจํานวน 121 ลานบาท ซึ่งบริษัทได
ดําเนินการย่ืนอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ พรอมทั้งวางหลักประกันเต็มจํานวนแลว และย่ืนอุทธรณเพิ่มเติม
ในประเด็นเก่ียวกับการหักรายจายซ่ึงประเด็นดังกลาวยังไมไดมีการวินิจฉัยไว 2 ฉบับในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 
25 สิงหาคม 2558 ตามลําดับ  โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมสรรพากรไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณเม่ือวันที่ 2 
พฤษภาคม 2559 ใหยกอุทธรณและอุทธรณเพิ่มเติมของบริษัท และเห็นวา บริษัทสุจริตไมมีเจตนาท่ีจะไมชําระภาษี จึงให
ลดเบ้ียปรับลงรอยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย  อยางไรก็ตามบริษัทเองเห็นวาประเด็นเร่ืองการหักรายจายเปนคนละ
ประเด็นกับคดีกอนที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว และเห็นวาการพิจารณาเกณฑสิทธิ์ตามมาตรา 65 แหงประมวล
รัษฎากรนั้น กรมสรรพากรผูประเมินภาษีตองพิจารณาทั้งรายได และรายจาย เม่ือที่ผานมายังไมมีการพิจารณาเร่ือง
รายจาย บริษัทจึงใชสิทธิตามกฎหมายในการโตแยงคําวินิจฉัยอุทธรณคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมสรรพากร 
โดยการย่ืนคําฟองตอศาลภาษีอากรกลางเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล
ภาษีอากรกลาง 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 6 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 1

6. ขอมูลทั่วไป 
 
ช่ือบริษัท      :  บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

ช่ือยอหลักทรัพย     :  GPSC 

วันกอตั้งเปนบริษัทจํากัด    :  10 มกราคม 2556 

วันจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด   :  27 พฤศจิกายน 2557 

วันเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพยฯ   :  18 พฤษภาคม 2558 

เลขทะเบียนนิติบุคคล     :  0107557000411 

ทุนจดทะเบียน   :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  
14,983,008,000 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวนทั้ง ส้ิน 
1,498,300,800 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท จํานวนทุนที่ชําระแลว
14,983,008,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟาไอน้ํา
และสาธารณูปโภคตางๆ นอกจากน้ี บริษัทฯยังดําเนิน ธุรกิจใน
ลักษณะการ  เขาถือหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหนายไฟฟา ไอน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง ทั้งในและตางประเทศ 

หมวดธุรกิจ      :  พลังงานและสาธารณูปโภค 

กลุมอุตสาหกรรม     :  ทรัพยากร 

จํานวนพนักงาน     :  258 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) 

เว็บไซต      :  www.gpscgroup.com 
 

ขอมูลติดตอ 

สวนผูลงทุนสัมพันธ 
โทรศัพท: 0-2140-4628, 0-2140-4691, 0-2140-4712 โทรสาร : 0-2140-4601 
อีเมล: ir@gpscgroup.com 

สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท : 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601 
อีเมล: company-secretary@gpscgroup.com 

 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 – 6 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น หนา 2

ที่ตั้งสํานักงานใหญ และสาขา 
555/2 ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท: 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601 

• ที่ตั้งสาขา 1 โรงผลิตสาธารณูปการ 1 
24 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลหวยโปง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500 

• ที่ตั้งสาขา 2 โรงผลิตสาธารณูปการ 2 
92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500 

• ที่ตั้งสาขา 3 โรงผลิตสาธารณูปการ 3 
5/11 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท: 0-3897-4333 โทรสาร: 0-3897-4500 

• ที่ตั้งสาขา 4 โรงไฟฟาศรีราชา 
42/3 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท: 0-3840-7407 โทรสาร: 0 -3840-7400 

•  ที่ตั้งสาขา 5 ศูนยซอมบํารุง 
98/19 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท: 0-3897-4560 

บุคคลอางอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ขางสถานทูตจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท: 0-2009-9999 โทรสาร: 0-2009-9991 

ผูสอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 50 – 51 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท วีระวงศ, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 
540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท: 0-2264-8000 โทรสาร: 0-2657-2222 

 
 



 

 

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

 

 
ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทนุจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งส้ิน 14,983,008,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
1,498,300,800 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ10 บาท 

 
รายชื่อผูถือหุนใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2559 (วันที่ 27 กุมภาพันธ 2560) 

 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหุน รอยละของ 
จํานวนหุนทั้งหมด 

1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 340,565,223 22.73
2 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 338,266,861 22.58
3 บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 311,425,457 20.79
4 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 133,468,059 8.91
5 กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 26,853,500 1.79
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 17,859,718 1.19
7 กองทุนเปดบัวหลวงทศพล 17,418,400 1.16
8 สํานักงานประกันสังคม 12,214,300 0.82
9 กองทุนเปดบัวหลวงหุนระยะยาว 75/25 10,232,400 0.68

10 นาย ภาวัส จึงทรัพยไพศาล 9,500,000 0.63
 

7.2  ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ 
ไมมีขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวถือหุนในบริษัทฯ เกินกวา

รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
 
7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

7.3.1 นโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลขั้นตํ่าไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี          

ทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนดและ ภาระผูกพันตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับ
แผนการลงทุน ความจําเปนของการใชเงินลงทุนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนเวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลได และใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

การจายเงินปนผล (บาท/หุน) ต้ังแตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
การจายเงินปนผล (บาท/หุน) เงินปนผลรวมตอกําไรสุทธิ (%) 

ป คร่ึงปแรก คร่ึงปหลัง เต็มป 
2558 
2559* 

0.35 
0.45 

0.60 
0.70 

0.95 
1.15 

75 
64 

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560เพื่อ
พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2559 ในอัตราหุนละ 1.15 บาท หรือคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 64 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมป 2559 โดยแบงเปน การจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงาน คร่ึงแรกของป 
2559 (ม.ค. - มิ.ย. 2559) ในอัตราหุนละ 0.45 บาท ซ่ึงจายเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 แลว จึงยังคงเหลือเงินปนผลสําหรับผลประกอบการคร่ึงหลัง
ของป 2559 (ก.ค. - ธ.ค. 2559) ที่จะจาย ในอัตราหุนละ 0.70 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอน จนกวาจะได รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

 
7.3.2 นโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทยอย 
คณะกรรมการของบริษัทยอยจะพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแตละป

เชนกัน โดยจะพิจารณาการจายเงิน ปนผลจากแผนการลงทุนตามความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ เชน ความเพียงพอของ
กระแสเงินสดของบริษัทยอย หลังจากหักสํารองเงินตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
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8.   โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสรางการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ประกอบดวย คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดยอย จํานวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะผูบริหาร โดยมีกรรมการ
ผูจัดการใหญเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

โครงสรางองคกร บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากดั (มหาชน) ระดับฝายขึ้นไป 

 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจํานวน 12 คน ประกอบดวย กรรมการท่ีไมเปน
ผูบริหาร11 คน โดยในจํานวนน้ีประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 คน คือ 
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กรรมการผูจัดการใหญ องคประกอบขางตน เปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ มีกรรมการอยางนอย 5 คน 
แตไมเกิน 12 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนกุมภาพันธ 2560 มีกรรมการจํานวน 12 คน ดังนี้ 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

1. นายสุรงค บูลกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการ 4 เมษายน 2559 (ตอวาระ)
2. นายณอคุณ สิทธิพงศ กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
27 พฤศจิกายน 2557 
 

3. นายจุลสิงห วสันตสิงห  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

27 พฤศจิกายน 2557
 

4. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 2 เมษายน 2558 (ตอวาระ)
5. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
2 เมษายน 2558 (ตอวาระ)

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 17 มิถุนายน 2558
  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี(1) 11 กุมภาพันธ 2559

6. พลตรีเชาวเลข  
ชยันตรสุภาพ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4 เมษายน 2559 (ตอวาระ)

7. นายชวลิต พันธทอง กรรมการ 4 เมษายน 2559 (ตอวาระ)
  กรรมการบริหารความเส่ียง(2) 20 ตุลาคม 2559 

8. นายสุพัฒนพงษ พนัธมีเชาว  กรรมการ 27 พฤศจิกายน 2557
  กรรมการบริหารความเส่ียง 17 มิถุนายน 2558

9. นายอธิคม เติบศิริ  กรรมการ 27 พฤศจิกายน 2557
  กรรมการบริหารความเส่ียง 17 มิถุนายน 2558

10. นายสมชัย วงศวัฒนศานต กรรมการ 2 เมษายน 2558 (ตอวาระ)
  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 17 มิถุนายน 2558

11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน  กรรมการ /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4 เมษายน 2559 (ตอวาระ)
   

12. นายเติมชัย บุนนาค กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / 
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการผูจัดการใหญ 

1 พฤศจิกายน 2558
 

หมายเหตุ:  
(1) นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผลดํารงตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ต้ังแตวันที่ 17 มิถุนายน 2558 และไดรับการแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยมีผลต้ังแต วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 

(2) นายชวลิต พันธทอง ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  
2559 โดยมีผลต้ังแตวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
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8.1.3 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผูจัดการใหญ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค บูลกุล หรือ นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว หรือ นายอธิคม เติบศิริ 
หรือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน หรือ นายชวลิต พันธทอง ลงลายมือชื่อรวมกันเปนสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท” 

8.1.4 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนอยางเครงครัด ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและขอพึงปฏิบัติที่
ดีสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อประโยชนตอบริษัทฯ และ  ผูถือหุน โดย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการ ประกอบดวย 

1. ทุมเทเวลา และใหความสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธของบริษัทฯ โดยรวมกันแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่ และมีการแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางของบริษัทฯ 

2. ทบทวนและใหความเห็นชอบกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค แผนงาน และเปาหมายทางการ
เงินของบริษัทฯ พรอมทั้งกํากับดูแลและติดตามใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดไวตามทิศทาง
และกลยุทธองคกรอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหม่ันใจไดวาฝายบริหารจะสามารถนําวิสัยทัศน ทิศทางและกลยุทธที่
กําหนดขึ้นไปปฏิบัติไดอยางสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ 

3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ
กรรมการฝายบริหารและพนักงานไวอยางเหมาะสม โดยมุงสรางสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ สราง
ความเขาใจ และใหยึดถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเช่ือใดๆ จาก
สถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูคํ้าประกัน เพื่อการทําธุรกิจตามปกติของ  บริษัทฯ โดยไม
จํากัดวงเงิน ภายใตขอบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

5. พิจารณาถึงปจจัยเส่ียงสําคัญที่อาจเกิดขึ้นและกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงอยางครอบคลุมและ
ครบถวน และดูแลใหผูบริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปจจัย
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

6. จัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ 

7. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญที่มุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และผู
มีสวนไดเสียโดยรวม 

8. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และกฎหมายตางๆ รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 
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ในกรณีการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแตงต้ังกรรมการใหม รวมถึงการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
10. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใดและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุด

ยอยดังกลาวเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
11. จัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับอยางเหมาะสมและมี

กระบวนการสรรหาท่ีโปรงใสเปนธรรม 
12. แตงต้ังผูบริหารตามคํานิยามท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารและ
เลขานุการบริษัทดังกลาว 

13. จัดใหมีระบบ หรือกลไกการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคลองกับผลการ
ดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหนาที่ของตนเองและกรรมการผูจัดการใหญอยางสมํ่าเสมอ 
15. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
16. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกลาว 

เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
17. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

18. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม สงเสริมความเปนอยูที่ดีขึ้น
อยางย่ังยืนของสังคมไทย 

19. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ     ไมนอย
กวาปละ 1 คร้ัง 

20. จัดใหมีชองทางในการส่ือสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสมและกํากับดูแลการเปดเผยขอมูลเพื่อใหม่ันใจ
วามีความถูกตองชัดเจน โปรงใส นาเช่ือถือ และมีมาตรฐานสูงสุด 

21. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยในหลักสูตรที่เก่ียวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารน้ัน 

22. จัดใหมีการประชุมระหวางกันเองของคณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจําเปนหรือ
ตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการ
รวมดวยและแจงใหกรรมการผูจัดการใหญทราบถึงผลการประชุม 

คณะกรรมการสามารถมอบอํานาจ และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจหรือการมอบอํานาจชวงดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจท่ีใหไว และ/หรือให
เปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ กําหนดไว ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง(ตามที่
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นิยามไวในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย อาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติไวเทานั้น 

นอกจากน้ี การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการในเร่ือง
ตางๆ มีดังตอไปนี้ 

 การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย 
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
 การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผล
กําไรขาดทุนกัน 

 การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัทฯ 
 การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น 
 การออกหุนกูของบริษัท 

8.1.5 บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ 
1. การกํากับ ติดตาม และดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค และเปาหมายหลักขององคกร โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. มีบทบาทในการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับกรรมการผูจัดการใหญโดยกํากับดูแลให
เร่ืองสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 

3. ประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหนาที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอสําหรับการพิจารณาขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ  

4. ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไวอยาง
เพียงพอสําหรับการนําเสนอและการอภิปรายประเด็นสําคัญในทุกระเบียบวาระ และสงเสริมใหกรรมการทุกคน
พิจารณาโดยใชดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอยางอิสระ รวมถึงการนําที่ประชุมไปสูการลงมติและสรุป
มติที่ประชุม 

5. ทําหนาที่เปนประธานในการประชุมผูถือหุน โดยควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎหมาย 
ขอบังคับบริษัทฯ ระเบียบวาระท่ีกําหนดไว และจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอสําหรับการนําเสนอและตอบคําถาม
ของผูถือหุนอยางทั่วถึง 

6. การกํากับดูแล สงเสริมใหกรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีสวนรวมในการสงเสริมให
เกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

7. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
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 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวันประชุมลวงหนาในแตละป เพื่อใหกรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม

ได ทั้งนี้กรรมการที่ติดภารกิจสําคัญเรงดวนและไมสามารถเขารวมประชุมตองมีหนังสือลาประชุมตอประธานกรรมการเปนลาย
ลักษณอักษรทุกคร้ัง โดยในการประชุมแตละคร้ัง บริษัทฯ จะจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนาอยาง
นอย 7 วันทําการกอนการประชุม เวนแตในกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน เพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูลกอน
การเขาประชุม นอกจากน้ี กรรมการสามารถสอบถามขอมูลที่เก่ียวของเพิ่มเติมผานทางเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงาน
ตอไป 

นอกจากน้ี คณะกรรมการไดมีการประชุมกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 1 คร้ังในเดือนกรกฎาคม ในหัวขอ 
“ขอเสนอแนะดานแนวทางการบริหารจัดการบริษัทฯ และการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ” และมีการ
แจงกรรมการผูจัดการใหญและคณะกรรมการจัดการใหทราบถึงผลการประชุมเพื่อนําผลดังกลาวไปพิจารณาดําเนินการ 
รวมถึงไดมีการจัดการประชุมกรรมการอิสระ จํานวน 1 คร้ังในเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการอิสระไดอภิปรายประเด็น
ตางๆ ที่อยูในความสนใจ และไดใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการและฝายจัดการเพื่อพิจารณาดําเนินการ 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ (รายบุคคล) ในรอบป 2559 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(นัดพิเศษ) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการ
ที่ไมเปน
ผูบริหาร 

กรรมการ
อิสระ 

การประชุม 
สามัญผูถือ

หุน 

ประชุม  
12 ครั้ง

ประชุม  
2 ครั้ง

ประชุม  
18 ครั้ง 

ประชุม  
5 ครั้ง

ประชุม  
6 ครั้ง

ประชุม  
7 ครั้ง

ประชุม  
1 ครั้ง

ประชุม  
1 ครั้ง 

ประชุม  
1 ครั้ง 

1 นายสุรงค บูลกุล กรรมการ / ประธานกรรมการ 12/12 2/2  1/1  1/1 
2 นายณอคุณ สิทธิพงศ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12 2/2 18/18    1/1 1/1 1/1 
3 นายจุลสิงห วสันตสิงห กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

10/12 2/2 18/18 4/5   1/1 0/1 1/1 

4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 12/12 2/2 18/18 1/1 1/1 1/1 
5 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน /  
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี / 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

12/12 2/2  5/5 5/6 7/7 1/1 1/1 1/1 

6 พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ(1) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

11/11 2/2 15/16  6/6  1/1 1/1 1/1 

7 นายชวลิต พันธทอง(2) กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 2/2  1/1 1/1  1/1 
8 นายสุพัฒนพงษ พนัธมีเชาว กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 11/12 1/2    7/7 1/1  1/1 
9 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 11/12 1/2  7/7 1/1  1/1 
10 นายสมชัย วงศวัฒนศานต กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 11/12 2/2   6/6  0/1  1/1 
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 
10/12 2/2  4/5   1/1  1/1 

12 นายเติมชัย บุนนาค กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ 
ผูจัดการใหญ 

12/12 2/2    7/7   1/1 

หมายเหตุ  (1)  พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 
  (2)  นายชวลิต พันธทอง ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
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8.2  คณะผูบริหาร 
8.2.1  รายชื่อคณะผูบริหาร 
 ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ มีผูบริหารตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
จํานวน 15 คน ดังนี้ 

1) นายเติมชัย บุนนาค   กรรมการผูจัดการใหญ 
2) นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย  รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย 
3) นายสมรชัย คุณรักษ   รองกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการ 
4) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ   รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองคกร 
5) นางวนิดา บุญภิรักษ   ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 
6) นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย  ผูจัดการฝายบริหารองคกร 
7) นายพยนต อัมพรอารีกุล  ผูจัดการฝายบริหารความย่ังยืนองคกร 
8) นางศศิธร สติฐิต   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร 
9) นายไกรสร พัววิไล    ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร (รักษาการ) 
10) นายสุรจิตร บัวเทิง*   ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต (รักษาการ) 
11) นายองคการ ศรีวิจิตร   ผูจัดการฝายบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ 
12) นายจารุวัฒน สิงหสมดี   ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ) 
13) นายสมศักด์ิ เลิศเจริญเสริมสุข  ผูจัดการฝายวิศวกรรมและบํารุงรักษา (รักษาการ) 
14) นายเสารชัย สุขเกษม   ผูจัดการฝายบริหารโครงการกอสราง (รักษาการ) 
15) นายพิพัฒนพงษ จันทรดี  ผูจัดการฝาย ประจําโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา น้ําลิก 1 (รักษาการ) 

 หมายเหตุ  *นายสุรจิตร บัวเทิง ไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต (รักษาการ) เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 
      2560 แทน นายยงยุทธ กลีบบัว (เกษียณอายุ) 
 
8.2.2  อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ 
 กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่ เ ก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการงานตางๆ ของบริษัทฯตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
เครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนอยางดีที่สุด โดยอํานาจหนาที่ของ
กรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึงเร่ืองหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ 
1) ดําเนินกิจการประจําวันของบริษัทฯ 
2) ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3) จัดทํารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯเสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส 
4) จัดทํานโยบายการคาของบริษัทฯ และเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ ที่เก่ียวของกับการซ้ือขายวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑในนามบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป และมีมูลคาไมเกิน 100 ลานบาท 
5) เขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไวในขอ 4. ขางตนซึ่งมีวงเงินไมเกิน 300 ลานบาท 
6) วาจาง แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เล่ือน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจางพนักงานในนามของ

บริษัทฯ รวมถึงทําการแตงต้ังเจาหนาที่อื่นใดในคณะผูบริหาร ตลอดจนมอบอํานาจและหนาท่ีที่ตนไดรับมอบหมายใหแก
เจาหนาที่ดังกลาวตามท่ีตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมี
หลักการและขอบเขตอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง 
ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯทุกประการ 

 เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการและดําเนินการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา 
เอกสารคําส่ัง หนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่จําเปนและตามสมควร เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จลุลวง 

 ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ
ดังกลาว และ/หรือใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทฯกําหนดไว 
ทั้งนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญมี
สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูจัดการใหญ 
การสรรหาและแตงต้ังกรรมการผูจัดการใหญในกรณีที่มีตําแหนงวางลง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในดานตางๆ อาทิ ความรู ความสามารถ ประสบการณในการทํางานที่เปน
ประโยชนกับบริษัทฯ และภาวะผูนํา ฯลฯ และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง 
 
8.2.3  คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC)  เพื่อทําหนาที่บริหาร
จัดการบริษัทฯ คณะกรรมการจัดการมีหนาที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่อยางนอยเดือนละสองคร้ัง โดย
คณะกรรมการจัดการประกอบไปดวยผูบริหารและเลขานุการ จํานวน 10 ตําแหนง ดังนี้ 

1. กรรมการผูจัดการใหญ      เปนประธานกรรมการ 
2. รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย    เปนกรรมการ 
3. รองกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการ    เปนกรรมการ 
4. รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองคกร  เปนกรรมการ 
5. ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน     เปนกรรมการ 
6. ผูจัดการฝายบริหารความย่ังยืนองคกร    เปนกรรมการ 
7. ผูจัดการฝายบริหารองคกร     เปนกรรมการ 
8. ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร   เปนกรรมการ 
9. ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร    เปนกรรมการ 
10. ผูจัดการสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  เปนเลขานุการ 

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการจัดการมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะตอกรรมการผูจัดการใหญในการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญ

ตอกลยุทธ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนการดําเนินงานในระยะยาว ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร
ทรัพยากรใหแกบริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุน รวมทั้งบริหารจัดการใหเกิดระบบการทํางานของบริษัทที่ถือหุนใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน หนาที่เชนวานี้ใหรวมถึงการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ผลักดันและสงเสริมการดําเนินงานในเร่ืองดังตอไปนี้ 
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1) การกําหนดวิสัยทัศน และภารกิจหลักของกลุมบริษัทฯ 
2) การกําหนดทิศทางกลยุทธองคกร และเปาหมายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ตลอดจนผลการดําเนินงาน

ของกลุมธุรกิจและกลุมบริษัทฯ โดยรวม 
3) การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสรางการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ (GPSC Group’s Capital Allocation Structure) 
4) การพิจารณากล่ันกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ  และกลุมบริษัทฯ  (GPSC Group’s Portfolio 

Management) 
5) การพิจารณากล่ันกรอง และติดตามการขยายการลงทุนในตางประเทศของกลุมบริษัทฯ 
6) การกําหนดนโยบาย/การตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพรอมและพัฒนาผูบริหาร

ของกลุมบริษัทฯ ต้ังแตระดับ 10 ขึ้นไป ใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุมบริษัทฯ ใน
อนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program) 

7) การพิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/การสรางกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากร
บุคคล ระบบขอมูล รวมทั้งโครงสรางองคกรในบริษัทฯ และกลุมบริษัทฯ เพื่อกาวไปสูองคกรแหงความเปนเลิศ
อยางย่ังยืน 

8) การพิจารณา กล่ันกรอง กําหนดนโยบายและหลักการการกํากับดูแลแบบกลุม ปตท. (PTT Way of Conduct) 
รวมทั้งผลักดันใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไว 

9) การจัดลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินใหแกบริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุน 
10) การหาขอยุติรวมในประเด็นขัดแยงที่สําคัญ 
11) การติดตามความคืบหนา และผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ เทียบกับเปาหมายที่กําหนด (PA & KPIs) 
12) การพิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดําเนนิธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
13) การกล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
14) การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ นําไปสูการดําเนินการอยางมี

ประสิทธิผล 
15) การแตงต้ังคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทํางาน เพื่อชวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ 
16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรรมการผูจัดการใหญมอบหมาย 

 

8.3  เลขานุการบริษัท 
เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 7/2557 ไดมีมติ

แตงต้ังนายวีระวงศ จงเกษมวงศ ทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานประจําป 
2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 
3) ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน 
4) ใหคําแนะนําเก่ียวกับขอกําหนดและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารควรรับทราบ 
5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบัน และกรรมการท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหม 
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6) ดูแล และประสานงานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือหุน รวมทั้งนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไดอยางครบถวน
และถูกตอง 

7) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

 นายวีระวงศ จงเกษมวงศ เลขานุการบริษัท ไดเขารับการอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
บริษัท ดังนี้  

 การอบรมโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 41/2011) 
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 20/2011) 
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 6/2011) 
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 28/2016) 

 การอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- หลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุนที่ 30 
- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของกับบริษัทจดทะเบียน รุนที่ 12 

 
8.4  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
8.4.1  คาตอบแทนกรรมการ 
  ในป 2559 คณะกรรมการโดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาหลักเกณฑ
การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอย ซึ่งประกอบดวย ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจายเงิน
ปนผลใหผูถือหุน ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย และการ
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน และไดเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2559 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 
1) คาตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทฯ (อัตราเดียวกับป 2558) 

 ประธานกรรมการ  37,500 บาท/เดือน 
 กรรมการ   30,000 บาท/เดือน 

2) เบ้ียประชุมกรรมการชุดยอย (อัตราเดียวกับป 2558)  
ซึ่งประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการชุดยอยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม) 
 ประธานกรรมการชุดยอย  22,500 บาท/คร้ัง 
 กรรมการชุดยอย   18,000 บาท/คร้ัง 

ใหประธานกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนสูงกวากรรมการ ในอัตรารอยละ 25  
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3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําป) 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดอนุมัติหลักเกณฑการพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําป) ของ

กรรมการ โดยใหคณะกรรมการทั้งคณะไดรับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําป) หากบริษัทฯ มีการจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนในปนั้นๆ ในอัตราที่สะทอนและเช่ือมโยงกับผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราเทากับรอยละ 
0.6 ของกําไรสุทธิปนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ แตไมเกินวงเงินปละ 15 ลานบาท โดยจัดสรรตามสัดสวน
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทาน และใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนสูงกวากรรมการใน
อตัรารอยละ 25 

ทั้งนี้ ในป 2559 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ไดอนุมัติการจายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจําป) ใน
อัตราเทากับรอยละ 0.6 ของกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 ใหกรรมการบริษัทฯ ที่ดํารงตําแหนงในป 
2558 ซึ่งรวมกรรมการท่ีครบวาระหรือ ออกระหวางป 2558 คิดเปนเงินทั้งส้ินไมเกิน 15 ลานบาท โดยจัดสรรตาม
สัดสวนระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทาน และใหประธานกรรมการไดรับคาตอบแทนสูงกวา
กรรมการในอัตรารอยละ25 

คาตอบแทนอ่ืน  
 -ไมมี-  
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย (รายบุคคล) สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุด ป 2559 (ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) เปนดังนี้   

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

โบนัสสําหรับ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
   ป 2558 (4) รวม 

คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม 

1 นายสุรงค บูลกุล กรรมการ/ ประธานกรรมการ 450,000  1,166,928 1,616,928 
2 นายณอคุณ สิทธิพงศ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000 337,500 933,542 1,631,042 
3 นายจุลสิงห วสันตสิงห กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
360,000 270,000 90,000 933,542 1,653,542 

4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 360,000 270,000 933,542 1,563,542 
5 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (1) กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

360,000  90,000 135,000 135,000 933,542 1,653,542 

6 พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ(2) กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

342,000 216,000 108,000 666,000 

7 นายชวลิต พันธทอง(3) กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 360,000  18,000 79,287 457,287 
8 นายสุพัฒนพงษ พนัธมีเชาว กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 360,000  18,000 108,000 933,542 1,419,542 
9 นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 360,000  36,000 108,000 933,542 1,437,542 
10 นายสมชัย วงศวัฒนศานต กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 360,000  108,000 933,542 1,401,542 
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 360,000  72,000 861,928 1,293,928 
12 นายเติมชัย บุนนาค กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผูจัดการใหญ 
360,000  18,000 108,000 156,017 642,017 

หมายเหตุ  (1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผลไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยมีผลตั้งแต วันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 
 (2) พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 
    11 กุมภาพันธ 2559 
 (3) นายชวลิต พันธทอง ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมีผลตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2559 
 (4) โบนัสสําหรับผลประกอบการป 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งจายใหกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 
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รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการ ที่ลาออกระหวางป   

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล
กิจการที่ด ี

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

โบนัสสําหรับ 
ผลการดําเนินงาน 

   ป 2558 (4) 
รวม 

คาตอบแทน 
รายเดือน 

เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2559 

1 พ.อ.อ. สุทธิพงษ อินทรียงค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
(ลาออก 15 มกราคม 2559) 

14,000 18,000 933,542 965,542 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2558 (รับเงินโบนัสสําหรับผลการดําเนินงานป 2558) 

1 นายราฆพ ศรีศุภอรรถ กรรมการอิสระ (ลาออก 15 พฤษภาคม 2558)  342,725 342,725 
2 นายนพดล ปนสุภา กรรมการ (ลาออก 15 ตุลาคม 2558)  698,238 698,238 

รวม 4,406,000 1,111,500 252,000 423,000 477,000 10,773,459 17,442,959 
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8.4.2  คาตอบแทนผูบริหาร 
 คาตอบแทนของผูบริหารทุกระดับเปนไปตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPIs) ซึ่งเปนไปตามที่คณะกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูงรวมกันกําหนด โดย KPIs ดังกลาว 
ประกอบดวย มุมมองดานการเงิน มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย มุมมองดานกระบวนการทํางานภายในองคกร และมุมมองดาน
การเรียนรูและการเติบโตขององคกรและพนักงาน โดยผูบริหารแตละตําแหนงจะมีตัวชี้วัดการดําเนินงานที่สอดคลองกับบทบาท
หนาที่ของตน โดยในแตละปคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาการปรับเงินเดือนของกรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการผูจัดการ
ใหญจะเปนผูพิจารณาการปรับเงินเดือนของผูบริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกลาวตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับผูบริหารที่ไมใชกรรมการ เปนดังนี้ 

 ป 2559 
จํานวนราย 5 

คาตอบแทน (บาท) 12,328,460.00 
คาตอบแทนอ่ืน 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินอ่ืน อาทิ เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และเงินไดอ่ืนๆ เปนดังนี้ 
 ป 2559 

จํานวนราย 5 
คาตอบแทน (บาท) 2,185,361.00 

 

8.5  บุคลากร 
8.5.1  จํานวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไมรวมผูบริหารระดับฝายหรือสูงกวา) แบงตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี
รายละเอียด ดังนี้  

ลําดับ 
 

สายงาน 
 

จํานวนพนักงาน (คน) 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 

1. รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย 10 
2. รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองคกร 27 
3. รองกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการ 146 
4. ฝายการเงินและบัญชีองคกร 29 
5. ฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร 19 
6. ฝายบริหารความยั่งยืนองคกร 5 
7. ฝายบริหารองคกร 8 
8. ฝายตรวจสอบภายในองคกร 3 
9. สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 6 

รวม 253 
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8.5.2  ผลตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบริหารระดับฝายหรือสูงกวา) 
  ผลตอบแทนซ่ึงประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ในป 2559 (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง     
31 ธันวาคม 2559) เปนดังนี้ 
 

ลําดับ สายงาน 
ผลตอบแทน (บาท) 

ป 2559 
1. รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย 10,836,881.20 
2. รองกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองคกร 22,239,501.96 
3. รองกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการ 121,968,957.00 
4. ฝายการเงินและบัญชีองคกร 20,405,478.07 
5. ฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร 16,944,096.20 
6. ฝายบริหารความยั่งยืนองคกร 5,122,420.90 
7. ฝายบริหารองคกร 5,019,482.20 
8. ฝายตรวจสอบภายในองคกร 954,211.33 
9. สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 3,801,735.67 

รวม 207,292,764.53 

 

8.5.3  นโยบายการบริหารงานบุคคล 
นโยบายการบริหารงานบุคคลใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

เสริมสรางวัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางานที่เหมาะสมตอการแสดงความสามารถของพนักงานไดอยางเต็มที่ ตลอดจนรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมผานการส่ือสารหลายชองทางภายในองคกร เพื่อใชในการกําหนด
ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองและสนับสนุนกลยุทธและเปาหมายของบริษัทฯ ดวย
ตระหนักวาพนักงานทุกคนเปนหนึ่งปจจัยที่สําคัญและมีคุณคา นํามาซ่ึงผลแหงความสําเร็จ กาวหนา และการเจริญเติบโตอยาง
ย่ังยืนของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดวางแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลที่ดีไว เชน การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับหลักสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑสากล การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติและ
แบงแยก ซึ่งถือวาเปนหนาที่ของพนักงานทุกคนในการสนับสนุนพฤติกรรมการทํางานอยางมืออาชีพและมีความรับผิดชอบ พรอม
ดวยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารบุคคล
เพิ่มเติมใหโปรแกรมสามารถเช่ือมโยงกับฐานขอมูลอื่น ๆ ขององคกรแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนงานและเอกสาร นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและโปรงใส 

ทั้งนี้ ความมุงม่ันในการพัฒนาและการเพิ่มคุณคาของบุคลากรถือเปนแนวทางในการดูแลรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อ
เปาหมายในการสรางความสําเร็จรวมกัน ตลอดจนความเจริญกาวหนาอยางย่ังยืนของบุคลากรและบริษัทฯ  
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แนวทางการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
บุคลากรที่มีศักยภาพถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจดวย

สภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถ และการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมตามกรอบการดําเนินงาน
ดานทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองไปกับนโยบายการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณวาดวยการปฏิบัติตอพนักงานของบริษัทฯ ที่ระบุ
รายละเอียดทางปฏิบัติในคูมือระบบการบริหารจัดการที่เปนเลิศของบริษัทฯ  

1) การสรรหาพนักงาน 
เพื่อรองรับกลยุทธการขยายตัวและการเติบโตทางธุรกิจในปจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้น การสรรหาพนักงานที่เหมาะสมตาม

กระบวนการกล่ันกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
ทํางานตรงกับความตองการในตําแหนงตาง ๆ ที่องคกรเปดรับสมัครผานระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated 
Management System: IMS) ที่มีความโปรงใสและไมมีการเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) เปนส่ิงที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติใน
การเฟนหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงและขับเคล่ือนธุรกิจไปพรอม ๆ กับบริษัทฯ ไดอยางย่ังยืน  

การดําเนินการสรรหาพนักงานเร่ิมตนจากหนวยงานภายในของบริษัทฯ วางแผนอัตรากําลังที่ตองการเพิ่มเติม หรือทดแทน
ตําแหนงเดิม สงผานมายังหนวยงานทรัพยากรบุคคลเพ่ือทําการสรรหา โดยกระบวนการสรรหาพนักงานของบริษัทฯ จําแนกเปน
การสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอกองคกร ทั้งนี้ ตําแหนงงานวางจะประกาศจากภายในบริษัทฯ เพื่อคัดสรรพนักงาน
ปจจุบันที่มีศักยภาพสามารถทําหนาที่ในตําแหนงที่วางลงไดอยางเหมาะสมกอนกระจายขาวสารการเปดรับการสมัครงานสู
ภายนอกเพื่อเฟนหาบุคลากรที่ตรงตามความตองการของบริษัทฯ ตอไป ซึ่งในรอบป 2559 บริษัทฯ มีตําแหนงงานวางทั้งส้ิน 31 
ตําแหนง สามารถสรรหาพนักงานเขาทํางานในตําแหนงงานวางได 27 ตําแหนง คิดเปนทั้งหมดรอยละ 87.10 จําแนกโดยโยกยาย
จากพนักงานปจจุบันได 5 คน คิดเปนรอยละ 16.13 และสรรหาจากภายนอกได 22 คน คิดเปนรอยละ 70.97 ทั้งนี้ บริษัทฯ 
สามารถสรรหาพนักงานโดยเฉล่ียไดภายในระยะเวลา 2 เดือน 

2) การฝกอบรม  
การพัฒนาศักยภาพพนักงานผานการฝกอบรมในดานตาง ๆ ถือวาเปนเร่ืองสําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหทรัพยากร

บุคคลเพ่ือขับเคล่ือนองคกรสูการเติบโตและพัฒนาอยางย่ังยืน ในป 2559 บริษัทไดจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดฝกอบรมใหแก
พนักงานทั้งหมด 9,698,723 บาท ทั้งสวนของการพัฒนาความรูในเร่ืองการบริหารจัดการและเสริมสรางความรูทางดานเทคนิคที่
เก่ียวของ โดยพนักงานมีจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมเฉล่ีย 37.10 ชั่วโมง คิดเปนเงินลงทุนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเฉล่ียรายคน 
3,243.72 บาท ซึ่งถือเปนความสําเร็จเม่ือเทียบกับเปาหมายของจํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมเฉล่ียที่เทากับ 30 ชั่วโมง 

สําหรับการกําหนดหลักสูตรเฉพาะดานเพื่อใหตรงกับความตองการของบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึง
เพื่อใหเกิดองคความรูสามารถนํามาประยุกตใชในองคกรตามหนาที่หรือสวนงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จัดทําการ
สํารวจหลักสูตรการฝกอบรมไปยังแตละหนวยงานภายในผานการดําเนินงานของหนวยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งทําการสํารวจปละ 
1 คร้ัง ผลที่ไดจากการสํารวจบริษัทฯ นําไปใชในการวางแผนกําหนดหลักสูตรในการฝกอบรมในปถัดไปใหตรงจุดประสงคของแต
ละหนวยงานภายในและบุคคลมากที่สุด 

 
การจัดสรรงบประมาณสวนกลาง 

ของบริษัทฯ 
ป 2559 

งบประมาณ (บาท) จํานวนช่ัวโมงอบรม / ป / คน 
พนักงานทั้งหมด 9,698,723  

37.10 
พนักงานรายคน 3,243.72 
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3) การธํารงรักษาพนักงาน 
บริษัทฯ ธํารงรักษาพนักงานและดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถใหเขามารวมทํางาน ผานการจัดสรรผลประโยชนและ

สวัสดิการตาง ๆ ที่สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส
ตลอดจนผลประโยชนเชิงสวัสดิการ เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ คารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว ประกัน
ชีวิต คาเชาบานสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามหลักการที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรและ
พนักงาน รวมถึงเงินชวยเหลืออื่น ๆ เชน การจายเงินชวยเหลือคาฌาปนกิจ และการจายเงินชวยเหลือคาโทรศัพท เปนตน  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมผูบริหารพบปะพนักงานทุก 2 เดือน เพื่อเปนโอกาสใหผูบริหารส่ือสารกับพนักงานในเร่ือง
ของนโยบายตาง ๆ ผลประกอบการ องคความรูใหม ตลอดจนการแบงปนทัศนคติและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอผูบริหารได
โดยตรง และเพื่อสรางความผูกพันและแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวกันภายในองคกร 

4) ความกาวหนาในการทํางาน 
ความกาวหนาในการทํางานของพนักงานจะพิจารณาจากการประเมินผลงานพนักงานประจําป โดยทําการประเมินทั้งหมด 2 

ดาน ไดแก ประเมินพฤติกรรมและประเมินผลงานผานตัวชี้วัด (KPI) ของพนักงาน ซึ่งจะทําการประเมินรวมกันระหวางพนักงาน
และหัวหนางานเทียบกับดัชนีชี้วัดความสําเร็จของพนักงานในสังกัดเปนรายบุคคล เพื่อใชระบุทิศทางการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานตามสายอาชีพ พรอมใชประกอบการพิจารณาปรับคาตอบแทนและเล่ือนตําแหนงใหสอดคลองกับผล
การดําเนินงานในระดับองคกร 

นอกจากการทบทวนและประเมินผลงานของพนักงานเพื่อปรับเล่ือนตําแหนงตามปกติแลว ในป 2559 บริษัทฯ ไดสรรสราง
โครงการพัฒนาความเปนผูนํา (GPSC Leadership Development Program) เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพในการเปนผูนํา
ของบริษัทฯ และพรอมรับผิดชอบในตําแหนงที่สูงขึ้นหรือโยกยายตําแหนงไปสูงานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยพนักงานที่ถูก
คัดเลือกจะตองผานกระบวนการวางแผนการพัฒนาสวนบุคคลตามสายงานท่ีตองการมุงพัฒนาขึ้นและตองผานขั้นตอนการ
ประเมินคุณสมบัติความเปนผูนําที่เก่ียวของ โดยโครงการนี้เปนตัวอยางแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาบริษัทฯ ใหความใสใจและ
ตระหนักถึงโอกาสสําหรับความกาวหนาในการทํางานของพนักงานที่มีศักยภาพอยางเปนรูปธรรม 

5) การปฏิบัติดานแรงงานและสิทธิแรงงาน 
บริษัทฯ เคารพในสิทธิแรงงานและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เก่ียวของอยางเครงครัด โดยส่ือสารถึงสิทธิและแนวทางการ

ปฏิบัติใหพนักงานภายในองคกรผานคูมือพนักงานและจรรยาบรรณ อีกทั้งสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนเองและสามารถแจง
ขอรองเรียนผานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ นี้มีวาระดํารงตําแหนง 2 ป ในป 
2559 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุดใหม เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุดเดิมไดหมดวาระลง 
โดยประกาศรับสมัครตัวแทนของพนักงานท้ัง 3 พื้นที่ที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ไดแก ระยอง ศรีราชา และกรุงเทพ และ
ดําเนินการจัดการเลือกต้ังโดยใหพนักงานทุกคนใชสิทธิเลือกต้ังตัวแทนพนักงานเพ่ือเขามาทําหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการฯ 
ซึ่งผลการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการฯ มีสมาชิกจํานวน 13 คน พรอมมีวาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบการเปนประจําทุก 2 เดือน รวมกับหนวยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือวาเปนตัวแทนฝายนายจางเพื่อปรึกษาหารือถึง
ประเด็นตาง ๆ ของพนักงาน เชน สวัสดิการ สิทธิประโยชน รวมถึงการชวยเหลือพนักงานจากเหตุการณอุบัติภัยตาง ๆ เปนตน 

6) การเสริมสรางความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร 
บริษัทฯ สํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรทุกปซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก เพื่อใหไดขอมูลที่เที่ยงตรง

และเชื่อถือได โดยผลการสํารวจความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรในป 2559 พบวาระดับความผูกพันของพนักงานอยูที่รอย
ละ 50 ซึ่งนอยกวาเปาหมายที่บริษัทฯ กําหนดไว และพบวาประเด็นที่ตองเรงนําไปวางแผนแกไขคือประเด็นที่เก่ียวของกับ
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โครงสรางและกระบวนการทํางาน ความม่ันใจในตัวผูนําและการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเอาใจใสของบริษัทฯ ตอ
พนักงานและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ไดนําผลการสํารวจดังกลาวไปพัฒนาวางแผนในงานการ
บริหารบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางความผูกพันของพนักงานและพัฒนาใหมีคุณสมบัติที่โดดเดนเปนผูนําในกลุม
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาและสาธารณูปการในการขับเคล่ือนองคกรสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน สวนขอเสนอแนะและความคาดหวัง
ของพนักงานจากผลการประเมินการสํารวจความผูกพันของพนักงานนี้ ทางบริษัทฯ จะนําไปปรับปรุงโครงการพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับความคาดหวังของพนักงานและอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
8.5.4  สวัสดิการพนักงาน  
 นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแลว บริษัทฯไดจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนใหกับพนักงาน
ทุกระดับในรูปแบบตางๆท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการของพนักงาน ดังนี้ 

1. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนกองทุนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อเปนหลักประกันที่ม่ันคงของพนักงานและครอบครัว ใหกับ
พนักงานที่สมัครใจเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยกองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้ บริษัทฯ จะจายเงินเขา
กองทุนสํารองเล้ียงชีพในสวนของเงินสมทบ และพนักงานจะจายเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพในสวนของเงิน
สะสมตามสัดสวนที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ 2560 มีพนักงานสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ รวมจํานวน  247 คน 

2. การใหความคุมครองดานรักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คูสมรส และ
บุตร) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อใหพนักงานและครอบครัวไดรับการชวยเหลือในกรณีจําเปน รวมถึง 
อํานวยความสะดวกในการเขารับการรักษาพยาบาล นอกจากน้ี เพื่อสงเสริมดานการดูแลสุขภาพพนักงาน 
บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนักงานอีกดวย 

3. การประกันชีวิตใหกับพนักงาน เพื่อสรางความม่ันคงใหกับพนักงานและครอบครัว 
4. การจายคาเชาบานสําหรับพนักงานซ่ึงปฏิบัติงานประจํานอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  
5. เงินเพิ่มสําหรับผูปฏิบัติงานกะ เปนเงินชวยเหลือพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานกะท่ีจะตองปฏิบัติงานในวัน เวลา

ทํางานท่ีแตกตางจากพนักงานทั่วไป 
6. เงินเพิ่มสําหรับผูปฏบิัติงานเขาเวร เปนเงินชวยเหลือพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานเขาเวร ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะท่ี

ตองมีผูปฏิบัติงานเตรียมพรอมอยูในเขตหรือที่พักทําการ 
7. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษาตามที่บริษัทฯ กําหนด 
8. ของที่ระลึกเม่ือพนักงานปฏิบัติงานครบอายุงาน ตามที่บริษัทฯ กําหนด 
9. เงินชวยเหลืออื่นๆ เชน การจายเงินชวยเหลือการทําศพ และการจายเงินชวยเหลือคาโทรศัพท เปนตน 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการ    
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเสมอมา เพื่อใหม่ันใจไดวาในขณะท่ีบริษัทฯ ดําเนินการเพื่อกาวสูความสําเร็จและการเติบโตทาง 
ธุรกิจ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

9.1.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดกําหนดใหบุคลากรทุกระดับยึดถือเปน 

แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการ  ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงม่ันที่จะปฏิบัติตามหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ทั้ง 6 ประการ คือ 
 Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบาย

การตัดสินใจนั้นได 
 Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
 Equitable Treatment of Stakeholders การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน มีความเปน

ธรรม และมีคําอธิบายได 
 Transparency ความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยาง

โปรงใสแกผูที่เก่ียวของ 
 Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในระยะยาว 
 Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และนํามาใชในการดําเนินงาน มีโครงสราง

การบริหารที่มีความสัมพันธกันระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร และ    ผูถือหุนอยางเปนธรรม 
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทและรับผิดชอบ มีความเปนอิสระ และมีการจดัแบงบทบาท 

หนาที่ระหวางประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญออกจากกันอยางชัดเจน 
3. คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบายและแผนงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ  

โดยจะตองพิจารณาถึงปจจัยเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งตองดําเนินการเพื่อให
ม่ันใจวาระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความนาเช่ือถือ 

4. คณะกรรมการจะตองเปนผูนําในเร่ืองจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏบิัติงานตามแนวทางการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดสองดูแลในเร่ืองการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เก่ียว
โยงกัน 

5. คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อชวยพิจารณากล่ันกรองงาน 
ที่มีความสําคัญอยางรอบคอบ 

6. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประเมินผลตนเองรายปเพื่อใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ 
ของคณะกรรมการ 

7. คณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน  
รวมถึงลูกจางทุกคนใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบของบริษัทฯ 
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8. คณะกรรมการจะจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเร่ืองทางการเงินและที่ไมใชเร่ือง 
ทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธและหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อรับผิดชอบในเร่ืองการใหขอมูลกับนัก
ลงทุนและประชาชนทั่วไป 

9. คณะกรรมการจะจัดใหมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงบริหารที่สําคัญทุกระดับ 
อยางเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปรงใส เปนธรรม 

10. คณะกรรมการจะจัดใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานการคอรรัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม่ันใจวาฝาย 
บริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการคอรรัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชัน 

11. ผูถือหุนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และมีชองทางในการ 
ส่ือสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม 

นอกจากนโยบายดังกลาว คณะกรรมการไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จํานวน 5 หมวดตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) พ.ศ. 2555 ประกอบดวย สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการไดกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งวาดวยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่ 

บุคลากรทุกระดับพึงกระทําในการดําเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจํานวน 14 หมวด 
ดังนี้ 

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
2. การสนับสนุนภาคการเมือง 
3. การมีสวนไดเสียและผลประโยชนขัดกัน 
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาขอมูลและการใชขอมูลภายใน 
5. การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค  
6. การแขงขันทางการคา 
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติตอคูคา 
8. ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมโดยรวม 
9. การปฏิบัติตอพนักงาน 
10.  การปฏิบัติตอเจาหนี้ 
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
12. การรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด 
13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และส่ิงแวดลอม  
14. ทรัพยสินทางปญญา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

รายละเอียดของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยูในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทําคูมือฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 เม่ือเดือนมกราคม ป 2559 และไดส่ือความให
บุคลากรของบริษัทฯ และคูคา รวมถึงเผยแพรทางเวบ็ไซตของบริษัทฯ ใหผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนไดรับทราบ 
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9.1.3  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
9.1.3.1 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
 บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยการดําเนินการของบริษัทฯ ในป 2559     
ที่ผานมา สรุปไดดังนี้ 

1) การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เปนการประชุมผูถือหุนคร้ังแรก หลังจากที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนใน

ตลท. เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 การประชุมดังกลาวจัดขึ้นเม่ือวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ หองวิภาวดี บอลรูม โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ซึ่งบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการเขารวมประชุมและ        
ใชสิทธิออกเสียงอยางครบถวน ดังนี้ 

การดําเนินการกอนการประชุม 
- เปดโอกาสใหผูถือหุนรายหน่ึงหรือหลายรายซ่ึงถือหุนไมนอยกวารอยละ 1 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ ระหวางวันที่              16 
ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 (ลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนวันประชุมสามัญผูถือหุน) โดยไดเปดเผย
หลักเกณฑและขั้นตอนการพิจารณาไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

- เผยแพรมติที่ประชุมคณะกรรมการ เร่ืองการกําหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกําหนดรายช่ือ
ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนและสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) และวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน ผานระบบการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ทันทีที่คณะกรรมการไดลงมติ 
เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 

- เผยแพรหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารขอมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบ
ฉันทะ บนเว็บไซตของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2559 (ลวงหนา 30 วันกอนวันประชุม) และไดจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมดังกลาวใหผูถือหุนทางไปรษณีย เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2559 (ลวงหนา 21 วันกอนวันประชุม) เพื่อให
ผูถือหุนมีเวลาเพียงพอสําหรับศึกษาขอมูลประกอบการประชุม โดยผูถือหุนชาวตางชาติจะไดรับเอกสารเปน
ฉบับภาษาอังกฤษ  

- เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให
กรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ไดสนับสนุนใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ข.  (แบบที่ผูถือหุนเลือกการลงคะแนนเสียงได) และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกรายทางไปรษณียพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม 

- เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เก่ียวของกับการเขารวมประชุมและระเบียบวาระการประชุมลวงหนากอนวัน
ประชุม โดยไดระบุชองทางการสอบถามไวในหนังสือเชิญประชุม  

- สําหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ไดติดตอกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและใหขอมูลนักลงทุน
สถาบัน ดานการเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวน กอนวันประชุม 

การดําเนินการในวันประชุม 
- จัดการประชุม ณ หองวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ซึ่งเปนสถานท่ีที่ระบบ

ขนสงสาธารณะเขาถึง และมีขนาดของสถานท่ีกวางขวางเพียงพอสําหรับรองรับผูเขาประชุม 
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- จัดเจาหนาที่ไวอยางเพียงพอสําหรับตอนรับและใหคําแนะนําแกผูเขาประชุม ในเร่ืองขั้นตอนและวิธีการ
ลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดใหมีอากรแสตมปเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับมอบฉันทะใน
ขั้นตอนการตรวจเอกสาร 

- นําเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผูถือหุน) มาใชในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล 
สงผลใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

- มีการแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติกอนเร่ิมระเบียบวาระ 
- ใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดใหผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
- จัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผูถือหุน เปนสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เม่ือการ

ประชุมแลวเสร็จ ไมมีผูถือหุนโตแยงผลการนับคะแนนเสียงแตอยางใด 
- ประธานในที่ประชุมเปดโอกาสและสงเสริมใหผูถือหุนซักถามและการแสดงความเห็นอยางเต็มที่ และไดบริหาร

จัดการใหมีการตอบขอซักถามทุกขออยางครบถวน 
- ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และไมมีการเพิ่มวาระการประชุม 

หลังการประชุม 
- เผยแพรมติที่ประชุมผานระบบการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ภายในวันทําการถัดไปหลัง

เสร็จส้ินการประชุม โดยระบุผลของมติ และจํานวนคะแนนเสียงของ  ผูเขาประชุมในแตละระเบียบวาระท้ังเห็น
ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง  

- จัดทํารายงานการประชุมที่ระบุรายช่ือกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่เขาประชุม ขอมูลที่กรรมการนําเสนอ 
คําถามคําตอบ ผลของมติ และจํานวนคะแนนเสียงของผูเขาประชุมในแตละระเบียบวาระ โดยไดนําสง ตลท. 
และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแตวันประชุม 

 
2)   การมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของ เพื่อใหคณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของ  
บริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมท่ีทํากับบริษัทฯ จะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทํา
ธุรกรรมดังกลาว 

ในป 2559 คณะกรรมการไดอนุมัติแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความ
เก่ียวของ (ฉบับใหม) และอนุมัติหลักเกณฑการรายงานฯ ดังนี้ 

1) รายงานครั้งแรก ใหกรรมการและผูบริหารจัดทําและสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่เก่ียวของ ใหกับเลขานุการบริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่เขาดํารงตําแหนง 

2) รายงานการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย ใหกรรมการและผูบริหารจัดทําและสงแบบรายงานการมี
สวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่เก่ียวของ เฉพาะกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง ใหกับเลขานุการบริษัท ภายใน 
7 วัน หลังจากวันส้ินไตรมาส 1, 2 และ 3 โดยเลขานุการบริษัท จะสงหนังสือสอบถามการเปล่ียนแปลงไปยัง
กรรมการ และ ผูบริหาร กอนถึงวันส้ินไตรมาสของแตละไตรมาส 

3) รายงานขอมูลที่มีสวนไดเสียประจําป ใหกรรมการและผูบริหารจัดทําและสงแบบรายงานการมีสวนไดเสีย
ของตนหรือของบุคคลที่เก่ียวของฉบับใหมใหกับเลขานุการบริษัท ภายในเดือนมกราคมของทุกป โดย
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เลขานุการบริษัท จะสงหนังสือสอบถามการเปล่ียนแปลงไปยังกรรมการ และผูบริหาร ภายในสัปดาหแรก
ของเดือนมกราคม 

เม่ือไดรับแบบรายงานการมีสวนไดเสียจากกรรมการและผูบริหาร เลขานุการบริษัทตองดําเนินการดังนี้ 
1) นําสงรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ใหกับประธานกรรมการบริษัทฯ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ไดรับรายงานดังกลาว 
2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร 
3) ใหเปดเผยขอมูลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารในสวนที่เก่ียวของกับการถือครองหลักทรัพย    

ในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติ “แนวปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่
อาจมีกรรมการมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชน” เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติใหมีความชัดเจนสําหรับการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ ใหมีความโปรงใสและมีกลไกการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงเพื่อ
หลีกเล่ียงมิใหเกิดสถานการณที่อาจมีการใชดุลพินิจสวนบุคคลหรือการเลือกปฏิบัติในสถานการณที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนสวนบุคคลหรือบุคคลอื่นกับผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และอาจสงผลกระทบหรือกอความเสียหาย
ตอบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ ไดจัดทํา  “คูมือการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีสวนไดเสียหรือความขัดแยง
ทางผลประโยชน” ซึ่งในคูมือประกอบดวย หลักกฎหมายท่ีเก่ียวของ หลักเกณฑการพิจารณาการมีสวนไดเสียหรือความ
ขัดแยงทางผลประโยชน แนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ และแบบตรวจทานขอมูล 
 
3)  โครงการผูถือหุนเย่ียมชมกิจการ 

เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับผูถือหุน บริษัทฯ ไดจัดโครงการผูถือหุนเย่ียมชมกิจการ ประจําป 
2559 เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดนําคณะผูถือหุนจํานวน 97 ราย ที่ไดรับสิทธิ์จากการจับสลาก จาก
ผูสมัคร 530 ราย เขาเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ ที่โรงผลิตสาธารณูปการ 1 จังหวัดระยอง รวมถึงการรับฟงการบรรยาย
จากผูบริหารอยางใกลชิด เพื่อรับทราบความกาวหนาของธุรกิจและโครงการตางๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได
จัดกิจกรรมรวมพลังแหงความภักดี เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
การมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ทั้ง 3 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส และสาขาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาละ 2 ทุน ทุนละ 
20,000 บาท จํานวน 6 ทุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 120,000 บาท ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 
9.1.3.2 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย  
 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบทบาทของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ต้ังแต กลุมผูถือหุน นักลงทุน กลุมหนวยงาน
ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมพนักงาน กลุมหุนสวนทางธุรกิจ คูคา ผูรับเหมา กลุมลูกคา ตลอดจนสังคมและ
ชุมชน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายดานบทบาทของผูมีสวนไดเสียไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และไดเปดเผยการดําเนินงานที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียไวในรายงานความย่ังยืน ประจําป 2559 ของบริษัทฯ 
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1)  การตอตานคอรรัปชัน 
 นโยบายตอตานคอรรัปชัน 

คณะกรรมการ ไดอนุมัตินโยบายตอตานคอรรัปชันในป 2558 โดยกําหนดใหการตอตานคอรรัปชันเปนหนึ่งใน 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายดังกลาวมีเนื้อหา ดังนี้ 

นโยบายตอตานคอรรัปชัน บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
บริษัทฯ ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี จึงกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชัน เพื่อใหบุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

นิยาม 
“คอรรัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ ดังนี้ 

1. การให การเสนอ / ใหคําม่ัน / สัญญาวาจะให 
2. การรับ การเรียกรอง 

ซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งไมเหมาะสมใหกับเจาหนาที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผูมีหนาที่เก่ียวของไม
วาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการกระทําหรือการปฏิบัติหนาที่อันเปนการใหไดมา
หรือรักษาไวซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีตทางการคาใหกระทําได 

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 
นโยบาย 

1. บุคลากรของบริษัทฯ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเร่ืองที่เก่ียวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน 
หรือประโยชนอื่นใด การใหหรือรับของขวัญและการเล้ียงรับรองควรเปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ
เทานั้น โดยมีมูลคาที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญ 

2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อปองกันการคอรรัปชัน ทบทวนและประเมินความเส่ียงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชัน
อยางนอยปละคร้ัง 

3. จัดใหมีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง ภายใตมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล 

4. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงม่ันตอมาตรการตอตานการคอรรัปชัน 
5. จัดชองทางการส่ือสารใหบุคลากรสามารถแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ และขอรองเรียนเก่ียวกับการคอรรัป

ชัน โดยมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส 
6. ดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตอตานคอรรัปชันในทุกประเทศท่ีบริษัทฯ ดําเนิน

กิจการ 
7. การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมเปนไปตามนโยบายน้ี ไมวาทางตรงหรือทางออม จะไดรับการพิจารณาทาง

วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไวหรือมีโทษทางกฎหมาย 
การดําเนินการในป 2559 

- ในป 2559 บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อเปนสวนหนึ่งของการแกไข
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันจากภาคเอกชน 
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- ในป 2559 บริษัทฯ ไดประกาศใช “แนวปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชัน วาดวยเร่ืองการรับ - ให
ของขวัญ การเล้ียง หรือประโยชนอื่นใด” ตามแนวปฏิบัติของกลุม ปตท. ซึ่งแนวปฏิบัติดังกลาว
ครอบคลุมถึงเร่ืองการใหของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชนอื่นใด การเล้ียงรับรอง การจัดกิจกรรม 
CSR รวมกับหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่รัฐ การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชนอื่นใด การ
รับขอเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเย่ียมชมกิจการโดยใชงบประมาณของคูคา การสนับสนุน
คาใชจายในการเดินทาง และคาใชจายอื่นใหกับเจาหนาที่ของรัฐ และการบริจาคและใหการสนับสนุน
กับหนวยงาน ของรัฐ หรือเจาหนาที่รัฐ รวมถึงองคกรการกุศล 

- บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปชันโดย
พิจารณาจากการมี/ไมมีการเรียกรอง หรือ กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายตอตานคอรรัปชันของบริษัทฯ 

 
2)  การรองเรียนและการแจงเบาะแสทุจริต 

ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถรองเรียนและแจงเบาะแสการทุจริต การทําผิดกฎหมาย การผิดจรรยาบรรณ      
การไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ และอื่นๆ  

ชองทางการรองเรียน 
- ติดตอ: ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/  

      กรรมการผูจัดการใหญ / ผูจัดการฝายบริหารองคกร / เลขานุการบริษัท 
- ที่อยู: บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

  555/2 ศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร     
  กรุงเทพฯ 10900 

- เบอรโทรศัพท : 02-140-4600 
- เว็บไซต : http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing 
ในการแจงขอรองเรียน ผูรองเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตอบริษัทฯ ตามความสมัครใจ ทั้งนี้  

บริษัทฯ มีนโยบายการปกปองผูรองเรียนและการแจงเบาะแสทุจริต โดยชื่อของผูรองเรียนจะถูกปดเปนความลับ ผูรองเรียน
จะไดรับความคุมครองไมใหถูกกล่ันแกลงทั้งในระหวางการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน สําหรับการรองเรียนโดย
พนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเร่ืองที่พนักงานรองเรียนเกี่ยวกับเร่ืองที่อาจเปนการกระทําผิด ซึ่งกําหนด
ไวในขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ หมวดการรองทุกขและการพิจารณาเร่ืองรองทุกข 
 
9.1.3.3 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

1) การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทฯ ประกอบดวย รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ 

ตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงขอมูลอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชนการปฏิบัติหนาที่ในรอบปที่ผานมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม 
และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกลาว เปนตน คณะกรรมการใหความสําคัญกับความถูกตองและครบถวนของรายงาน
ทางการเงิน โดยขอมูลที่เปดเผยตองผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ เพื่อใหม่ันใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนัก
ลงทุนถูกตอง ไมทําใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําคําอธิบายและการ
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วิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุก
ไตรมาส เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในแตละไตรมาสไดดีย่ิงขึ้นนอกเหนือจากขอมูลในงบการเงินอยางเดียว 
 
2)  นักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางย่ิงกับการเปดเผยขอมูลที่สําคัญตอนักลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นวาการใชขอมูลที่
ถูกตองและมีความเทาเทียมกันมีความจําเปนตอการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดจัดใหมีสวนผูลงทุนสัมพันธ 
(Investor Relations) ซึ่งมีหนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศท่ีแจงตอ
ตลท. โดยฝายจัดการของบริษัทฯ มุงเนนกลยุทธการเปดเผยขอมูลใหมีความเพียงพอ ถูกตอง เช่ือถือได ทันสมัย เทาเทียม 
และเปนไปตามเกณฑที่ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อนําเสนอผลประกอบการของ
บริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ชวยสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายยอยจากทั้งในและ
ตางประเทศ ที่มีตอการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชนตอการลงทุน อันจะชวยใหเกิดโครงสรางผูถือหุนที่เหมาะสม
ซึ่งจะนํามาสูเสถียรภาพและสภาพคลองที่ดีของราคาหลักทรัพย 

ในปที่ผานมา สวนผูลงทุนสัมพันธไดดําเนินกลยุทธในการพัฒนาการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุนและนักวิเคราะห
ผานทางเอกสารนําเสนอตางๆ อาทิ คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) เอกสารนําเสนอสําหรับนักวิเคราะห 
(Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อตองการใหนักลงทุนและนักวิเคราะหได รับขอมูลเก่ียวกับ                      
ผลประกอบการและสถานะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนําไปใชไดเพียงพอตรงตามความตองการ สะดวก 
ครบถวน และแมนยํา เพื่อมุงหวังใหราคาหลักทรัพยสะทอนราคาที่แทจริง โดยขอมูลเหลานี้รวมทั้งขอมูลที่สําคัญอื่นๆ ได
ปรากฏอยูบนเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผูลงทุนมีขอสงสัยและ
ตองการสอบถาม ผูลงทุนสามารถติดตอบริษัทฯ ไดผานทางเว็บไซต หรือติดตอมายังหนวยงานสวนผูลงทุนสัมพันธ      
โทร. 02-140-4628, 02-140-4691, 02-140-4712 อเีมล: ir@gpscgroup.com 
 

สรุปกิจกรรมหลักในป 2559 ดังนี้ 

 
 
 
 

กิจกรรม จํานวนครั้ง 
ป 2559 

Roadshow ในประเทศ 9 
Roadshow ตางประเทศ 4 
Analyst Meeting 4 
Company Visit / Conference Call 21 
การรวมกิจกรรมตลาดหลักทรัพยสัญจร และหนวยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน 4 
นํานักลงทุนสถาบันพบผูบริหารและเย่ียมชมกิจการ 1 
โครงการผูถือหุนเย่ียมชมกิจการ 1 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 – 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 9

9.1.3.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
1) การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการไดกําหนดใหบริษัทฯ มีนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดอนุมัติ
คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 เม่ือเดือนมกราคมป 2559 และไดมอบหมายให
ฝายจัดการดําเนินการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามคูมือดังกลาวผานการอบรมและการส่ือความอยางตอเนื่อง รวมถึงได
มอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบัติดังกลาว  
 
2) การกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธการดําเนินธุรกิจ และตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

- เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการและผูบริหาร เขารวมการประชุม “Pre Workshop Board 
ประจําป 2559” เพื่อรวมกันทบทวนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทที่เขาลงทุน สําหรับป 2559 

- ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2559 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการไดอนุมัติตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยกําหนดตามหลัก Balanced 
Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกลาว ประกอบดวย มุมมองดานการเงิน มุมมองดานผูมีสวนไดเสีย มุมมองดาน
กระบวนการทํางานภายในองคกร และมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกรและพนักงาน  

- ในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 11/2559 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการไดอนุมัติการ
ปรับปรุง วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหสะทอนถึงการดําเนินธุรกิจ
ในปจจุบัน และเปนตัวกําหนดวัตถุประสงคในแผนการเติบโตของบริษัทฯ  

 
3) การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

บริษัทฯ จัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีเขารับตําแหนงใหมในคณะกรรมการ กอนการเขารวมประชุม
คณะกรรมการคร้ังแรก เพื่อใหกรรมการใหมไดรับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวของ เชน ลักษณะธุรกิจ แผนกล
ยุทธธุรกิจ โครงสรางองคกร โครงสรางผูถือหุน ผลการดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึง
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการเปนกรรมการบริษัทฯ  
 
4) การพัฒนากรรมการ 
  คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมใหการดําเนินงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยขอมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้ 
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 ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล DCP DAP ACP RCP FND UFS FGP Others 

1 นายสุรงค บูลกุล  121/2009   
2 นายณอคุณ สิทธิพงศ  21/2009   

3 นายจุลสิงห วสันตสิงห 35/2003 17/2007 7/2003 1/2006 4/2012 RE CDP 1/2008
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน 113/2009 75/2008  2/2011 DCPU 2/2014
      ACEP 8/2013
      C-FG 4/2013

5 นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล  SCC/2004   RCL 3/2016*
6 พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ  217/2016*   
7 นายชวลิต พันธทอง 177/2013   
8 นายสุพัฒนพงษ พนัธมีเชาว 131/2010 30/2013   
9 นายอธิคม เติบศิริ 125/2009   RCL 4/2016*
10 นายสมชัย วงศวัฒนศานต   114/2015 31/2006 2/2006  CSP 10/2005
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน 73/2006   
12 นายเติมชัย บุนนาค 143/2011   RCL 3/2016*

หมายเหตุ   * กรรมการที่เขาอบรมในป 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program 
ACP : Audit Committee Program 
RCP : Role of the Chairman Program 
FND : Finance for Non- Finance Director Program 
UFS : Understanding the Fundamental of   Financial Statement 
FGP : Financial Institutions Governance Program 
RE DCP : DCP Refresher Course 
DCPU : Director Certification Program Update 
AECP : Anti - Corruption for Executive Program 
C-FG : Anti - Corruption Focus Group 
RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders 
CSP : Company Secretary Program 
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 กรรมการที่เขารับการอบรม / เขารวมการสัมมนาเพิ่มเติมในป 2559 
ช่ือ – นามสกุล หลักสูตรอบรม / หัวขอสัมมนา 

นายสุรงค บูลกุล  
กรรมการ / ประธานกรรมการ 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 

นายณอคุณ สิทธิพงศ  
กรรมการอิสระ 

 การบรรยาย  2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)
 Audit Committee Forum (KPMG)

นายจุลสิงห วสันตสิงห 
กรรมการอิสระ 

 Audit Committee Forum (KPMG)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน  
กรรมการอิสระ 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 

 การบรรยาย  2016  Annual Corporate Directors Survey (PWC) 
 Audit Committee Forum (KPMG)

นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 
กรรมการอิสระ 

 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 
3/2016) (IOD) 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 

 การบรรยาย  2016  Annual Corporate Directors Survey (PWC) 
 Audit Committee Forum (KPMG)

พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ 
กรรมการอิสระ 

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

(IOD) 
 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 

บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 
 การบรรยาย  2016  Annual Corporate Directors Survey (PWC) 
 Audit Committee Forum (KPMG)

นายชวลิต พันธทอง 
กรรมการ 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 
กรรมการ 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.)
รุนที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

นายอธิคม เติบศิริ 
กรรมการ 

 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 
4/2016) (IOD) 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 

นายสมชัย วงศวัฒนศานต 
กรรมการ 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 

นายปฏิภาณ สุคนธมาน
กรรมการ 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 7 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน

นายเติมชัย บุนนาค 
กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ 

 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 
3/2016) (IOD) 

 หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุนที่ 4 สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

 การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ 
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคล่ือนองคกร (ก.ล.ต.) 
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5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2559 
 กระบวนการและเกณฑการประเมิน 

ในป 2559 ที่ผานมาคณะกรรมการ โดยการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอนุมัติ 
เกณฑการประเมินและการปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 
2559 ใหสอดคลองกับตัวอยางแบบประเมินของตลท. ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบดวย  

1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 
2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการทานอื่น) 
3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย 

 3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ 
3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ 

 เกณฑการประเมิน  
คิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอทั้งหมด ดังนี้ 

 มากกวา 85%  = ปฏิบัติเปนประจํา / ดีเย่ียม 
 มากกวา 75 %  = ปฏิบัติเปนสวนใหญ / ดีมาก 
 มากกวา 65 %  = ปฏิบัติเปนบางครั้ง / ดี 
 มากกวา 50 %  = ปฏิบัติคอนขางนอย / คอนขางดี 
 ตํ่ากวา 50 %  = ไมเคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง 

หลังจากนั้นสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัทไดแจกแบบประเมินดังกลาวแกกรรมการทุกทาน
เพื่อประเมินและสงกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะหผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินตอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อการนําผลการประเมินไปปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 สรุปผลการประเมิน 

1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ  
 ประกอบดวย 5 หัวขอ ไดแก 1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) 

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชุมคณะกรรมการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ  
 ผลการประเมินอยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 92.13) 

2. แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการทานอื่น) ประกอบดวย 6 หัวขอ ไดแก  
2.1) ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได  
2.2) ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ  
2.3) การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน   
2.4) มีความโปรงใสในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได และ มีการเปดเผยขอมูล  
2.5)  การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะ  
2.6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

 ผลการประเมินตนเอง อยูในระดับ  “ดีเย่ียม” (รอยละ 96.04) 
 ผลการประเมินกรรมการทานอื่น อยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 96.92) 
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3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย 
3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ ประกอบดวย 3 หัวขอ ไดแก 1)โครงสราง

และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดยอย 3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดยอย 

 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 99.53)   
 ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 อยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 98.89) 
 ผลการประเมินคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี อยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 99.51) 
 ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 91.23)                

3.2 แบบประเมินคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 6 หัวขอ 
ไดแก 1) ความรูทางธุรกิจ 2) ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 3) อํานาจ หนาที่ 4) ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม           
5) ความเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม 

 ผลการประเมินอยูในระดับ “ดีเย่ียม” (รอยละ 97.35) 
 
6) การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ 

ในป 2559 คณะกรรมการไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ โดยหลักเกณฑ
การพิจารณาประกอบดวย ปจจัยดานผลการดําเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPIs) และ ปจจัยดานความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผูนํา ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการ
พิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรวมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑดังกลาว โดยพิจารณาควบคูกับกับการประเมินตนเองของ
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
7) การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง 

บริษัทฯ มีการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญ โดยไดจัดกลุมบุคลากรที่มีศักยภาพในการดํารง
ตําแหนงบริหาร จากนั้นจึงประเมินสมรรถนะผูบริหารของบุคลากรในกลุมดังกลาว โดยผาน Assessment Center ซึ่ง
ครอบคลุมการประเมินดาน Leadership Competency ดาน Organizational Knowledge ดาน Experience และดาน 
Personal Attribute จากนั้นจึงนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP) 
ซึ่งเปนการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมสําหรับการดํารงตําแหนงบริหารอยางมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯ ได
เตรียมความพรอมของบุคลากรในตําแหนงบริหาร เพื่อสืบทอดตําแหนงที่วางลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงใหมที่เกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการตอไปในอนาคต  

 
8)  นโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการผูจัดการใหญสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุนได 
เพื่อกํากับดูแลใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เปนการดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูจัดการใหญสามารถดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แหงอื่นไดไมเกิน 
4 บริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เปนการดํารงตําแหนงในบริษัท หนวยงาน หรือนิติบุคคล
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อื่นๆ ในป 2559 คณะกรรมการไดอนุมัติหลักการการไปดํารงตําแหนงในบริษัท หนวยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของกรรมการ
ผูจัดการใหญและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณากล่ันกรองอยางเปนระบบ ดังนี้ 
 หลักการการไปดํารงตําแหนงในบริษัท หนวยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ 

1) ในกรณีผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังหรือไดรับการแตงต้ังจาก
คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายใหดํารงตําแหนงใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของ
บริษัทฯ ใหผูบริหารสูงสุดเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยูเพื่อทราบ ภายหลังที่ไดรับ         
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังหรือไดรับการแตงต้ังจากมติคณะรัฐมนตรี แลวแตกรณี 

2) ในกรณีผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไดรับการแตงต้ังจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ องคกร
อิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐใหดํารงตําแหนงกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ผู เชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตําแหนงใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ใหผูบริหารสูงสุด
เสนอเร่ืองตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและใหขอคิดเห็น กอนที่จะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงดังกลาว 

3) ในกรณีผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดํารงตําแหนงกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตําแหนงใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวตามขอ 2) และ
มิใชการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ใหผูบริหารสูงสุดขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริษัทที่ตน
ปฏิบัติงานอยู กอนตอบรับการไปดํารงตําแหนงดังกลาว 

4) สําหรับผูบริหารและพนักงานที่ไมใชผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ หากเขาขายตาม ขอ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกลาว
ขางตน ใหเสนอเร่ืองเพ่ือทราบหรือขอความเห็นชอบแลวแตกรณี ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ 
(Management Committee : MC) กอนการตอบรับการไปดํารงตําแหนงดังกลาว 

 
9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการ 4 คน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 
1. นายณอคุณ สิทธิพงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
2. นายจุลสิงห วสันตสิงห  กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
3. นางสาวปนัดดา กนกวัฒน กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
4. พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ  กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงินได และนายไกรสร พัววิไล ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร (รักษาการ) ทําหนาที่เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน 
แตไมเกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระ            
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณ
ดานการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได 
 
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กําหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อใหมีการดําเนินการเปนไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกลาวเปนประจํา 
2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 

2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
 การเงินอยางถูกตอง นาเช่ือถือ และเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 
 กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวของ 
2.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อใหไดผูสอบบัญชีที่มีความ
เปน อิสระ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
2.3) สงเสริมความเปนอิสระและใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

3. การควบคุมภายใน 
3.1) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงตาม
 กรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกํากับใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสม 
3.2) ใหคําแนะนําแกฝายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือระบบงานเพื่อลดความเส่ียงในเร่ืองตางๆ  

เพื่อใหมีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่ถูกตองและใชประโยชนไดดี 
3.3) ใหคําแนะนําในการกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติ
 ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
3.4) สอบทานการดําเนินงาน และกระบวนการในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย  

กฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคําส่ังที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.5) ดําเนินการใหฝายบริหาร จัดใหมีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเร่ืองรองเรียน 
4. การตรวจสอบภายใน 

4.1) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกํากับใหหนวยตรวจสอบ
 ภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเปน
 อิสระของหนวยตรวจสอบภายใน 
4.2) กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและใหความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
 ประจําป และการเปล่ียนแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
4.4) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย และถอดถอนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
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4.6) ประสานความเขาใจระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการ หนวยตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีใหอยู 
ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหมีความสัมพันธและ 
เก้ือกูลกัน 

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของ 
5.1) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  

และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
5.2) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมี 

ผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

5.3) พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
และจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

5.4) ประเมินผลการปฏบิัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอมทั้งปญหาอุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค ใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกป 

6. การรายงาน 
6.1) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว 

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 
- ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
- ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. หนาที่อื่นๆ 

7.1) ในกรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ 
จําเปนตองอาศัยความรูความสามารถจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหมีการเชิญหรือดําเนินการวาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องดวยคาใชจายของ
บริษัทฯ ได ทั้งนี้ การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอกําหนด ขอบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอํานาจ
แตงต้ังคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2) เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบวามีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย  
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคําส่ังที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหแจงตอผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อพิจารณาส่ังใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดําเนินการแกไขเพื่อใหเปนไป
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ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคําส่ังที่
เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีขอสงสัยวามีรายการหรือ
การกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางรายแรง การขัดแยงทาง
ผลประโยชน การทุจริต หรือ   มีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายในให
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยไมชักชา หากคณะกรรมการของบริษัทฯ 
หรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาท่ีสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยได 

7.3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุนมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

 
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายจุลสิงห วสันตสิงห ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (อิสระ) 
2. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  (อิสระ) 
3. นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย ผูจัดการฝายบริหารองคกร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
 
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 
คน ตองเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปน
กรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ัง
ใหมอีกได  
 
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการรายใหม รวมถึงการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ โดยใหมี

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูจัดการใหญ ตลอดจนการคัดเลือก
อยางมีหลักเกณฑและความโปรงใส เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทน ใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ
หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ      
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาเสนอรายช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการชุดยอยตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแตงต้ังตาม
ความเหมาะสม 
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4. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบคาตอบแทนสําหรับกรรมการเปนประจํา
ทุกป 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม 

6. ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญพรอมทั้งรายช่ือผูที่อยูในเกณฑเหมาะสมที่จะไดรับการ
พิจารณาสืบทอด 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และ    
ลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
9.2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ) 
2. พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ) 
3. นายสมชัย  วงศวัฒนศานต กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย ผูจัดการฝายบริหารองคกร  ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
องคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระ
ของการเปนกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงกรรมการกํากับดูแลกิจการตามวาระ อาจไดรับการแตงต้ัง
ใหมอีกได  

 
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
1. กําหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่

ดีตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติขององคกรที่ได
มาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง 

2. กําหนดนโยบายพรอมทั้งสนับสนุนใหมีการประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการภายในองคกรดวยตนเอง 
รวมทั้งเขารับการตรวจประเมินจากองคกรภายนอกท่ีมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับทั่วไปเปนประจํา 

3. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกํากับ 

ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงาน
อื่นใด 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 – 9 การกํากับดูแลกิจการ หนา 19

5. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล 
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) ซึ่ง

รวมถึงการดําเนินงานดานการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) 
8. ติดตามการดําเนินงานดานการบริหารจัดการความย่ังยืน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
9. วางกรอบแนวทางการกํากับดูแลการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการตอตานการทุจริตของบริษัทฯ 
10. สนับสนุนใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหเปนที่เขาใจของผูบริหาร และพนักงานทุกระดับให

มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ 
11. ใหคําปรึกษาแกคณะทํางาน เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารับการจัดอันดับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยหนวยงาน

กลางภายนอกองคกรอยางนอย 1 คร้ัง ทุกๆ 3 ป 
12. พิจารณาและใหความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  บริษัทฯ เพื่อ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป 
13. รายงานผลการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณสําคัญซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สุด 

14. รับผิดชอบตอการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการ 5 คน ดังนี้ 
ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง (อิสระ) 
2. นายชวลิต พันธทอง กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายเติมชัย บุนนาค กรรมการบริหารความเส่ียง 
นายโกวิท  จึงเสถียรทรัพย  รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย  ทําหนาที่ เปนเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
องคประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบไปดวยกรรมการท่ีเปน
ผูบริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3  ป สอดคลองกับวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเส่ียงที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อีกได 
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ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. กําหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเส่ียงองคกร ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
2. การกํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงองคกร สอดคลองกับกลยุทธและ

เปาหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณที่เปล่ียนแปลงไป 
3. ใหขอเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนําไป
ดําเนินการ 

4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคกร และใหขอคิดเห็นในความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ
กําหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเส่ียงองคกร
ใหแก RMCC เพื่อใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

5. การกํากับดูแลใหมีแผนจัดการความเส่ียง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบตอ
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร เพื่อให
ม่ันใจวาบริษัทฯ มีการจัดการความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้งองคกร รวมทั้งเคร่ืองมือตางๆ อยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสงเสริมวัฒนธรรมบริหารความเส่ียง 

7. รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคกรใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปจจัย หรือเหตุการณ
สําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณา
โดยเร็วที่สุด 

8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง  
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
9. 3   การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

9.3.1  กรรมการอิสระ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน ซึ่งเปนผูที่มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร
และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระ
อยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้ 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระ
ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน / พนักงาน/ ลูกจาง / ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ 
ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
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3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ต้ังแต   
รอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ 
การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณา
ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯและไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทัรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ         
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระได 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป 
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9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

1)  การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สรรหาและพิจารณา
กล่ันกรองบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอเสนอของผูถือหุนรายใหญและรายยอย 
รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหนวยงานท่ีนาเชื่อถือซึ่งเปนฐานขอมูลกรรมการที่ไดรวบรวมรายช่ือ
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ไว จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

 มีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและกฎเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และไมมีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการบริษัทที่มี
มหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 มีอายุไมเกิน 70 ปบริบูรณ  
 มีความรู ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณในการทํางานท่ีเปน

ประโยชนและสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคูกับ “ตารางความรูความ
ชํานาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ” 

 สามารถทุมเทอุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสวนรวมที่สรางสรรคในการประชุม มีความ
กลาในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม มีประวัติการทํางานและจริยธรรมที่ดีงาม ที่ไดรับการยอมรับจาก
สังคม 

 มีภาวะผูนํา และสามารถติดตามการดําเนินการของผูบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมเกิน 5 บริษัท 
ทั้งนี้ การพิจารณาตองไมมีการจํากัด หรือแบงแยก เพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรือความแตกตางอื่นใด  

สําหรับการสรรหากรรมการเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป บริษัทฯ ไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการเลือกต้ังเปน
กรรมการลวงหนา โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายช่ือดังกลาวตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ตอไป ทั้งนี้ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

กระบวนการแตงตั้งกรรมการ 
1)    การแตงต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะคัดเลือกและนําเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑการสรรหาตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบใหเสนอรายช่ือบุคคลดังกลาวตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยท่ี : 
 ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
 ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่

จะเลือกต้ังในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่พึงมี ใหประธานที่ประชุมออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

2)    การแตงต้ังกรรมการทดแทนตําแหนงกรรมการที่วางในกรณีอื่นที่ไมใชเนื่องมาจากการครบวาระ  
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะคัดเลือกและนําเสนอรายช่ือบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑการสรรหาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการ
ที่วางลง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู  โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการ
แทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน 

 
การพนจากตําแหนงกรรมการ 
1) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนง 
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

2) นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเม่ือตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก หรือศาลมีคําส่ังใหออก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท กรรมการซ่ึงลาออกอาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

4) ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
2. การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด 
  ในการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปน      
ผูสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทั้งดาน ความรู ความสามารถ ประสบการณ และภาวะผูนํา และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงต้ัง  
 
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทที่เขาลงทุน 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่เขาลงทุน (บริษัทยอย 
บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของ) อยางใกลชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของ บริษัทฯ อยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มและความเช่ือม่ันใหกับผูมีสวนไดเสียของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. เสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ มีการกําหนด”หลักเกณฑการสรรหาและแตงต้ังกรรมการของบริษัทที่เขาลงทุน” เพื่อเปนเกณฑใน

การพิจารณาสงบุคคลใหเขารวมเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย โดยจํานวนบุคคลที่จะเขารวมเปนกรรมการใน
บริษัทยอยจะเปนไปตามสัดสวนการถือหุนของบริษัท หรือเปนไปตามขอตกลงรวมกันเปนสําคัญ สําหรับการลงทุนใน
บริษัทรวม บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปควบคุมมากนัก   

อนึ่ง หนาที่ความรับผิดชอบในฐานะผูแทน บริษัทฯ คือ กํากับดูแล บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เก่ียวของใหมีแนวทางในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองและเปนไปตามกรอบ
นโยบายและทิศทางกลยุทธทางธุรกิจของ บริษัทฯ อยางเครงครัด เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย 
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นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม นโยบายการบริหาร
บุคคล รวมทั้งนโยบายสําคัญอื่นๆ ที่เก่ียวของ เปนตน 

2. กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทฯ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลการ

จัดการ และผลการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของแตละบริษัทภายใตขอบเขต ดังตอไปนี้ 
 ดําเนินการติดตาม และใหคําแนะนําเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่

เก่ียวของเปนไปตามสัญญาและกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของ 
 ติดตามผลการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 

รวมถึงใหคําแนะนําเพื่อใหม่ันใจวาการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของ
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันเวลา
และเหมาะสม 

 พิจารณา ติดตาม และใหคําแนะนําเพื่อใหบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของมีระบบ
ควบคุมภายในรวมถึงระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจ 

 พิจารณา ติดตาม และดําเนินการจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สําคัญ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของใหเปนปจจุบัน
และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอยางสม่ําเสมอ 

3. บริษัทฯ จะกําหนดแผนงานและดําเนินการเพื่อทําใหม่ันใจไดวาบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เก่ียวของ มีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงขอมูลตางๆ ที่ตอง
เปดเผยแกหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของ และนักลงทุนภายนอก รวมถึง
สาธารณชน ที่มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 

4. ในกรณีที่บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของมีความจําเปนตองเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทจะตองติดตามใหบริษัทยอย บริษัทรวม และ
บริษัทที่เก่ียวของเขาทํารายการดวยความโปรงใส และเปนธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑวาดวย
การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดมาและจําหนายไป ซึ่งสินทรัพย ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานกํากับ
ดูแลที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

5. บริษัทฯ จะดําเนินการที่จําเปนและติดตามใหบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เก่ียวของมีระบบในการ
เปดเผยขอมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองรับทราบหรือพิจารณาขอมูลที่อาจมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพย บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและไดเผยแพรใหกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดําเนินการดานการปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้ 

1.  นโยบายการปองกันการใชขอมูลภายใน 
1) ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหนาที่ในการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง

หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการและผูบริหารตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหที่
ประชุมคณะกรรมการทราบ 

3) กรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการ
ฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในท่ีเปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย ตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพร
งบการเงินหรือเผยแพรเก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหบุคคลดังกลาวทราบการงดการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยาง
เปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาอยางนอย 30 วัน กอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และควรรอ
คอยอยางนอย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูล
ที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น 

4) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ตอการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนซ่ึงตนไดลวงรูมาใน
ตําแหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซ้ือหรือขายหรือเสนอซ้ือหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือ
ทางออมที่อาจจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชนตอตนเอง
หรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพ่ือใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบ
แทนหรือไมก็ตาม 

5) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่ลาออก
แลว เปดเผยขอมูลภายในหรือความลับของ บริษัทฯ ตลอดจนขอมูลความลับของคูคาของบริษัทฯ ที่ตนได
รับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ใหบุคคลภายนอกรับทราบ แมวาการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะไมทําใหเกิดผล
เสียหายแกบริษัทฯ และคูคาของบริษัทฯ 

6) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผูบริหารและพนักงานมีหนาที่เก็บรักษา
ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ และมีหนาที่ในการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เทานั้น ทั้งนี้ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นําความลับ 
และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชประโยชนใหแกบริษัทอื่นที่ตนเองเปนผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร 
พนักงาน และลูกจาง 

7) กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน โดยเร่ิมต้ังแตการ
ตักเตือนเปนหนังสือตัดคาจาง พักงานช่ัวคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงานซ่ึงการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ 

 
2. การดําเนินการดานการปองกันการใชขอมูลภายใน 

1) ส่ือความใหกรรมการและผูบริหารรายใหมของบริษัทฯ ตระหนักถึงหนาที่ในการรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ ก.ล.ต. ภายใน     
3 วันทําการหลังจากที่มีการเปล่ียนแปลง รวมถึงเนนยํ้ากับกรรมการและผูบริหารปจจุบันอยางสม่ําเสมอ
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ดวยการสงหนังสือหรืออีเมลแจงเตือนกรรมการและผูบริหารทุกรายใหมีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยดังกลาว (หากมี) 

2) แจงเตือนใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ ทราบเปนลายลักษณอักษร ถึงระยะเวลาหาม
ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ (Black- Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กําหนดในระหวางชวงเวลาที่บริษัทฯ จะมี
การเปดเผยขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อใหขอมูลนั้นไดรับการ
เผยแพรสูสาธารณชนอยางทั่วถึงกอน 

3) เปดเผยการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปและเว็บไซตของบริษัทฯ 
นอกจากน้ีคณะกรรมการยังไดติดตามการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร
เปนรายเดือนผานการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอมูลการถือหลักทรัพยของกรรมการ 
ผูบริหาร ทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการเปล่ียนแปลงระหวางป  
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในป 2559  

(รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ – สกุล 
จํานวนหุน จํานวนหุน 

เพ่ิม / (ลด)
ระหวางป 

หมายเหต ุ31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59
  

กรรมการ 
1 นายสุรงค บูลกุล  73,000 73,000 - - 
  โดยคูสมรส 36,800 36,800 - - 
2 นายณอคุณ สิทธิพงศ 73,000 73,000 - - 
3 นายจุลสิงห วสันตสิงห 73,000 48,667 (24,333) - 
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน 73,000 73,000 - - 
5 นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 73,000 73,000 - - 
6 พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ N/A - - กรรมการแตงต้ังใหม มีผล 20 ม.ค. 59
7 นายชวลิต พันธทอง 30,000 30,000 - - 
8 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 73,000 73,000 - - 
9 นายอธิคม เติบศิริ 73,000 73,000 - - 
10 นายสมชัย วงศวัฒนศานต 73,000 73,000 - - 
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน 73,000 73,000 - - 
12 นายเติมชัย บุนนาค 25,000 25,000 - - 

ผูบริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) 
13 นายโกวิท  จึงเสถียรทรัพย 58,000 58,000 - - 
14 นายสมรชัย คุณรักษ     63,000 63,000 - - 
15 นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  N/A - - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 พ.ย. 59 
16 นางวนิดา  บุญภิรักษ  58,000 58,000 - - 
17 นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย    58,000 58,000 - - 
18 นายพยนต อัมพรอารีกุล   58,000 58,000 - - 
19 นางศศิธร สติฐิต N/A 10,000 - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 ก.ค. 59 
20 นายไกรสร พัววิไล N/A 46,000 - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 พ.ย. 59 
21 นายสุรจิตร บัวเทิง N/A 15,700 - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 ก.พ. 60 
22 นายองคการ ศรีวิจิตร  50,000 50,000 - - 
23 นายจารุวัฒน สิงหสมดี  N/A - - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 พ.ย. 59 
24 นายสมศักด์ิ เลิศเจริญเสริมสุข N/A 49,000 - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 พ.ย. 59 
25 นายเสารชัย สุขเกษม N/A 46,000 - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 พ.ย. 59 
26 นายพิพัฒนพงษ จันทรดี N/A 19,999 - ผูบริหารแตงต้ังใหม มีผล 1 ธ.ค. 59 
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9.6 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

สําหรับงวดปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนใหแกผูสอบ 
บัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เปนจํานวนเงินรวม 2.53 
ลานบาท โดยแบงเปนคาสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 1.16 ลานบาท และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 1.37 ลานบาท 
และคาตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จํานวน 0.57 ลานบาท 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมีความเปน   
อิสระโดยไมมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทดังกลาวมากอน 
 
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 
 
9.7.1 การกํากับการปฏิบัติงาน 

  คณะกรรมการทบทวนความสอดคลองดานกฎหมาย (Compliance Committee) 
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามกฎหมาย รวมถึงขอกําหนดของทาง

ราชการที่เก่ียวของ บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนความสอดคลองดานกฎหมาย เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวยบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ที่ตองปฎิบัติงานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบตางๆ เปนประจํา ทั้งนี้ หนาที่ของคณะกรรมการทบทวนความสอดคลองดานกฎหมายประกอบดวย การ
ตรวจสอบกฎหมายและขอกําหนดของราชการที่เก่ียวของกับบริษัทฯ การจัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดของ
ราชการที่เก่ียวของ ตรวจสอบสถานะปจจุบัน และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบรวมถึงกรอบระยะเวลาในการวางแผนงาน
และดําเนินการ การจัดประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และการรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 
 
9.7.2 การจัดกิจกรรมและการส่ือสาร  

PTT Group CG Day 
บริษัทฯ รวมกับบริษัทในกลุม ปตท. ไดจัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2559 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2559ภายใต

แนวคิด “See Through the Future”  เพื่อแสดงออกถึงความมุงม่ันของบริษัทในกลุม ปตท. ในการเปนองคกรที่โปรงใส 
และใหความสําคัญในเร่ืองการตอตานคอรรัปชันทุกรูปแบบอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน
และรวมเสริมสรางวัฒนธรรมการดําเนินงานอยางโปรงใสใหขยายไปยังเครือขายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม    

 
โดยสรุปในป 2559 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. 

กําหนดไวอยางครบถวน ยกเวน บางกรณีเชน บริษัทฯ ยังมิไดกําหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 
เนื่องจากการดําเนินการการดังกลาวไมเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ เปนตน 
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

บริษัทฯ ไดเปดเผยการดําเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ GPSC ไวในรายงาน
ความย่ังยืน (Sustainability Report) ประจําป 2559 ในการจัดทํารายงานความย่ังยืน ประจําป 2559 บริษัทฯ ไดคัดเลือก
เนื้อหาตามหลักการกําหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุนที่ 4 ซึ่งเปน
มาตรฐานสากลดานการรายงานแนวทางและผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมฉบับลาสุด เพื่อ
เปดเผยนโยบายและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอม 
เพื่อความย่ังยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจปกติ (in-process) 
 

ทั้งนี้ GPSC จัดสงรายงานความย่ังยืน ประจําป 2559 พรอมกับรายงานประจําปใหกับผูถือหุน และเปดเผยใหกับ
ผูที่สนใจบนเว็บไซตของ GPSC : www.gpscgroup.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ กํากับดูแลและบริหารจัดการเก่ียวกับระบบการคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee :RMC) ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ โดย
เปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารและกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตาม
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งระบุไวในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) ปฏิบัติการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ จากแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (Risk 
Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) และผลการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ รวมทั้งผลการสอบทานจากหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสม 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 12/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดําเนินการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินของฝายบริหาร  ผลการสอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ 
ไดจัดใหมีทรัพยากรบุคลากรที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน สําหรับการ
ควบคุมภายใน ในหัวขออื่น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเชนกัน 

ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee : AC) มีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดผานการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในตามท่ี กลต. กําหนดเปนประจําทุกป และจากรายงานผลการสอบทาน ซึ่งไดสอบทาน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในจากหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการติดตามการดําเนินการตามแนวทางและ
ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ซึ่งพิจารณาองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 
5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
การควบคุมการปฏิบั ติ ง าน  (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการ ส่ือสารข อ มูล  ( Information & 
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities ) 

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองคประกอบการควบคุมภายในได
ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)  
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คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความซ่ือตรงและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน พรอมทั้งกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธกิจ มีสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม มีการกําหนดโครงสรางองคกร จริยธรรมองคกร นโยบายและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
ความรู ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และมีขั้นตอนในการติดตามผลอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 

2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร จึงจัดใหมี

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ปฏิบัติหนาที่กําหนดทบทวน นโยบายกรอบการ
บริหารความเส่ียงองคกร  รวมถึงกํากับดูแล สนับสนุนใหมีการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในองคกร  และมีแผนจัดการความเส่ียง ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร เพื่อใหม่ันใจวา 
บริษัทฯ มีการจัดการความเส่ียงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมาย
การดําเนินธุรกิจขององคกร 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะชวยลดความเส่ียงที่ไมบรรลุ

วัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไดกําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงระดับองคกร 
และมีการระบุปจจัยความเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความ
เส่ียง นอกจากน้ี ยังมีการฝกอบรมผูเก่ียวของเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารความเส่ียงขององคกร
อยางสม่ําเสมอ 

- บริษัทฯ กําหนดกิจกรรมควบคุม โดยคํานึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเชน มีการแบงแยกหนาที่  
มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการทํารายการท่ีมีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน การทํา
ธุรกรรมที่มีความโปรงใสและเปนธรรม ตรวจสอบได และการอนุมัติธุรกรรมโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ  

- บริษัทฯ จัดทําระเบียบ นโยบาย ขอกําหนด คูมือการปฏิบัติงาน เปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร และพนักงานแตละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ 
นโยบาย ขอกําหนด และคูมือการปฏิบัติงานตางๆ อยางสม่ําเสมอ  

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication)  
- บริษัทฯ ใหความสําคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สนับสนุนใหการ

ควบคุมภายในสามารถดําเนินอยางมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการ
ออกแบบการควบคุมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ัวไปอยางเพียงพอและเหมาะสม และมีการกําหนด
ลําดับขั้นและชองทางในการรายงานผลตามลําดับขั้นซึ่งสอดคลองตามลักษณะโครงสรางองคกร 

- บริษัทฯ จัดชองทางสําหรับการส่ือสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกผาน Website และ Email ของบริษัทฯ 
- บริษัทฯ จัดชองทางรับเร่ืองรองเรียน และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการเร่ืองรองเรียน (Whistleblower 

System) 
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5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)  
- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พรอมทั้งกําหนดแนวทาง

พัฒนาปรับปรุง เพื่อใหม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  

ไดตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมตางๆ ตามแผนตรวจสอบท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัทฯ และ
ความเส่ียงที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยส่ือสารใหผูบริหารรับทราบ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุง  

11.2 ความเห็นของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคมุภายใน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส

และประจําป 2559 ผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญเพื่อเสนอแนะให
บริษัทฯ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแตอยางใด 

11.3 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ไดมีมติแตงต้ังนายไกรสร พัววิไล ให

ดํารงตําแหนงรักษาการผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร ตามโครงสรางใหมของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนผูมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในสําหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ  และ
เขาใจในกิจกรรม ตลอดจนการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทั้งนี้ไดผานการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ดานตรวจสอบภายใน  จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประวัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือ – นามสกุล   : นายไกรสร พัววิไล 
ตําแหนงปจจบัุน : รักษาการผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร 
อายุ  : 54 ป 8 เดือน 
วันที่ดํารงตําแหนง : 1 พฤศจิกายน 2559 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท  Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา สาขา M.B.A in Management 

Info System (MIS) 
 : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1, สภาวิชาชีพบัญชี 

- การบริหารความเส่ียงตามแนว COSO-ERM, สภาวิชาชีพบัญชี 
- Detecting & Preventing Corporate Fraud, The Asia Business Forum 
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- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2, สภาวิชาชีพบัญชี 
- การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน, สภาวิชาชีพบัญชี 
- การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแตละระบบงาน,  
  สภาวิชาชีพบัญชี 
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพ่ือเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาต 
สากล, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Tool and Techniques for the Audit Manager, สมาคมผูตรวจสอบฯ 
- หลักสูตร COSO 2013 : The Framework for Internal Control  

  - หลักสูตร Management Development Program2 : People Management 
  - หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 
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12.  รายการระหวางกัน 

12.1 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

 สําหรับรอบบัญชีป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเก่ียวของกับบริษัทตางๆ ในกลุมบริษัทฯ โดยการมีผูถือหุน
หรือกรรมการรวมกัน รายการบัญชีระหวางกิจการที่เก่ียวของกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินไดกําหนดขึ้นโดยใชราคา
ตลาดหรือเปนไปตามเงื่อนไขและเกณฑที่ตกลงกันตามสัญญาระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้นหากไมมีราคาตลาดรองรับ 
สามารถสรุปเปนประเภทรายการที่สําคัญไดดังนี้ 

1. รายการธุรกิจปกติ: เปนรายการที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการทํารายการตามการดําเนินธุรกิจปกติ และมีความ
จําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทยอยจะยังคงมีการทํารายการลักษณะน้ีอยาง
ตอเนื่องในอนาคต โดยมีรายการธุรกิจปกติที่สําคัญดังนี้ 

1.1 การซื้อเชื้อเพลิงและสารเคมีเพื่อใชเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต โดยการเขาทํารายการดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกระทํากับบุคคลอื่น และ/หรือ เงื่อนไขการคาที่ไมทําใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเสียประโยชน ซึ่งรายการประเภทนี้ ประกอบดวย  

 การซื้อกาซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเปนผูขายกาซธรรมชาติใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมแตเพียงรายเดียว
ในประเทศไทย 

 การซื้อน้ํามันดีเซลจาก TOP ซึ่งมีโรงงานอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟาศรีราชาของบริษัทฯ  เพื่อนําน้ํามัน
ดีเซลมาใชเปนเช้ือเพลิงสํารอง  

1.2 การจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม และไนโตรเจน ใหแกลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี
แนวทางเดียวกันในการกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคาที่อาจมีความขัดแยงและที่
ไมมีความขัดแยงกับบริษัทฯ  

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ: เปนรายการที่บริษัทฯ และบริษัทยอยทําเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไปที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกระทํากับบุคคลอื่น และ/หรือ เงื่อนไขการคาที่ไมทําใหบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเสียประโยชน และบริษัทฯ คาดวาจะมีการเขาทํารายการลักษณะน้ีอยางตอเนื่องในอนาคต โดยมีรายการที่
สําคัญดังนี้ 

2.1 รายการที่เก่ียวของกับการขนสงวัตถุดิบในการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ เชน การเชาทอสงน้ําดิบเพื่อใช
ในกระบวนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาศรีราชา การขอเชาใชและใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe 
rack) ของโรงผลิตสาธารณูปการระยอง  

2.2 รายการที่เก่ียวของกับคาใชจายสําหรับพนักงาน เชน คาใชจายสําหรับพนักงานท่ีผูถือหุนสงมาปฏิบัติงาน
สมทบเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายไดจากการสงพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทที่เขา
ไปลงทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทดังกลาว  

2.3 รายการทําประกันภัยสําหรับโรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยที่มีผูถือหุนใหญรายเดียวกันกับบริษัทฯ โดยการเขาทําประกันภัยจะเปนไปใน
ลักษณะการทําประกันภัยแบบกลุมซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
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2.4 รายการรับบริการดานตางๆ ที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน 
 การจางเหมาบริการจัดหาพนักงานกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มีความชํานาญและประสบการณในการ

จัดหาบุคลากรประเภท Outsource มาปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่บริษัทฯ กําหนด ตามอัตราคาจางบริการ
ตามเงื่อนไขท่ีตกลงรวมกัน  

 บริการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงซึ่งมีความเช่ียวชาญในงานบํารุงรักษา 
และต้ังอยูในบริเวณเดียวกันกับโรงสาธารณูปการระยองของบริษัทฯ   

 บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและคาใชจายที่เก่ียวของ เชน คาใชจายฝายทุนสําหรับการ
พัฒนาโปรแกรมใหม  

 บริการบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งเปนผูบริการบํารุงรักษาโครงสราง
การวางทอเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสรางสําหรับวางทอของบริษัทฯ ต้ังอยู 

2.5  รายการพื้นที่สํานักงานและโรงงาน ซึ่งประกอบดวย  
 การเชาและใหเชาพื้นที่สํานักงานในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ โดยมีอัตราคาเชาเปนไปตาม

อัตราที่กําหนดในสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับผูเชารายอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับประโยชนในการ
ติดตอประสานงานกับลูกคาและคูคาสวนใหญ ซึ่งมีสํานักงานในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรย่ีคอมเพล็กซ  

 การเชาที่ดินสําหรับการดําเนินงานของโรงไฟฟาศรีราชากับ TOP ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของโรงไฟฟาศรีราชา โดย
รายการเชาดังกลาวเปนประโยชนและสะดวกตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 การเชาพื้นที่สํานักงานและคาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาสถานท่ีสําหรับการดําเนินงานของ IRPC-CP 
กับ IRPC ซึ่งเปนผูถือหุนของ IRPC-CP โดยรายการเชาและการรับบริการดังกลาวเปนประโยชนและสะดวกตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับงวดปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559  มีรายละเอียด ดังนี้ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 3 

12.1.1 รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

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

ปตท. ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ โดย ปตท. เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจาก ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  โดยถือหุนรอยละ 22.58 ของทุน              
จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทฯ  และ ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญใน PTTGC และ TOP ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญรายอื่นของบริษัทฯ รวมถึงมีกรรมการของบริษัทฯ เปนผูบริหารของ ปตท. จํานวน 
1 ทาน คือ นายชวลิต พันธทอง 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายสําหรับการซื้อกาซธรรมชาติ  
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

12,493.64 
932.11 

13,817.98 
1,051.89 

16,630.06 
1,733.50 

 
17,001.81 

1,857.47 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ซื้อกาซธรรมชาติเพื่อใชเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตกระแสไฟฟา
เพื่อจําหนาย ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป ทั้งนี้ 
ปตท. เปนผูขายกาซธรรมชาติใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมแตเพียงรายเดียวในประเทศ 
โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อกาซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ  

คาใชจายสําหรับการขอเชาใชโครงสรางหลักสําหรับ
รองรับทอขนสงผลิตภัณฑ (pipe-rack)  
-   คาใชจายสําหรับงวด 
-   ลูกหนี้คงคาง 

 
1.10 
0.57 

 
1.10 
0.57 

 
1.07 
0.55 

 
 

1.07 
0.55 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ ปตท. เพื่อขอเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ 
(pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อวางทอขนสงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑภายในพื้นที่ดังกลาว 
โดยมีอัตราการเชาและเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ ปตท. 
บริษัทฯ ไดชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายหกเดือนจึงรับรูเปนคาใชจายจาย
ลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คงคาง 

คาใชจายสําหรับสิทธใินการใชทอกาซ 
-   เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชระบบจําหนาย 
กาซธรรมชาติ 

-    เจาหนี้คงคาง 

 
- 
- 

 
563.02 

- 

 
- 
- 

 
563.02 
178.25 

IRPC-CP ไดขอสิทธิในการใชทอกาซของ ปตท. บริเวณโรงไฟฟา IRPC-CP เพื่อรับซื้อกาซ 
มาใชในกระบวนการผลิต โดยมีอัตราสิทธิในการใชทอกาซเปนไปตามอัตราและเงื่อนไข
ทางการคาที่กําหนดภายใตสัญญาสิทธิ์ในการใชทอกาซระหวาง IRPC-CP และ ปตท. ซึ่งจะ
ตัดจําหนายคาสิทธิการใชระบบจําหนายกาซธรรมชาติเมื่อเริ่มมีการผลิตในป พ.ศ. 2560 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 4 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ ปตท. สงมาปฏิบัติงาน
สมทบที่บริษัทฯ  
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง                                                       

 
 

42.96 
14.28

 
 

42.96 
14.28

 
 

36.27 
33.31 

 
 

36.27 
33.31 

ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัทฯ มีการสงพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย ปตท. เปนผูสํารองจายในสวนของเงินเดือน โบนัส 
และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ ปตท. สงมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง ปตท. จะมีการเรียก
เก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายซื้อตั๋วเครื่องบิน 

 - คาใชจายสําหรับงวด 
 

1.39 

 

1.39 

 
 

1.21 

 
 

1.21 

บริษัทฯ สามารถใชสิทธิจองซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อใชเดินทางสําหรับกิจการของบริษัทฯ ผาน
ทางชองทางการจองซื้อตั๋วเครื่องบินของ ปตท. ได โดย ปตท. จะเปนผูสํารองจายคาใชจายใน
สวนนี้ และจะมีการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและ
เงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายในการใชบริการศูนยอํานวยความสะดวก
ของ ปตท. 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   ลูกหนี้คงคาง 
-   เจาหนี้คงคาง 
 

0.49 
0.03 
0.07 

 

0.76 
0.03 
0.08 

 

0.45 
0.04 
0.09 

 

 
 

0.57 
0.04 
0.09 

 

ปตท. มีการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในอาคารสํานักงานใหญ ปตท. และ
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ (Enco) เชน ศูนยพยาบาล ศูนยออกกําลังกาย  เปนตน ทางปตท. 
เปดใหบริการแกพนักงานและบุคลากรภายในกลุม ปตท. เปนการทั่วไป ซึ่งรวมถึงพนักงาน
และบุคลากรของบริษัทฯ โดยคาใชจายในการใชบริการศูนยอํานวยความสะดวก เปนอัตราที่ 
ปตท. กําหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุม ปตท. ในอัตราเดียวกัน ตามราคาและ
เงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายซื้อน้ํามันเครื่อง 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

1.11 
- 

 

1.11 
- 

 

3.87 
0.08 

 
3.87 
0.08 

บริษัทฯ ซื้อน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องจักรจาก ปตท. เพื่อใชในการบํารุงรักษากังหันไอน้ํา 
(Steam Turbine) ตามแผนการบํารุงรักษาระยะยาว (Major Overhaul) ซึ่งตองเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่องทุกครั้งที่มีการทํา Major Overhaul ทั้งนี้น้ํามันเครื่องที่ ซื้อจาก ปตท. เปน
น้ํามันเครื่องชนิดเดิมที่บริษัทฯ ใชอยูในปจจุบัน โดยเปนราคาขายเทียบเคียงกับผูขายรายอื่น
ทั่วไป ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายตรวจสอบระบบทอกาซ  
-  คาใชจายสําหรับงวด 0.30 0.30 0.16 

 
0.16 

เนื่องดวยระบบทอ  Natural Gas Pipeline เปนอุปกรณสําคัญในการจัดสงกาซธรรมชาติเพื่อ
ใชในการผลิตไฟฟาจึงมีความจําเปนที่ตองทําการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 5 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

-   เจาหนี้คงคาง 0.24 0.24 - - standards เพื่อใหระบบทอมีความพรอมใชงานอยางปลอดภัย โดยทาง ปตท. เปนผูมีความ
เชี่ยวชาญในการตรวจทดสอบระบบดังกลาว และยังเปนผูจัดจําหนายกาซธรรมชาติในระบบ
ทอที่จะตองทําการตรวจสอบดวย รวมทั้งยังมีความพรอมที่จะสามารถเขาดําเนินการ
ตรวจสอบไดตามแผนงานที่ บริษัทฯ แจงไว  โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาคาบริการ
ตรวจสอบระบบทอกาซตามสัญญาตรวจสอบระบบทอกาซระหวางบริษัทฯ และ ปตท. 

คาใชจายสําหรับวางแผนการดําเนินงานในระบบ 
ERP  
-   คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

-
-

-
-

 
0.52 
0.55 

 
 

0.52 
0.55 

คาใชจายที่ เกิดขึ้นเปนคาใชจายเกี่ยวกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning 
System) เพื่อสนับสนุนโครงสรางกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ใหมีความรวดเร็วในการ
จัดหาคูคาและสามารถเปรียบเทียบราคาใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งนี้การเขาทํา
สัญญาดังกลาวเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยมีอัตราคาจางบริการและ
เงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ ปตท. 

รายไดอื่นจากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ไดรับจาก ปตท. 
-   รายไดสําหรับงวด 0.01 0.01 0.06 

 
0.06 

เงินรางวัลที่บริษัทฯ ไดรับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ สงผลงานเขา
ประกวดภายใตโครงการ PTT Group Operational Excellence 

รายไดอื่นจากคาทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่
บริษัทฯ ไดรับจาก ปตท. 
-  รายไดสําหรับงวด 

 
0.61 

 
0.61 

 
- 

 
 

- 

คาทดแทนทรัพยสินในเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติที่บริษัทฯ ไดรับจาก ปตท. ตามที่ 
กกพ. ไดประกาศกําหนดระบบโครงขายกาซธรรมชาติ ทอสงกาซธรรมชาติบนบกสาย
ประธานเสนที่ 1 (ชวงปรับแกแนวเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ และชวงแนวเขตโครงขาย
กาซธรรมชาติใหม) โดย ปตท. ไดเขาสํารวจพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ในจังหวัดระยองของบริษัทฯ อยู
ในแนวเขตดังกลาวและไดประเมินคาทดแทนทรัพยสินในเขตระบบโครงขายกาซธรรมชาติ 
ตามหลักเกณฑที่ กกพ.เปนผูกําหนด 

คาใชจายในการจัดงานนิทรรศการ 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
 

0.05 0.05 - 
 

- 
คาใชจายที่เกิดขึ้นเปนเงินสนับสนุนการจัดงานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติประจําป 
2559 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทกลุม ปตท. ได
เขารวมในการแสดงนิทรรศการสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ เพื่อเปนการเผยแพรระบบ
บริหารจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนแก
นายจาง ลูกจาง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเปนการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณ



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 6 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

และสรางความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานดานความปลอดภัยขององคกรตอสาธารณชนและ
ผูมีสวนไดเสียตางๆ 

 
12.1.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“PTTGC”)  

 PTTGC ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร โดย PTTGC เปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจาก PTTGC เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนรอยละ 22.73 ของทุน        
จดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทฯ และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. รวมถึงมีกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการหรือผูบริหารของ PTTGC จํานวน 2 ทาน คือ นายสุพัฒนพงษ               
พันธมีเชาว และ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
3,986.41 

353.82 

 
3,986.41 

353.82 

 
4,147.60 

406.09 

 
 

4,147.60 
406.09 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ PTTGC เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไข
โดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแตละ
ผลิตภัณฑใหแก PTTGC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคากับ
ลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

ค า ใ ช จ า ย สํ าห รับพนั ก ง านที่  PTTGC ส ง ม า
ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

 
13.15 

4.84 

 
13.15 

4.84 

 
10.49 

4.53 

 
 

10.49 
4.53 

PTTGC ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัทฯ มีการสงพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย PTTGC เปนผูสํารองจายในสวนของเงินเดือน 
โบนัสและสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ PTTGC สงมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง PTTGC 
จะมีการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทาง  
การคา 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 7 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

ค า ใช จ าย สําห รับ ซื้อ  Condensate ที่ ลู กค าส ง
ปริมาณน้ํากลับคืนมาใหบริษัทฯ เกิน ตาม MOU 
- คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

 
4.61 
0.84 

 
4.61 
0.84 

 
8.92 
0.98 

 
 

8.92 
0.98 

ตามสัญญาการขายไอน้ําใหกับ PTTGC ที่ PTTGC ตองคืนน้ํา Condensate ตามปริมาณที่
กําหนดไวในสัญญา หากคืนไมถึงตามปริมาณที่กําหนด จะมีคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับสวนที่
ไมไดสงคืน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ตองการปริมาณน้ํา Condensate มากกวาที่กําหนดไวใน
สัญญา จึงขอซื้อน้ํา Condensate จาก PTTGC ในปริมาณที่สูงกวาที่กําหนดไวในสัญญา  
จึงไดทํา MOU เรื่องการซื้อขายน้ํา Condensate จาก Ethane Cracker  โดยมีอัตราคาใชจาย
เปนไปตามอัตราที่กําหนดภายใต MOU ระหวางบริษัทฯ และ PTTGC  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคา 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
- เจาหนี้คงคาง 
- ลูกหนี้คงคาง 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
84.66 
90.58 

 
 

84.66 
90.58 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวนตางระหวาง
มูลคาการรับซื้อไฟฟาขั้นต่ําที่ PTTGC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทฯ 
และ PTTGC กับมูลคาที่ PTTGC ไดรับซื้อไฟฟาตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
สัญญาดังกลาว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป  และรับรูสวน
ตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจากตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay หาก PTTGC รับซื้อไฟฟาในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม
สัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใชเกิน  ทั้งนี้ เงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay เปนเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไข
ดังกลาวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกัน
กับบริษัทฯ  

 

 

 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 8 

12.1.1.3  บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (“TOP”) 

 TOP ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ํามัน เพื่อผลิตและจําหนายน้ํามันปโตรเลียมสําเร็จรูปเปนธุรกิจหลัก และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจาก TOP เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือ
หุนบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 8.91 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทฯ และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. นอกจากนี้กรรมการของบริษัทฯ ยังเปนกรรมการหรือผูบริหารของ TOP 
จํานวน 2 ทาน คือ นาย อธิคม เติบศิริ และ นายสมชัย วงศวัฒนศานต 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการจําหนายน้ําดิบ
-  รายไดสําหรับงวด 
-   ลูกหนี้คงคาง 

16.37 
- 

16.37 
- 

3.88 
1.79 

 
3.88 
1.79 

รายไดการจําหนายน้ําดิบเปนไปตามสัญญาคาใชทอน้ําดิบระหวางบริษัทฯ และ TOP เปน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยกําหนดราคาและเงื่อนไขคาน้ําดิบ
เปนไปตามอัตราที่กําหนดภายใตสัญญาระหวางบริษัทฯ และ TOP เนื่องจากบริษัทฯ รับน้ํา
ดิบจาก East Water (EW) โดยใชมิเตอรเดียวกับ TOP บริษัทฯ จึงเรียกเก็บเงินในสวนที่ TOP 
ใชน้ําดิบ  

คาใชจายสําหรับการซื้อน้ํามันดีเซล  
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

14.87 
0.96 

14.87 
0.96 

18.41 
4.36 

 

 
18.41 

4.36 
 

คาใชจายซื้อน้ํามันดีเซล (Hight Speed Diesel) ตามสัญญาซื้อขายและสํารองน้ํามันดีเซล 
(Diesel Fuel Sales and Back-up Fuel Stock Agreement) ระหวางบริษัทฯ และ TOP เพื่อ
นําน้ํามันดีเซลมาใชเปนเชื้อเพลิงสํารองสําหรับโรงไฟฟาศรีราชาในกรณีที่การจัดสงกาซ
ธรรมชาติซึ่งเปนเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟาหยุดชะงัก หรือตามความตองการใชงานอื่น โดย
มีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อน้ํามันดีเซลตามสัญญาซื้อขายน้ํามันดีเซลระหวางบริษัทฯ และ 
TOP ทั้งนี้ การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ 

คาใชจายสําหรับการเชาที่ดิน
- คาใชจายสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 
- เงินมัดจํา 
 

6.40 
4.44 
2.83 

6.40 
4.44 
2.83 

6.40 
4.44 
2.83 

 
 

 
6.40 
4.44 
2.83 

 
 

โรงไฟฟาศรีราชาตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ไดรับสิทธิครอบครองและใชประโยชนบน
ที่ดินดังกลาวภายใตสัญญาเชาที่ราชพัสดุระหวาง TOP และกระทรวงการคลัง โดย TOP ได
ใหบริษัทฯ เชาชวงที่ดินดังกลาวภายใตสัญญาเชาชวงที่ดินระหวางบริษัทฯ และ TOP ซึ่งการ
ใหเชาชวงดังกลาวไดรับการยินยอมอนุญาตใหมีการเชาชวงไดจากกระทรวงการคลัง 
การเชาชวงที่ดินดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติ และเกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีอัตรา
คาเชาชวงเปนไปตามอัตราที่กําหนดภายใตสัญญาเชาชวงระหวางบริษัทฯ และ TOP โดย
อัตราคาเชาเปนไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ใหผูอื่นเชาตามเงื่อนไขทางการคา และบริษัทฯ 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 9 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

ไดชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายสิบสองเดือนจึงรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนา 
โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คงคาง 

คาใชจายในการเชาทอสงน้ําดิบ
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

3.55 
1.55 

3.55 
1.55 

3.67 
2.00 

 
3.67 
2.00 

บริษัทฯ ไดขอเชาใชทอสงน้ําดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟาศรีราชา ซึ่งเชื่อมตอกับทอสงน้ํา
ของ EW เพื่อรับซื้อน้ําดิบจาก EW โดยมีอัตราคาเชาทอสงน้ําดิบเปนไปตามอัตราที่กําหนด
ภายใตสัญญาเชาระหวางบริษัทฯ และ TOP 
บริษัทฯ ไดชําระเงินคาเชาดังกลาวลวงหนาเปนรายสิบสองเดือนจึงรับรูเปนคาใชจายจาย
ลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คงคาง มีอัตราคาเชาที่กําหนดภายใตสัญญาเชาระหวาง
บริษัทฯ และ TOP ซื่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายสําหรับการเชาสํานักงาน คาน้ํา และคา
ไฟฟา 
- คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 
-   เงินมัดจํา 

 
2.45 
0.18 
0.11 

 
2.45 
0.18 
0.11 

 
2.87 
0.21 
0.11 

 
 

2.87 
0.21 
0.11 

บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในสวนที่เปนสํานักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เพื่อใชสําหรับการบริหาร
จัดการ ดําเนินการเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาศรีราชา เนื่องจากโรงไฟฟาศรีราชา
ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ของ TOP การเชาอาคารสํานักงานดังกลาวเปนรายการธุรกรรมปกติ และ
เกิดขึ้นตามความจําเปน โดยมีอัตราคาเชาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา อัตราที่กําหนด
ภายใตสัญญาเชาระหวางบริษัทฯ และ TOP 

คาใชจายสําหรับการใชบริการดานตางๆ จาก TOP 
- คาใชจายสําหรับงวด 
 

0.35 
 

0.35 
 

0.35 
 

 
0.35 

 

เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยูในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใชบริการ
ตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทยฉุกเฉิน บริการศูนยสุขภาพ และบริการหนวยดับเพลิงจาก 
TOP เพื่อความสะดวกดานพื้นที่ในการเขาถึงบริการ และเปนประโยชนในดานความรวดเร็ว
ในการใหบริการ โดยมีอัตราคาใชจายเปนไปตามอัตราที่กําหนดตามเงื่อนไขทางการคา 
ภายใตสัญญาใหบริการระหวางบริษัทฯ และ TOP  

คาใชจายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

0.33 

0.13 
 

0.33 
0.13 

 

0.43 
0.11 

 
0.43 
0.11 

TOP ไดสํารองจายคาใชจายกิจกรรมชุมชนสัมพันธไปกอน ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บ
คาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 10 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ TOP สงมาปฏิบัติงาน
สมทบที่บริษัทฯ 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

 
16.05 

5.26 

 
16.05 

5.26 

 
15.23 

5.09 

 
 

15.23 
5.09 

TOP ในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัทฯ มีการสงพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย TOP เปนผูสํารองจายในสวนของเงินเดือน โบนัส 
และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ TOP สงมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง TOP จะมีการเรียก
เก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง อัตราตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวาง 
TOP และบริษัทฯ  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

 

12.1.1.4 บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (“TP”) 

 TP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา โดยจําหนายไฟฟาใหแก กฟผ. และไฟฟาสวนที่เหลือและไอน้ําที่ผลิตไดจําหนายใหแก บริษัทในกลุม TOP โดย TP ถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
เนื่องจาก TP เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยถือหุนบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทฯ และมีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก TOP และ ปตท.นอกจากนี้ 
บริษัทฯ และ TP ยังมีกรรมการรวมกัน 2 ทาน คือ นายอธิคม เติบศิริ และ นายสมชัย วงศวัฒนศานต 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการจําหนายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

1.04 
- 

1.04 
- 

33.25 
2.53 

 
33.25 

2.53 

รายไดการจําหนายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ 
และ TP เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได
กําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑใหแก TP ในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของ
กันกับบริษัทฯ  



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 11 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายสําหรับการซื้อพลังงานไฟฟาสํารอง  
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

0.87 
0.31 

0.87 
0.31 

0.10 
0.06 

 
0.10 
0.06 

คาใชจายคาพลังงานไฟฟาสํารอง (Back up power) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาสํารองระหวาง
บริษัทฯ และ TP เพื่อสํารองไฟฟาใหแกโรงไฟฟาศรีราชา ซึ่งตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกันกับ
โรงไฟฟาของ TP เพื่อนํามาใชในกรณีที่การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาศรีราชาหยุดชะงัก ทั้งนี้
การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราและ
เงื่อนไขที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ TP ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัทฯ  ไป
ปฏิบัติงานสมทบที่ TP 
-  รายไดสําหรับงวด 
- ลูกหนี้คงคาง 

 
2.72 
2.91 

 
2.72 
2.91 

 
- 
- 

 
 

- 
- 

เนื่องจาก TP อยูระหวางการพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโต จึงไดทําหนังสือขอตัวพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานที่ TP ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไดสงพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ TP   โดย
บริษัทฯ เปนผูสํารองจายในสวนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่
บริษัทฯ สงไปปฏิบัติงานที่ TP แลวจึงจะเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก TP อีกทอดหนึ่ง โดย
มีการเรียกเก็บอัตราคาบริการดังกลาวตามเงื่อนไขทางการคาสัญญาจางบริหารระหวาง
บริษัทฯ และ TP 

 

12.1.1.5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (“PTTER”) 

 PTTER เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศของ ปตท. และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTER มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน 
PTTER ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTER  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายสําหรับที่ปรึกษาดานภาษี 
-  คาใชจายสําหรับงวด 

 

- 

 

- 0.34 

 

0.34 

คาใชจายดังกลาวเปนคาที่ปรึกษาและจัดทํารายละเอียดในการเสียภาษีทั้งภาษีเงินไดไทย
และภาษีเงินได สปป.ลาว สําหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในโครงการ NL1PC ที่ สปป.ลาว  



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 12 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

 เนื่องจากบริษัทฯ ไดดําเนินการโครงการโรงไฟฟาน้ําลิก 1 (NL1PC) ตอเนื่องจาก PTTER 
โดยกอนการโอนโครงการ PTTER ไดมีการจัดจางที่ปรึกษาภายนอก  ซึ่งภายหลังการโอน 
NL1PC ใหบริษัทฯ ก็ไดใชบริการจากที่ปรึกษาในเรื่องดังกลาวตอเนื่อง เพื่อใหไดขอสรุปใน
การดําเนินการเรื่องนี้ที่เหมาะสม ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายสําหรับคาเชาพื้นที่สํานักงาน 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

4.01 
- 

 

4.01 
- 

 

2.33 
0.50 

 
2.33 
0.50 

บริษัทฯ เชาพื้นที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารบี   
ชั้น 5 โดยเขาทําสัญญาเชาและบริการระหวางบริษัทฯ และ PTTER เนื่องจาก บริษัทฯ มี
จํานวนพนักงานมากขึ้น จึงทําใหสํานักงานชั้น 14 ไมพอเพียงรองรับพนักงาน อีกทั้งคูคา
สวนมากของบริษัทฯ มีสํานักงานใหญอยูภายในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ 
จึงชวยใหบริษัทฯ มีความสะดวกในการติดตอประสานงานกับลูกคาและคูคาดังกลาว การ
เชาพื้นที่สํานักงานดังกลาวเปนไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราคาเชา
เปนไปตามอัตราที่กําหนดภายใตสัญญาเชาและบริการระหวางบริษัทฯ และ PTTER บริษัทฯ 
ไดชําระเงินคาเชาดังกลาวรายเดือน โดยบริษัทฯ จะมีการชําระเงินจริงในทุกวันที่ 30 ของ
เดือน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาซึ่งบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ดังกลาวถึงวันที่ 18 กันยายน 
2559 

รายการสําหรับจําหนายทรัพยสิน 
- รายไดสําหรับงวด 
- คาใชจายสําหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 
- ตนทุนซื้อสินทรัพย 
 

0.94 
0.02 
0.04 

21.91 
 

0.94 
0.02 
0.04 

21.91 

- 
- 
- 
-

 
- 
- 
- 
- 
 

เนื่องจากบริษัทฯ อยูในชวงขยายธุรกิจ ทําใหมีความจําเปนตองเพิ่มอัตรากําลังคนเพื่อรองรับ 
แตเนื่องจากพื้นที่สํานักงานในปจจุบันไมสามารถรองรับจํานวนพนักงานตามแผนอัตรากําลัง
ใหมได จึงไดมีการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถรองรับอัตรากําลังดังกลาว จึงไดทํา
การยายที่ตั้งสํานักงานในวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยการแลกเปลี่ยนพื้นที่กับทาง PTTER ที่
มีพื้นที่มากกวา รวมถึงการจําหนายทรัพยสินระหวางบริษัทดวย และราคาที่ใชในการซื้อขาย
ทรัพยสินไดมีการประเมินราคาทรัพยสินจากผูประเมินราคาอิสระ (ตามเอกสารแนบ 4) 

 

 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 13 

12.1.1.6 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (“IRPC”) 

 IRPC เปนบริษัทผูประกอบการอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ IRPC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน IRPC ใน
สัดสวนรอยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC นอกจากนี้ บริษัทฯ และ IRPC ยังมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายชวลิต พันธทอง 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดขายไฟฟาและไอน้ํา 
- รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

- 
- 

2,055.21 
390.11 

- 
- 

 
263.64 
201.04 

รายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ําตามสัญญาซื้อขายระหวาง IRPC-CPและ IRPC  โดย 
IRPC-CP ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑใหแก IRPC 
ดวยสูตรโครงสรางตามราคาซื้อขายในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงไดกับราคาขายไฟฟาในลูกคา
อุตสาหกรรมอื่น 

คาใชจายสําหรับพนักงานที่ IRPC สงมาปฏิบัติงาน
สมทบที่บริษัทฯ 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
 

 
- 

 
- 

 
0.23 

 
 

 
 

0.23 
 
 
 

IRPC ในฐานะหุนสวนทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการสงพนักงานผูเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน
สมทบเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงไฟฟาขยะตามที่บริษัทฯ รองขอ โดย IRPC เปนผู
สํารองจายในสวนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่ IRPC สงมา
ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง IRPC จะมีการเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันพนักงานดังกลาวไดรับการบรรจุเปนพนักงานของบริษัทฯ แลว ซึ่ง
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายสําหรับหองประชุม
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

0.01 
0.02 

0.01 
0.02

0.02 
- 

0.02 
- 

คาใชจายดังกลาวเปนคาบริการหองประชุม เพื่อการประชุม เนื่องจากหองประชุมของบริษัทฯ
ไมพอเพียงกับจํานวนผูเขารวมประชุม อีกทั้งหองประชุมของ IRPC ตั้งอยูในตึกเดียวกันกับ 
บริษัทฯ  เพื่อความสะดวกของผูเขารวมประชุม ซึ่งการเชาหองประชุมดังกลาวเมื่อ
เปรียบเทียบราคาพบวาไมแตกตางกันมากกับผูใหเชารายอื่นในบริเวณใกลเคียง ซึ่งเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคา 

คาที่ปรึกษาในการกอสรางโรงไฟฟา 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

- 
-

29.00 
7.49 

- 
-

 
10.00 

8.03 

คาใชจายดังกลาวเปนคาจางบริหารโครงการกอสรางโรงไฟฟา ตามสัญญาจางบริหาร
โครงการ ซึ่ง IRPC-CP ไดทํากับ IRPC ตั้งแตกอนจะมีการขายหุนบางสวนใหแกบริษัทฯ โดย
มีการคิดอัตราคาบริการเทียบเคียงจากชั่วโมงการทํางานที่ใชในการบริหารโครงการ 
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ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายในการพัฒนาโรงไฟฟา
-   คาใชจายสําหรับงวด - - - 

 
7.19 

คาใชจายในการพัฒนาโรงไฟฟาเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นชวงพัฒนาโครงการที่ IRPC ไดจายไป
กอนในชวงที่ยังไมไดกอตั้ง IRPC-CP ซึ่ง IRPC ไดเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก IRPC-CP 
อีกทอดหนึ่ง 

คาใชจายในการจัดการและบํารุงรักษาสถานที่ 
-  คาใชจายสําหรับงวด 

 
-

 
2.43 - 

 

 
2.43 

 

คาใชจายดังกลาวเปนคาบริหารจัดการและบํารุงรักษาสถานที่รายเดือน ตามสัญญาซื้อขาย
ที่ดินระหวาง IRPC-CP และ IRPC โดยคาใชจายดังกลาวประมาณการจากคาบริหารจัดการ
และบํารุงรักษาสถานที่สวนกลาง คาบํารุงรักษาสถานที่ที่โรงไฟฟาของ IRPC-CP ตั้งอยู และ
คารักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ การคํานวณคาใชจายดังกลาวจะอางอิงจากจํานวนพื้นที่
โครงการ ในอัตรา 1,200 บาท ตอไร ซึ่งเปนอัตราที่เทากับที่ IRPC เรียกเก็บกับผูใชพื้นที่ราย
อื่น ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจ ายในการ ซื้อไฟฟา  ไอน้ํ า  น้ํ า เพื่ อการ
อุตสาหกรรมและคาบําบัดน้ําเสีย 
- คาใชจายสําหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 

 
- 
-

 
27.52 
11.19 

 
- 
- 

 
 

27.74 
10.28 

เนื่องจากโรงงาน IRPC-CP ตั้งอยูในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นบริษัทจึงซื้อ ไฟฟา ไอน้ํา 
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม และมีคาบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ําจาก IRPC-CP เพื่อ
ใชในกระบวนการ ทดสอบระบบ โดยคิดอัตราคาใชจายเปนไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC 
ใหผูอื่นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายสําหรับการเชาสํานักงาน คาน้ํา คาไฟฟา 
และคาใชจายสวนกลาง 
- คาใชจายหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 
- เงินประกัน 

 
- 
- 
-

 
1.58 
0.22 
0.08 

 
- 
- 
- 

 
 

0.71 
0.04 
0.07 

IRPC-CP เชาพื้นที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ในพื้นที่ของ 
IRPC เนื่องจากคูคาสวนมากของ IRPC-CP มีสํานักงานใหญอยูภายในอาคารสํานักงาน
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จึงชวยใหบริษัทมีความสะดวกในการติดตอประสานงานกับคูคา 
โดยมีอัตราคาเชาเปนไปตามอัตราที่กําหนดภายใตสัญญาเชาและบริการระหวางบริษัทและ 
IRPC  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
- เจาหนี้คงคาง 
- ลูกหนี้คงคาง 

 
- 
-

 
161.32 

43.11 

 
- 
- 

 
 

178.25 
190.72 

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวนตางระหวาง
มูลคาการรับซื้อไอน้ําขั้นต่ําที่ IRPC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไอน้ําระหวาง IRPC-CP 
และ IRPC กับมูลคาที่ IRPC ไดรับซื้อไอน้ําตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
ดังกลาว โดยบริษัทจะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป  และรับรูสวนตาง
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ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

ดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay หาก IRPC รับซื้อไอน้ําในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่ กําหนดตาม
สัญญา IRPC-CP จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใชเกิน  ทั้งนี้ 
เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เปนเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป 

คาใชจาย Maintenance Service 
- คาใชจายสําหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 

- 
-

19.49 
8.97 

- 
- 

 
7.00 
1.63 

IRPC-CP ไดเขาทําสัญญาจัดการบํารุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเปนผูเชี่ยวชาญ
ในดานงานบํารุงรักษาและมีประสบการณทั้งงานเครื่องกลไฟฟา เครื่องมือวัด ระบบ และ
อุปกรณของ IRPC-CP เปนอยางดี ซึ่งเพิ่มความคลองตัวในการใหบริการแก IRPC-CP ทั้งนี้
การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของ IRPC-CP ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาโดยทั่วไป 

 

12.1.1.7 บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (“IRPC-CP”) 

     IRPC-CP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟา โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากมีผูถือหุนใหญรายเดียวกันกับบริษัทฯ อีกทั้ง IRPC ยังมีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ คือ ปตท. ซึ่งถือ
หุน IRPC-CP ผาน IRPC ที่ถือหุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC-CP 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน
สมทบที่ IRPC-CP 
-  รายไดสําหรับงวด 
- ลูกหนี้คงคาง 

 
 

1.12 
3.02 

 
 

- 
- 

 
 

1.43 
1.83 

 
 

- 
- 

บริษัทฯ ในฐานะผูถือหุนใหญของ IRPC-CP ไดสงพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ IRPC-CP โดยบริษัทฯ เปนผูสํารองจายในสวนของเงินเดือน 
โบนัส และสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงานที่บริษัทฯ สงไปปฏิบัติงานที่ IRPC-CP ซึ่งบริษัทฯ 
จะเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
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12.1.1.8 บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จํากัด (“BSA”) 

    BSA ประกอบธุรกิจบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรโดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุนบุริมสิทธิ์อยูในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวของ BSA นอกจากนี้ บริษัทฯ และ BSA ยังมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. ซึ่งถือหุนสามัญทั้งหมดของ BSA โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน
และชําระแลวของ BSA และ PTTGC ซึ่งถือหุนบุริมสิทธิ์ ในสัดสวนรอยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ BSA 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายจางเหมาบริการจัดหาพนักงาน 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 

40.22 
7.16 

41.07 
7.50 

34.19 
6.02 

 
34.73 

6.12 
 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดวาจาง BSA ในงานจางเหมาบริการจัดหาพนักงาน โดย BSA จะ
เปนผูรับจางจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานใหตรงตามวัตถุประสงคที่บริษัทฯ 
กําหนด ซึ่ง BSA จะคิดคาจางเหมาบริการตามจํานวนบุคลากรที่ไดมาปฏิบัติงานใหบริษัทฯ  
โดยมีการเรียกเก็บอัตราคาจางบริการตามเงื่อนไขทางการคาทั่วไปสําหรับธุรกิจ outsource    

 

12.1.1.9   บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด (“PPCL”) 

 PPCL ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑฟนอล อะซีโตน และบิสฟนอล เอ โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PPCL มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือ
หุน PPCL ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PPCL และมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการ จําหน ายไฟฟ า  ไอน้ํ า  น้ํ า เพื่ อการ
อุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 
- เจาหนี้คงคาง 

 
2,788.69 

273.51 
0.002 

 
2,788.69 

273.51 
0.002 

 
2,011.83 

219.98 
- 

 
 

2,011.83 
219.98 

- 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน ตามสัญญา
ซื้อขายแตละผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ PPCL เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี
เงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการ
จําหนายแตละผลิตภัณฑใหแก PPCL ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไข
ทางการคากับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 17 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

เงิน รับลวงหนาจากการขายไอน้ําตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
-  ลูกหนี้คงคาง 
-  เจาหนี้คงคาง 
 

 
169.31 
158.24 

 
169.31 
158.24 

 
- 
- 
 
 

 
 

- 
- 
 
 

เงินรับลวงหนาจากการขายไอน้ําตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวนตางระหวาง
มูลคาการรับซื้อไอน้ําขั้นต่ําที่ PPCL ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไอน้ําระหวางบริษัทฯ และ 
PPCL กับมูลคาที่ PPCL ไดรับซื้อไอน้ําตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป  และรับรูสวนตาง
ดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay หาก PPCL รับซื้อไอน้ําในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่ กําหนดตาม
สัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใชเกิน ซึ่งบริษัทฯ มี
การตกลงเงื่อนไขทางการคาดังกลาวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอื่นทั้งที่
เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

 

12.1.1.10 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด (“PTTME”) 

 PTTME ประกอบธุรกิจใหบริการงานบํารุงรักษาและวิศวกรรม โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTME มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. และ PTTGC 
ซึ่งถือหุน PTTME ในสัดสวนรอยละ 40.00 และรอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTME ตามลําดับ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักร 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 
-   ตนทุนสินทรัพย 

41.96 
9.94 
0.45 

41.96 
9.94 
0.45 

41.83 
9.17 
0.01 

 
41.83 

9.17 
0.01 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจางเหมาบริหารและจัดการบํารุงรักษาโรงงานกับ PTTME ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญในดานงานบํารุงรักษาและมีประสบการณทั้งงานเครื่องกลไฟฟา เครื่องมือวัด
ระบบ และอุปกรณของบริษัทฯ เปนอยางดี ซึ่งชวยใหลดเวลาในการเขาพื้นที่และเพิ่มความ
คลองตัวในการใหบริการแกบริษัทฯ ทั้งนี้การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนการสนับสนุนธุรกิจ



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 18 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

ปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราคาจางบริการและเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลงรวมกันระหวาง
บริษัทฯ และ PTTME  

รายไดจากโครงการ Water Crisis Management 
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ 
-  รายไดสําหรับงวด 

 

-

 

-

 

3.07 

 

3.07 

บริษัทฯ ไดดําเนินการออกแบบและกอสรางทอน้ําจากโรงงานผลิตน้ํา Sea Water RO ไปยัง
โรงงาน PTTGC(PE) และเดินทอน้ําตอไปยังบริษัทฯ (ศูนยสาธารณูปการแหงที่ 3 จังหวัด
ระยอง)  โครงการ Water Crisis Management นั้น จําเปนตองติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่
บริษัทฯ เพื่อใชสําหรับรับน้ําจากโครงการดังกลาว ทําใหลดความเสี่ยงในการเดินเครื่องของ
บริษัทฯ ซึ่ง PTTME เปนผูรับผิดชอบจายคาใชจายสําหรับโครงการนี้ โดยบริษัทฯ ไดกําหนด
ราคาตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงบวกสวนเพิ่ม ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

 

12.1.1.11 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด (“NPC S&E”) 

     NPC S&E ประกอบธุรกิจใหบริการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร     โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเนื่องจากบริษัทฯ และ NPC S&E มีผูถือหุน
ใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน NPC S&E ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ NPC S&E  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายในการจางบริการรักษาความปลอดภัย
และดับเพลิง 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
6.30 

- 
- 

 
6.36 

- 
- 

 
12.60 

2.61 
0.28 

 
 

12.60 
2.61 
0.28 

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาจางบริการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกับ NPC S&E ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสําหรับการใหบริการงานรักษาความปลอดภัยควบคูกับงานดับเพลิง 
นอกจากนี้ NPC S&E ยังมีศูนยติดตามขอมูลขาวสารดานการกอวินาศกรรม และศูนย
ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จึงสามารถใหการสนับสนุนและปองกันไดทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ การเขาทําสัญญาดังกลาวเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราคาจาง
บริการและเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ NPC S&E 
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12.1.1.12 บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) (“VNT”) 

    VNT ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ VNT มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC 
ซึ่งถือหุน VNT ในสัดสวนรอยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ VNT และมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ไดแก นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับ
ทอสงผลิตภัณฑ (pipe- rack) 
-  รายไดสําหรับงวด 

 
0.17 

 

 
0.17 

 
 

0.16 

 
0.16 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ VNT เพื่อใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ (pipe-
rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไข ในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขทางการคากับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกัน
และที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

 

12.1.1.13 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด (“HMC”) 

 HMC ประกอบธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ HMC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน HMC ในสัดสวนรอยละ 
41.44 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ HMC  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
1,486.94 

131.92 

 
1,486.94 

131.92 

 
1,578.53 

146.38 

 
 

1,578.53 
146.38 

 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ HMC  เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไป    โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย
แตละผลิตภัณฑใหแก HMC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคา
รายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 
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ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
-  รายไดสําหรับงวด 
 

 
- 

 
- 

 
0.47 

 
 

0.47 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวนตางระหวาง
มูลคาการรับซื้อไฟฟาขั้นต่ําที่ HMC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทฯ 
และ HMC กับมูลคาที่ HMC ไดรับซื้อไฟฟาตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป  และรับรูสวนตาง
ดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay หาก HMC รับซื้อไฟฟาในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม
สัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใชเกิน ซึ่งบริษัทฯ มี
การตกลงเงื่อนไขทางการคาดังกลาวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอื่นทั้งที่
เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 
อยางไรก็ตามในป 2558 เนื่องจาก HMC ไมสามารถใชไฟฟาเกินจากปริมาณตามสัญญา
ภายในปที่กําหนด บริษัทจึงรับรูเงินรับลวงหนาดังกลาว เปนรายไดในป 
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12.1.1.14 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากดั (“PTT Tank”) 

    PTT Tank ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทาเทียบเรือใหบริการจัดเก็บผลิตภัณฑปโตรเคมี ซึ่งถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTT Tank มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ 
ปตท.ซึ่งถือหุน PTT Tank ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT Tank  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการจําหนายกาซไนโตรเจน 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

7.66 
1.27 

7.66 
1.27 

8.96 
1.68 

 
8.96 
1.68 

 

รายไดจากการจําหนายกาซไนโตรเจน ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ 
PTT Tank เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ 
ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑใหแก PTT Tank ใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไม
เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับ
ทอสงผลิตภัณฑ (pipe- rack) 
-  รายไดสําหรับงวด 

 
0.20 

 
0.20 

 
0.37 

 
 

0.37 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ PTT Tank เพื่อใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ 
(pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขทางการ
คา ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของ
กันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 
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12.1.1.15 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด (“PTTAC”) 

    PTTAC ประกอบธุรกิจประเภทปโตรเคมีเปนหลัก และถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTAC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน PTTAC ในสัดสวน
รอยละ 48.50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTAC 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
358.50 

63.95 

 
358.50 

63.95 

 
386.61 

90.02 

 
 

386.61 
90.02 

 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม และกาซไนโตรเจน ตามสัญญา
ซื้อขายแตละผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ PTTAC เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี
เงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการ
จําหนายแตละผลิตภัณฑใหแก PTTAC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไข
กับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับ
ทอสงผลิตภัณฑ (pipe- rack) 
-  รายไดสําหรับงวด 

 
0.72 

 
0.72 

 
0.86 

 
 

0.86 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ PTTAC เพื่อใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ 
(pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขทางการ
คา ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของ
กันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ   

คาใชจายในการซื้อไอน้ํา
-  คาใชจายสําหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 

424.96 
38.12 

424.96 
38.12 

459.49 
48.33 

 
459.49 

48.33 

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ําเหลือ บริษัทฯ จึงเขาทําสัญญาซื้อไอน้ํา
ดังกลาวกับ PTTAC ซึ่งถือเปนรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  
โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ําตามสัญญาซื้อไอน้ําระหวางบริษัทฯ และ PTTAC 

รายไดคางรับในการซอมอุปกรณสําหรับทอสงไอน้ํา 
 - ลูกหนี้คงคาง 
 

3.31 
 

3.31 
 

0.12 
 

 
0.12 

 

ในระหวางที่บริษัทฯ สงไอน้ําใหแก PTTAC บริเวณจุดเชื่อมตอ ไดเกิดปญหาไอน้ํารั่วไหล อัน
เปนผลจากการปฏิบัติงานของ PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผูรับเหมาภายนอกเพื่อ
ดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตามคําขอของ PTTAC โดยผูรับเหมาภายนอกจะเรียกเก็บ
คาบริการมาทางบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไปเรียกเก็บคาบริการกับPTTAC อีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
เปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
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12.1.1.16 บริษัท พีทีที โพลีเมอร โลจิสติกส จํากัด (“PTTPL”) 

    PTTPL ประกอบธุรกิจบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรแกบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติกในกลุม ปตท. และถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTPL มีผูถือหุน คือ 
ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุน PTTPL ในสัดสวนรอยละ 50.00 และรอยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTPLตามลําดับ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

42.64 
4.13 

42.64 
4.13 

40.13 
3.35 

 
40.13 

3.35 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ PTTPL 
เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนด
ราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายผลิตภัณฑใหแก PTTPL ในแนวทางเดียวกัน
กับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับ
บริษัทฯ  

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
- รายไดสําหรับงวด 
 
 

 
- 

 
- 

 
5.90 

 
 

5.90 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวนตางระหวาง
มูลคาการรับซื้อไฟฟาขั้นต่ําที่ PTTPL ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทฯ 
และ PTTPL กับมูลคาที่ PTTPL ไดรับซื้อไฟฟาตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนดตาม
สัญญาดังกลาว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาสวนตางดังกลาวเปนรายป  และรับรูสวน
ตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay หาก PTTPL รับซื้อไฟฟาในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนดตาม
สัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใชเกิน  ทั้งนี้ เงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay เปนเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไข
ดังกลาวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกัน
กับบริษัทฯ  
อยางไรก็ตามในป 2558 เนื่องจาก PTTPL ไมสามารถใชไฟฟาเกินจากปริมาณตามสัญญา
ภายในปที่กําหนด บริษัทจึงรับรูเงินรับลวงหนาดังกลาว เปนรายไดในป 
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12.1.1.17 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (“EnCo”) 

    EnCo ประกอบธุรกิจบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ EnCo มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน 
คือ ปตท. ซึ่งถือหุน EnCo ในสัดสวนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ EnCo 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาเชาพื้นที่สํานักงาน และคาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
อาทิ คาที่จอดรถ คาไฟฟา เปนตน 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 
-  เงินมัดจํา 

 
13.70 

0.21 
4.32 

 
13.70 

0.21 
4.32 

 
10.65 

0.29 
2.07 

 
 

10.65 
0.29 
2.07 

บริษัทฯ เชาพื้นที่สํานักงานภายในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ โดยเขาทํา
สัญญาเชาและบริการระหวางบริษัทฯ และ EnCo เนื่องจาก ลูกคาและคูคาสวนมากของ
บริษัทฯ มีสํานักงานใหญอยูภายในอาคารสํานักงานศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จึงชวยให
บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดตอประสานงานกับลูกคาและคูคาดังกลาว การเชาพื้นที่
สํานักงานดังกลาวเปนไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราคาเชาเปนไป
ตามอัตราที่กําหนดภายใตสัญญาเชาและบริการระหวางบริษัทฯ และ EnCo ซึ่งเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคา   
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12.1.1.18 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด (“PTTICT”) 

    PTTICT ประกอบธุรกิจใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุม ปตท. เปนหลัก และถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTICT มีผูถือหุน
ใหญรายเดียวกัน ไดแก PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุน PTTICT ในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 20.00 และรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTICT ตามลําดับ   

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดคาเชาสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

0.35 
0.10 

0.35 
0.10 

0.17 
0.67 

 
0.17 
0.67 

บริษัทฯ ไดเขาทําบันทึกขอตกลงในการเชาใชงาน Fiber Optic ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ และ 
PTTICT ตางไดลงทุนในระบบ Fiber Optic เพื่อใชในกิจการของตนเอง ซึ่ง Fiber Optic 
ดังกลาวยังคงมีความจุ (Capacity) เหลืออยู จึงตกลงนําโครงขาย Fiber Optic ดังกลาวของ
แตละบริษัทฯ มาพัฒนาใหเกิดประโยชนแกทั้ง 2 ฝาย ซึ่งการแลกเปลี่ยนโครงขายนี้จะชวย
ลดการลงทุนที่ซ้ําซอนของบริษัทฯ  และเสริมสรางความรวมมือทางดานเทคนิคกับบริษัทใน
กลุมปตท.  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
- เจาหนี้คงคาง 

32.76 
6.64 

33.76 
7.09 

30.05 
11.25 

 
31.10 
11.55 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดวาจาง PTTICT เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบริษัทฯ อาทิ บริการเครือขายเซิรฟเวอร อินเตอรเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
อบรมและศูนยขอมูล เปนตน รวมถึงการจางบริการเพื่อบํารุงรักษาระบบ SAP ซึ่งรายการ
วาจางดังกลาวถือเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 

คาใชจายฝายทุนสําหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม 
-  ตนทุนสินทรัพย 
-   เจาหนี้คงคาง 
 

10.67 
3.45 

16.59 
3.45 

1.49 
0.01 

 
1.49 
0.01 

บริษัทฯและกลุมบริษัทฯ ไดทําการจัดซื้อแลลละปรับปรุงระบบงานเชน SAP ECC 6.0, 
ปรับปรุงระบบผลการปฏิบัติงาน, ปรับปรุงระบบ Wireless, Intranet โดยบริษัทฯ ไดวาจาง 
PTTICT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเขาใจในระบบงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเปน
อยางดี ซึ่งรายการวาจางดังกลาวเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดย
มีอัตราคาจางและเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ PTTICT 

คาใชจายสําหรับการติดตั้งระบบในงานประชุม   
ผู ถื อหุ นสามัญประ จํ าป  2559  และ  Analyst 
Meeting 
-   คาใชจายสําหรับงวด 

 
 

0.90 

 
 

0.90 

 
 

- 

 
 
 

- 

บริษัทฯ ไดวาจาง PTTICT เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ  
บริษัทฯ  ใหบริการติดตั้งระบบลงทะเบียนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559  และ 
Analyst Meeting  โดยมีอัตราคาจางและเงื่อนไขทางการคาตามที่ตกลงรวมกันระหวาง
บริษัทฯ และ PTTICT  
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12.1.1.19 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“TIP”) 

    TIP ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ TIP มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุน TIP ในสัดสวนรอยละ 13.33 ของทุน
จดทะเบียนและชําระแลวของ TIP 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายการทําประกันภัยสําหรับโรงงาน และ
ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 
-  เจาหนี้คงคาง 

 
130.94 

96.00 
0.22 

 
150.07 
107.61 

0.27 

 
108.25 

98.01 
0.24 

 
 

121.63 
118.98 

3.87 

การทําประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนไปในลักษณะการทําประกันภัยแบบกลุม 
โดย ปตท. ไดวาจาง TIP ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการ
เปนตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ ที่มีความพรอมทั้งดานคุณสมบัติและเงินลงทุน 
สําหรับการทําประกันภัยของกลุม ปตท. และบริษัทในเครือ  
ทั้งนี้การที่บริษัทฯ เขารวมการทําประกันภัยแบบกลุมกับ ปตท. นั้น ชวยใหบริษัทฯ มีอํานาจ
ในการตอรองกับบริษัทประกันภัยมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ทั้งในดานคาเบี้ย
ประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
บริษัทฯ ไดชําระเงินคาเบี้ยประกันภัยดังกลาวลวงหนาเปนรายป จึงรับรูเปนคาใชจายจาย
ลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนลูกหนี้คงคาง 
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12.1.1.20 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด (“TOCGC”) 

    TOCGC ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑประเภทเอทิลีนออกไซดเปนหลัก และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ TOCGC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่ง
ถือหุน TOCGC ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TOCGC และมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
996.93 

84.72 

 
996.93 

84.72 

 
1,014.80 

116.39 

 
1,014.80 

116.39 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ TOCGC เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแต
ละผลิตภัณฑใหแก TOCGC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคา
รายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  

 

12.1.1.21 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“GGC”) 

   GGC ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑโอลีโอเคมี และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และGGC มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน GGC ในสัดสวนรอยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ GGC นอกจากนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการของ GGC 2 ทาน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และ นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
- รายไดสําหรับงวด 
- ลูกหนี้คงคาง 

 
373.20 

32.87 

 
373.20 

32.87 

 
417.08 

38.15 

 
 

417.08 
38.15 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ GGC เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไป    โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย
แตละผลิตภัณฑใหแก GGC ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคา
รายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  
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12.1.1.22 บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล จํากัด (“TFA”) 

    TFA ประกอบธุรกิจผลิตแฟตตี้แอลกอฮอลรายเดียวในประเทศไทย และถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ TFA มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน 
TFA ผาน GGC ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TFA  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
- รายไดสําหรับงวด 
- ลูกหนี้คงคาง 

 
110.18 

8.77 

 
110.18 

8.77 

 
136.74 

8.46 

 
 

136.74 
8.46 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ TFA เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแต
ละผลิตภัณฑใหแก TFA ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่น
ทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  

 

12.1.1.23 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด (“Solution Creation”) 

    Solution Creation ประกอบธุรกิจการตลาดและซื้อขายผลิตภัณฑสุขภาพและโภชนาการ และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ Solution Creation มีผูถือหุนใหญ
รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน Solution Creation ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ Solution Creation และมีกรรมการรวมกัน 1 ทานคือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดคากอสรางระบบสงสาธารณูปการ 
-  ลูกหนี้คงคาง 7.05 7.05 7.05 7.05 

ลูกหนี้คงคางคากอสรางระบบสงสาธารณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ตกลงจะ
ซื้อไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมจากบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงไดทําการกอสรางระบบ
สงสาธารณูปการไปยังโรงงานของ Solution Creation อยางไรก็ตาม ตอมา Solution 
Creation ยกเลิกการรับซื้อผลิตภัณฑจากบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงเรียกเก็บคากอสรางและบันทึก
คาใชจายดังกลาวเปนลูกหนี้คงคาง ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
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ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวอยูระหวางการเจรจาภายในกลุม PTTGC ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ 
Solution Creation เพื่อพิจารณาใหผูรับโอนสิทธิ์เปนผูชําระรายการดังกลาว 

 

12.1.1.24 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด (“TEX”) 

   TEX ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑประเภทเอทิลีนออกไซดเปนหลัก และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ TEX มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน TEX 
ผาน GGC ในสัดสวนรอยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TEX 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58  
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
27.40 

2.63 

 
27.40 

2.63 

 
26.37 

2.16 

 
 

26.37 
2.16 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ TEX  เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนาย   
แตละผลิตภัณฑใหแก TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคาราย
อื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข 
Minimum Take-or-Pay  
-   เจาหนี้คงคาง 
-  รายไดสําหรับงวด 

 
3.84 

- 
 

 
3.84 

- 

 
1.99 
3.68 

 
 

1.99 
3.68 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวนตางระหวาง
มูลคาการรับซื้อไฟฟาขั้นต่ําโดย TEX ตามสัญญาซื้อขายไฟฟาระหวางบริษัทฯ และ TEX กับ
มูลคาที่ TEX รับซื้อไฟฟาตามจริงภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการ
คา Minimum Take-or-Pay  ของสัญญาดังกลาว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาสวน
ตางดังกลาวเปนรายป 
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ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58  
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

และรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้คงคาง เนื่องจาก 
ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก TEX รับซื้อไฟฟาในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใชเกิน เปน
เงื่อนไขทางการคาปกติกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกัน 
อยางไรก็ตามในป 2558 เนื่องจาก TEX ไมสามารถใชไฟฟาเกินจากปริมาณตามสัญญา
ภายในปที่กําหนด บริษัทจึงรับรูเงินรับลวงหนาดังกลาว เปนรายไดในป 

รายไดคาปรับชําระเงินลาชา
-  รายไดสําหรับงวด 
 

0.002 
 

0.002 
 

- 
 

- 
เปนรายไดที่เกิดจากบริษัทฯ และ TEX ไดทําสัญญาซื้อขายไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม โดยระบุไววาหากเกินกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการชําระ จะมีคาปรับในการ
ชําระเงินลาชา ซื่งบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับคาปรับในแตละ
ผลิตภัณฑใหแก TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้ง
ที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 
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12.1.1.25 บริษัท แอดวานซ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จํากัด (“ABT”) 

 ABT ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหนายสารเคมีชื่อ อีพิคลอโรไฮดิน และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจาก ABT เปนบริษัทยอยของ VNT ซึ่งถือหุนรอยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนและชําระแลวของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน VNT ในสัดสวนรอยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ VNT  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับ
ทอสงผลิตภัณฑ (pipe- rack) 
-  รายไดสําหรับงวด 

 
0.17 

 
0.17 

 
0.16 

 
 

0.16 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ ABT เพื่อใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอสงผลิตภัณฑ 
(pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขทางการ
คา ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของ
กันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  

 

12.1.1.26 บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด (“EFT”)  

    EFT ประกอบธุรกิจใหบริหารดูแลระบบทอขนสงผลิตภัณฑปโตรเคมี และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ EFT มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน 
EFT ทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนรอยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ EFT 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายจายคาบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอ 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
 

4.22 4.22 3.71 
 

 
3.71 

 
 

บริษัทฯ วาจาง EFT ในการบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอของบริษัทฯ ตามสัญญา
ใหบริการบํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอและบริหารและจัดการระบบเพื่อการวางทอ ซึ่ง 
EFT เปนผูบริการบํารุงรักษาโครงสรางการวางทอเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
ที่โครงสรางสําหรับวางทอของบริษัทฯ ตั้งอยู  โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการคาใหบริการ
บํารุงรักษาโครงสรางสําหรับวางทอตามสัญญาใหบริการระหวางบริษัทฯ และ EFT 
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12.1.1.27 บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (“PTTES”)  

     PTTES เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบใหบริการเกี่ยวกับการจัดการ การใหคําปรึกษา การจัดการความเสี่ยง ในดานวิศวกรรม และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ 
และ PTTES มีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายสมชัย วงศวัฒนศานต ผูถือรายหุนใหญรายเดียวกัน ไดแก ปตท. PTTGC และ TOP ซึ่งถือหุน PTTES ในสัดสวนรอยละ 40.00 รอยละ 20.00 และรอย
ละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTES ตามลําดับ 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาจางที่ปรึกษา 
- คาใชจายสําหรับงวด 
-  เจาหนี้คงคาง 

- 
- 
 

- 
- 

11.35 
3.52 

11.35 
3.52 

คาใชจายดังกลาวเปนคาที่ปรึกษาในการทํา Benchmarking  (การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ)  
ตามนโนยายของกลุมปตท. ที่ตองการผลักดันใหธุรกิจในเครือมีผลการดําเนินงานอยูใน Top 
Quartile และ PTTES เปนผูรวมโครงการตั้งแตเริ่มจัดตั้ง ทําใหมีความเขาใจในเนื้อหาของ
งาน ประกอบกับการดําเนินการนี้ตองใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งอาจเปนความลับ จึง
จําเปนตองใชบริษัทที่เชื่อถือได  
เนื่องจากโครงการตองมีการเปรียบเทียบขอมูลกับบริษัทตางๆในกลุมธุรกิจโรงไฟฟาในระดับ
สากล และ  PTTES สามารถติดตอกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อจัดทํา Benchmarking 
ได นอกจากนี้ในการทํา Benchmarking ครั้งนี้ ทาง PTTES ไดดําเนินการพรอมกันหลาย
บริษัท ทําใหบริษัทฯ มีอํานาจตอรองราคาใหลดลงจากที่เคยเสนอราคาครั้งกอนได ซึ่งเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคา 
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12.1.1.28 บริษัท เวนคอเรกซ (ไทยแลนด) จํากัด (“VCX”)  

    VCX ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑเฮซาเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต และเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันเนื่องจาก มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุน VCX ทางออมใน
สัดสวนรอยละ 85 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ VCX  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดการจําหนายไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
24.10 

3.13 

 
24.10 

3.13 

 
2.84 
0.11 

 
 

0.84 
0.11 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา ไอน้ําและน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแตละ
ผลิตภัณฑระหวางบริษัทฯ และ VCX เปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง
การคาโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาสําหรับการจําหนายแต
ละผลิตภัณฑใหแก VCX ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกคาราย
อื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ  

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาและไอน้ําตาม
เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay  
-   เจาหนี้คงคาง 
-  ลูกหนี้คงคาง 
 

 
14.83 
15.86 

 
14.83 
15.86 

 
- 
- 
 
 

 
 

- 
- 
 
 

เงินรับลวงหนาจากการขายไฟฟาและไอน้ํา ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ สวน
ตางระหวางมูลคาการรับซื้อไฟฟาและไอน้ําขั้นต่ําที่ VCX ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาและไอน้ํา ระหวางบริษัทฯ และ VCX กับมูลคาที่ VCX ไดรับซื้อไฟฟาและไอน้ําตามจริง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญาดังกลาว โดยบริษัทฯ จะมีการคํานวณมูลคาสวนตาง
ดังกลาวเปนรายป  และรับรูสวนตางดังกลาวเปนเงินรับลวงหนา โดยบันทึกบัญชีเปนเจาหนี้
คงคาง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก VCX รับซื้อไฟฟาในงวดถัดไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับลวงหนาดังกลาวในงวดถัดไปตาม
ปริมาณที่ใชเกิน ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขทางการคาดังกลาวในสัญญาซื้อขาย
ผลิตภัณฑกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของกันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 
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12.1.1.29 PTT International Holdings Limited (“PTTIH”) 

    PTTIH ประกอบธุรกิจ พลังงานในตางประเทศในรูปแบบการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง    เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTIH มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ 
PTT ซึ่งถือหุน PTTIH ผาน PTTER ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTIH  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

คาใชจายสวนเพิ่มในการซื้อหุน NL1PC 
-  คาใชจายสําหรับงวด 
 

- 
 

- 2.74 
 

2.74 
 
 

คาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายเกี่ยวกับการซื้อหุน NL1PC ทางตรงสวนเพิ่ม อันเนื่องมาจาก
การโอนหุน NL1PC ลาชากวาแผนตามขอตกลงใน MOU ใหกับ PTTIH สาเหตุมาจาก
ใบอนุญาตโอนหุนฯ จากกระทรวงแผนงานและการลงทุนของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
2557 นั้นเปนชื่อบริษัทจํากัด ซึ่งทางบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ในวันที่ 27 พ.ย. 
2557 จึงทําใหใบอนุญาตโอนหุนไมไดรับความเห็นชอบจากธนาคารผูใหกูของ NL1PC สงผล
ใหไมสามารถโอนหุนไดในชวงเวลาดังกลาว คาใชจายดังกลาวประกอบดวยดอกเบี้ยพรอม
ตนทุนเงินของคาหุนคาใชจายดานบุคลากร และคาที่ปรึกษากฏหมายโดยใหชําระคาใชจาย
สวนนี้หลังจากการจายคาหุน NL1PC โดยมีอัตราคาจางบริการและเงื่อนไขทางการคาตามที่
ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯ และ PTTIH 
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12.1.1.30 บริษัท ปตท.จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (“PTTNGD”) 

    PTTNGD ประกอบธุรกิจการกอสราง พัฒนา ขยายเครือขายระบบการขนสงและจัดจําหนายกาซธรรมชาติทางทอเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรอบ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ศักยภาพอื่นๆ โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTNGD มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุน PTTNGD ใน
สัดสวนรอยละ 58.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTNGD  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

ค า ใช จ าย สําห รับพนักงานที่  PTTNGD ส งมา
ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ  
-  คาใชจายสําหรับงวด 
-   เจาหนี้คงคาง 

 
0.003 

- 

 
0.003 

- 

 
0.14 
0.09 

 
 

0.14 
0.09 

PTTNGD ไดสงพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดย PTTNGD เปนผูสํารองจายในสวนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ 
ใหแกพนักงานที่ PTTNGD สงมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ  ซึ่ง PTTNGD จะมีการเรียกเก็บ
คาใชจายดังกลาวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา ปจจุบัน
พนักงานดังกลาวไดรับการบรรจุเปนพนักงานของบริษัทฯ แลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 – 12 รายการระหวางกัน หนา 36 

12.1.1.31 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด (“SAKC”) 
    SAKC ประกอบธุรกิจผลิตสารทําละลายไฮโดรคารบอนคุณภาพสูง สําหรับอุตสาหกรรมประเภทตางๆ โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง   เนื่องจากผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ 
TOP ซึ่งถือหุน SAKC ผาน TOP SOLVENT ในสัดสวนรอยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ SAKC นอกจากนี้บริษัทฯ และ SAKC ยังมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน คือ นายสมชัย วงศ
วัฒนศานต 

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับ
ทอสงผลิตภัณฑ (pipe- rack) 
-   รายไดสําหรับงวด 
-  ลูกหนี้คงคาง 

 
0.23 

- 

 
0.23 

- 

 
0.18 
0.18 

 
 

0.18 
0.18 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ SAKC เพื่อใหเชาโครงสรางหลักสําหรับรองรับทอขนสงผลิตภัณฑ 
(pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขทางการ
คา ในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดอัตราคาเชาและเงื่อนไขกับลูกคารายอื่นทั้งที่เกี่ยวของ
กันและที่ไมเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ 

 
12.1.1.32 บริท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด (“PTTGE”) 
    PTTGE ประกอบธุรกิจ ใหบริการดานการบริหารงานทั่วไปแกกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยถือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTGE มีผูถือหุนใหญรายเดียวกัน คือ 
PTT ซึ่งถือหุน PTTGE ในสัดสวนรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTGE  

ลักษณะรายการ 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 59 
มูลคารายการระหวางกนัสําหรับปสิ้นสุด 

31 ธันวาคม 58 ความจําเปนและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ งบการเงนิรวม 

รายไดจากการบริการพื้นที่สํานักงาน 
 -   รายไดสําหรับงวด 
 

0.06 
 

0.06 
 

- 
 
 

 
- 
 

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับ PTTGE เพื่อใหใชบริการพื้นที่สํานักงาน ภายในศูนยเอนเนอรยี่คอม
เพล็กซ B โดยบริษัทฯ ไดกําหนดอัตราใหบริการพื้นที่เปนไปตามอัตราที่กําหนดภายใต
สัญญาใหบริการพื้นที่ระหวางบริษัทและ PTTGE  ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
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12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือ  
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความ
จําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตาม
ลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด 
และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทํารายการดังกลาวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงใหเห็นได
วาการทํารายการดังกลาวนั้นมีการกําหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเปนธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผูถือหุนแลวแตกรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการเขาทํา
รายการระหวางกันที่สําคัญ ดังนี้ 

1. รายการขายผลิตภัณฑหรือใหบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการ
กําหนดราคาและเง่ือนไขทางการคาตางๆ จะตองมีหลักเกณฑในการกําหนดราคาและเง่ือนไข ใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกันกับลูกคาทุกรายทั้งที่เก่ียวของกันและไมเก่ียวของกันกับบริษัทฯ  (Arm’s length basis) 

2. รายการซื้อผลิตภัณฑหรือรับบริการ: เปนรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการ 
ตกลงราคาและเง่ือนไขทางการคาตางๆ ระหวางบริษัทฯ กับคูคานั้น จะตองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู
คานั้นไดมีการกําหนดใหกับบุคคลอื่นๆ ที่ไมใชบริษัทฯ รวมทั้งการเขาทํารายการดังกลาว จะตองไมทําใหบริษัท
ฯ เสียประโยชน 

3. รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย: เปนรายการที่อาจจะเกิดขึ้นเปนคร้ังคราวตามความจําเปนและ
เหมาะสม เชน การเขาซื้อธุรกิจตางๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยการเขาทํารายการดังกลาวใหฝายจัดการ และ/หรือ ผูเช่ียวชาญอิสระ (ตามแตความจําเปนและเหมาะสม) 
เปนผูประเมินและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเง่ือนไขสําหรับการเขาทํารายการดังกลาว 

 สําหรับการอนุมัติการทํารายการระหวางกันนั้น ผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํา
รายการจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวาการเขาทํารายการดังกลาว
จะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ  หรือผูถือหุนของบริษัทฯ  แตเปนการทํารายการท่ีบริษัทฯ ได
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัทฯ  (แบบ 
56-1) 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ 
ในเร่ืองที่เก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน รายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินภายใตกฎเกณฑที่
เก่ียวของของบริษัทจดทะเบียน 
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12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

 ไมมีความเห็นที่แตกตางจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

12.4      นโยบายในการทํารายการระหวางกัน  
1. กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนหรือบุคคลที่เก่ียวของและแจงให

บริษัทฯ ทราบ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการตามขอกําหนดที่เก่ียวของกับการทํารายการระหวางกัน 
2. หลีกเล่ียงการทํารายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
3. ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดําเนินการใหสอดคลองกับ

กฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 
4. กําหนดราคาและเง่ือนไขของรายการระหวางกันเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่ง

ตองเปนธรรม สมเหตุสมผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย กรณีที่ไมมีราคา
ดังกลาว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินคาหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใตเงื่อนไขที่เหมือนหรือ
คลายคลึงกัน 

5. ผูมีสวนไดเสียกับการทํารายการระหวางกันจะไมสามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเร่ืองที่เก่ียวของได 
6. ในการพิจารณาการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ อาจแตงต้ังผูประเมินอิสระเพื่อทําการประเมินและ

เปรียบเทียบราคาสําหรับรายการระหวางกันที่สําคัญ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความม่ันใจวารายการระหวางกันดังกลาว 
สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย 

12.5 แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต 

 ในอนาคต หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก  
ทรัพยฯ  ทั้งนี้ การเขาทํารายการดังกลาวจะตองไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ หรือผูถือหุนของ
บริษัทฯ  แตตองเปนการทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนทุกราย 

 ในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ และคาดวาจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดําเนินการตาม
หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และการเขาทํารายการดังกลาวจะเปนไปตามหลักการเก่ียวกับขอตกลงท่ีมี
เงื่อนไขทางการคาทั่วไปตามท่ีมีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในการนี้ ฝายจัดการจะมีการจัดทํารายการสรุป
การเขาทําธรุกรรมดังกลาวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกป 

 ในสวนของการเปดเผยรายการระหวางกันของบริษัทฯ จะเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด อีกทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับบริษัทหรือบุคคลที่เ ก่ียวของกันของ 
สภาวิชาชีพบัญชี 
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13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) “GPSC” เกิดขึ้นจากการควบบริษัท (Amalgamation) 
ระหวางบริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด “PTTUT” และบริษัท ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จํากัด “IPT” โดยไดจดทะเบียน
จัดต้ังบริษัทขึ้นเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2556 ภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่บริษัทไดกําหนดใหมีอัตราการ
แลกหุนของการควบบริษัทใหแกผูถือหุนของ PTTUT และ IPT ที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของแตละบริษัท โดย
บริษัทไดมาซึ่งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของท้ังสองบริษัท ตลอดรวมสัญญาตางๆ ที่ PTTUT 
และ IPT ไดทําไวกอนหนาการควบรวม 

 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 22.73) 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 22.58) บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด (ถือหุนรอยละ 20.79) และ  บริษัท 
ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (ถือหุนรอยละ 8.91) ซึ่งบริษัททั้งส่ีแหงเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีโดยนายวัยวัฒน กอสมานชัยกิจ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดไดปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นวางบการเงินที่ไดตรวจสอบไดแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทยอยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย

(ปรับปรุงใหม)1 % (ปรับปรุงใหม)2 % %

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3,420,945,051        8.0% 2,864,880,036        5.1% 5,421,670,109        9.3%
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช 182,285,545           0.4% 235,488,378           0.4% 359,235,832           0.6%
เงินลงทุนชั่วคราว -                           0.0% 8,320,680,351        14.9% 2,032,103,449        3.5%
ลูกหน้ีการคา 3,013,490,096        7.0% 2,848,517,035        5.1% 2,179,932,758        3.8%
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน
   ท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 460,331,437           1.1% 532,558,480           1.0% 436,700,770           0.8%
ลูกหน้ีอื่น 482,248,928           1.1% 912,098,165           1.6% 628,124,671           1.1%
สินคาคงเหลือ 359,029,246           0.8% 406,296,559           0.7% 457,758,228           0.8%
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 227,948,760           0.5% 195,732,045           0.3% 149,497,052           0.3%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 8,146,279,063        19.0% 16,316,251,049       29.1% 11,665,022,869       20.1%

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 2,639,060,760        6.1% 3,413,934,102        6.1% 4,461,336,767        7.7%
เงินลงทุนในการรวมคา 2,015,785,472        4.7% 2,177,009,534        3.9% 2,476,611,172        4.3%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 2,686,877,411        6.3% 2,686,877,411        4.8% 2,923,124,630        5.0%
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                        0.0% -                        0.0% 2,463,160,000        4.2%
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 6,928,636,069        16.1% 6,396,077,589        11.4% 5,959,376,819        10.3%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 20,047,742,289       46.7% 23,467,200,363       41.9% 26,128,519,497       45.0%
คาความนิยม -                           0.0% 15,377,548             0.0% 15,805,968             0.0%
สินทรัพยไมมีตัวตน 73,298,313             0.2% 497,016,436           0.9% 526,905,888           0.9%
สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน 137,845,050           0.3% 143,224,059           0.3% 60,983,204             0.1%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -                           0.0% 2,542,340              0.0% 6,063,197              0.0%
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชระบบ
   จําหนายกาซธรรมชาติ -                           0.0% 563,020,000           1.0% 563,020,000           1.0%
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชสินทรัพยรอตัดจาย -                           0.0% -                        0.0% 380,000,000           0.7%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 256,711,836           0.6% 304,360,355           0.5% 398,353,903           0.7%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 34,785,957,200       81.0% 39,666,639,737       70.9% 46,363,261,045       79.9%

รวมสินทรัพย 42,932,236,263       100% 55,982,890,786       100% 58,028,283,914       100%

(บาท)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

 



   
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 – 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 3

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

(ปรับปรุงใหม)1 % (ปรับปรุงใหม)2 % %

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคา 2,275,789,182         5.3% 1,959,807,391         3.5% 1,140,238,110         2.0%
เจาหน้ีอื่น 1,012,465,368         2.4% 785,998,052            1.4% 748,156,348            1.3%
เจาหน้ีงานกอสรางโครงการยูทิลิต้ี 193,525,744            0.5% 76,815,720              0.1% 307,798,910            0.5%
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,594,836,477         3.7% 1,594,819,453         2.8% 1,913,278,023         3.3%
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 126,520,350            0.3% 135,242,900            0.2% 85,784,356              0.1%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,203,137,121       12.1% 4,552,683,516       8.1% 4,195,255,747       7.2%

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 11,196,911,019       26.1% 13,393,834,948       23.9% 14,294,808,542       24.6%
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 406,246,147            0.9% 489,867,012            0.9% 463,717,174            0.8%
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 27,473,861              0.1% 57,125,799              0.1% 66,682,106              0.1%
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 80,376,329              0.2% 361,577,672            0.6% 253,706,970            0.4%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 11,711,007,356     27.3% 14,302,405,431     25.5% 15,078,914,792     26.0%

รวมหนี้สิน 16,914,144,477     39.4% 18,855,088,947     33.7% 19,274,170,539     33.2%

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน 14,983,008,000       14,983,008,000       14,983,008,000       
   ทุนท่ีออกและชําระแลว    11,237,256,000       26.2% 14,983,008,000       26.8% 14,983,008,000       25.8%
   สวนเกินกวามูลคาหุนสามัญ 3,392,744,015         7.9% 9,485,108,656         16.9% 9,485,108,656         16.3%
   สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                              0.0% 78,467,400              0.1% 78,467,400              0.1%
สวนลดทุนจากการจัดโครงสราง
   การดําเนินธรุกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน (1,196,681,314)       -2.8% (1,196,681,314)       -2.1% (1,196,681,314)       -2.1%
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว
      ทุนสํารองตามกฏหมาย 343,843,677            0.8% 439,206,665            0.8% 566,207,473            1.0%
   ยังไมไดจัดสรร 11,507,861,075       26.8% 12,186,991,192       21.8% 13,185,888,249       22.7%
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                              0.0% 30,148,782              0.1% 47,909,989              0.1%
รวมสวนของบริษัทใหญ 25,285,023,453     58.9% 36,006,249,381     64.3% 37,149,908,453     64.0%

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 733,068,333            1.7% 1,121,552,458         2.0% 1,604,204,922         2.8%
รวมสวนของผูถือหุน  26,018,091,786     60.6% 37,127,801,839     66.3% 38,754,113,375     66.8%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 42,932,236,263     100.0% 55,982,890,786     100.0% 58,028,283,914     100.0%

(บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 



   
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 – 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 4

 

งบกําไรขาดทุน 

31 ธันวาคม 2557 % 31 ธันวาคม 2558 % 31 ธันวาคม 2559 %
(ปรับปรุงใหม)1 (ปรับปรุงใหม)2

รายไดจากการขายสินคาและการใหบริการ 22,924,014,633                    100.0% 21,758,181,654       100.0% 20,036,605,415       100.0%
รายไดจากสัญญาเชาการเงิน 730,408,226                         3.2% 685,504,013            3.2% 638,336,064            3.2%
ตนทุนขายสินคาและตนทุนการใหบริการ (21,571,220,506)                   94.1% (20,177,066,407)     92.7% (17,365,031,144)     86.7%
กําไรข้ันตน 2,083,202,353                  9.1% 2,266,619,260       10.4% 3,309,910,335       16.5%

รายไดจากการขายไนโตรเจน 100,795,069                         0.4% 99,583,165              0.5% 96,175,480              0.5%
ตนทุนคาไนโตรเจน (94,133,073)                          0.4% (93,105,610)            0.4% (89,966,103)            0.4%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (7,669,633)                            0.0% (45,708,085)            0.2% 3,594,377                0.0%
เงินปนผลรับ 11,250                                  0.0% 288,008,794            1.3% 420,006,791            2.1%
รายไดอื่น 135,343,368                         0.6% 189,606,138            0.9% 243,908,240            1.2%
คาใชจายในการขาย (8,893,611)                            0.0% (7,839,092)              0.0% (8,449,025)              0.0%
คาใชจายในการบริหาร (401,299,935)                        1.8% (662,528,495)          3.0% (891,653,580)          4.5%
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
   และการรวมคา 268,264,312                         1.2% 338,572,944            1.6% 346,206,648            1.7%
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและ

   คาใชจายภาษีเงินได 2,075,620,100                  9.1% 2,373,209,019       10.9% 3,429,733,163       17.1%
ตนทุนทางการเงิน (470,100,260)                        2.1% (394,027,053)          1.8% (417,524,768)          2.1%
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 1,605,519,840                  7.0% 1,979,181,966       9.1% 3,012,208,395       15.0%
คาใชจายภาษีเงินได (27,477,496)                          0.1% (90,027,863)            0.4% (140,234,111)          0.7%
กําไรสําหรับป/งวด 1,578,042,344                  6.9% 1,889,154,103       8.7% 2,871,974,284       14.3%

สวนของกําไรสําหรับปที่เปนของ

    สวนของบริษัทใหญ 1,580,577,562                      6.9% 1,905,982,167         8.8% 2,699,902,814         13.5%
    สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (2,535,218)                            0.0% (16,828,064)            0.1% 172,071,470            0.9%
กําไรสําหรับป/งวด 1,578,042,344                  6.9% 1,889,154,103       8.7% 2,871,974,284       14.3%

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 1.41 1.40 1.80

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่

 
  



   
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 – 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 5

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)1 (ปรับปรุงใหม)2

กําไรสําหรับป 1,578,042,344                    1,889,154,103           2,871,974,284           

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทรายการใหม

    เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุน

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา -                                    -                          26,923                     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
    คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
    โครงการผลประโยชนพนักงาน -                                       (11,509,214)              (816,031)                   

-                                       (11,509,214)              (789,108)                   

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม

    เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                                       30,269,040               17,836,976               
-                                       30,269,040               17,836,976               

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

    - สุทธิจากภาษี -                                       18,759,826               17,047,868               
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,578,042,344                    1,907,913,929           2,889,022,152           

สวนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมท่ีเปนของ

    สวนของบริษัทใหญ 1,580,577,562                    1,924,621,735           2,716,874,912           
    สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (2,535,218)                         (16,707,806)              172,147,240              
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 1,578,042,344                    1,907,913,929           2,889,022,152           

(บาท)

 
 

 



   
 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 – 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 6

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)1 (ปรับปรุงใหม)2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับป 1,578,042,344                      1,889,154,103        2,871,974,284        
รายการปรับปรุง
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,042,734,822                      1,082,277,902        1,265,758,361        
ดอกเบี้ยรับ (109,857,508)                       (150,543,139)          (215,444,009)          
เงินปนผลรับ (11,250)                               (288,008,794)          (420,006,791)          
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 264,974                              (6,514,720)             6,903,178              
กลับรายการสํารองคาเผ่ือจากการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ (55,508)                               (6,433)                   (149,767)                
ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 13,454,315                          153                       15,457,862             
สํารองผลประโยชนพนักงาน 4,597,079                            15,265,420             9,625,940              
ตนทุนทางการเงิน 470,100,260                        394,027,053           417,524,768           
ขาดทุนจากการดอยคา -                                     -                        100,228,903           
รายจายโดยใชหุนเปนเกณฑ -                                     78,467,400             -                           
ภาษีเงินได 27,477,496                          90,027,863             140,234,111           
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา (268,264,312)                       (338,572,944)          (346,206,648)          

2,758,482,712                      2,765,573,864        3,845,900,192        

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน
ลูกหน้ีการคา 1,985,269,158                      164,973,061           668,584,277           
ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 430,003,404                        460,331,437           532,558,480           
ลูกหน้ีอื่น 630,832,410                        (366,189,142)          282,290,323           
สินคาคงเหลือ 28,223,454                          (47,260,880)            (51,311,902)            
สินทรัพยหมนุเวียนอื่น 103,984,543                        34,481,922             (17,660,251)            
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (11,122,535)                         (55,782,531)            2,544,332              
เจาหน้ีการคา (835,745,729)                       (315,981,791)          (819,555,765)          
เจาหน้ีอื่น (287,711,368)                       (94,521,452)            (106,534,602)          
หน้ีสินหมุนเวียน (96,600,981)                         (1,491,767)             (162,667,442)          
จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                                     -                        (885,664)                
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 3,465,000                            187,724,894           49,025,206             
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,709,080,068                      2,731,857,615        4,222,287,184        
จายภาษีเงินได (106,041,437)                       (100,067,037)          (92,196,802)            
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 4,603,038,631                      2,631,790,578        4,130,090,382        

(บาท)
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 – 13 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ หนา 8

งบกระแสเงินสด (ตอ)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)1 (ปรับปรุงใหม)2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 117,879,897                        101,215,690           194,014,027           
รับเงินปนผล 11,250                                606,746,314           699,748,475           
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (48,938,015)                         (15,818,768)            (29,772,930)            
ซื้ออาคารและอุปกรณ (3,082,071,454)                     (4,415,757,595)       (3,563,420,902)       
เงินจายลวงหนาคาสิทธิการใชระบบจําหนายกาซธรรมชาติ -                                        (563,020,000)          -                        
จายตนทุนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการไดมาซึ่งสินทรัพย (76,490,519)                         (147,918,891)          (214,957,214)          
เงินสดจายคาสิทธิในการดําเนินงาน -                                        -                           (395,607,164)          
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใช (เพิ่มขึ้น) ลดลง (101,748,788)                       (53,202,833)            (123,747,454)          
เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย -                                        (279,390,152)          -                           
เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทรวม (883,687,500)                       (795,937,500)          (1,082,541,000)       
เงินสดจายจากการลงทุนในการรวมคา (1,094,000,000)                     (237,273,690)          (238,279,000)          
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (2,896,377,411)                     -                        (236,247,219)          
รับคืนเงินจากการลงทุน 210,000,000                        -                        -                           
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                                     -                        (2,463,160,000)       
เงินลงทุนชั่วคราว 825,220,250                        (8,320,678,667)       6,288,576,562        
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน -                                        11,556,081             (24,934,466)            
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (7,030,202,290)                     (14,109,480,011)      (1,190,328,285)       

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559

(ปรับปรุงใหม)1 (ปรับปรุงใหม)2

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายดอกเบี้ย (448,939,727)                       (355,551,895)          (338,699,412)          
จายเงินปนผล (112,372,560)                       (1,119,979,848)       (1,573,215,840)       
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ -                                        10,035,063,000       -                           
คาใชจายในการออกหุน -                                        (196,946,359)          -                           
คาใชจายในการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน (126,247,176)                       (33,743,151)            (83,975,173)            
เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 1,640,000,000                      -                        -                           
ชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (2,000,000,000)                     -                        -                           
เงินรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                                        1,617,862              -                           
ชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน -                                        -                           (1,617,862)             
เงินรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,470,000,000                      3,790,000,000        2,905,081,039        
ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (2,266,233,278)                     (1,601,050,000)       (1,601,050,000)       
เงินสดรับคาหุนจากสวนท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 301,631,750                        402,214,809           310,505,224           
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (542,160,991)                       10,921,624,418       (382,972,024)          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (2,969,324,650)                     (556,065,015)          2,556,790,073        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 1 มกราคม 6,390,269,701                      3,420,945,051        2,864,880,036        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 3,420,945,051                      2,864,880,036        5,421,670,109        

รายการท่ีไมใชเงินสด

เจาหน้ีงานกอสราง 193,525,744                        76,815,720             273,444,895           

(บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี

 

หมายเหตุ: 1 งบการเงินป 2557 ปรับปรุงใหมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 เร่ืองงบการเงินรวม 

 2 งบการเงินป 2558 ปรับปรุงใหมตามการประเมินมูลคาสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาจากการซื้อบริษัทยอย เม่ือวันท่ี 26 
มีนาคม 2558 ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2559 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

ผลการดําเนินงาน – งบการเงินรวม 
หนวย : ลานบาท 

 

ในป 2559 กําไรสุทธิสวนของบริษัทใหญมีจํานวน 2,700 ลานบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 794 ลานบาท หรือรอยละ 42 
จากป2558เนื่องจากปริมาณความตองการไฟฟาและไอน้ําของลูกคาโรงผลิตสาธารณูปการระยองท่ีเพิ่มขึ้นทั้งจากลูกคาราย
ใหมและลูกคารายเดิมประกอบกับการบริหารจัดการรายไดและ ตนทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งโรงไฟฟา ไออารพีซี คลีน พาว
เวอร ระยะที่ 1 ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 ไดเปดดําเนินการ เชิงพาณิชย (COD) เต็มทั้งปเปนปแรก 
และการรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด ที่เร่ิม COD ในเดือนมิถุนายน 2559 
อยางไรก็ตามในป 2559 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน จํานวน 20,675ลานบาท ปรับตัวลดลง 1,769 ลานบาท หรือรอย
ละ 8 เม่ือเทียบกับป 2558 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายไฟฟาของโรงไฟฟาศรีราชา ซึ่งเปนโรงไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟา
อิสระ (IPP) ที่ลดลงตามการเรียกรับ ไฟฟาเขาระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งรายไดที่ลดลงจะเปน
รายไดในสวนของการรับรูรายไดจากการชดเชยคาพลังงาน (Energy Payment) ที่จะไมไดรับเม่ือไมมีการเรียกรับไฟฟา แต
บริษัทฯ ยังคงไดรับคาความพรอมจาย (Availability Payment) เนื่องจากมีความสามารถพรอมจายไฟใหกับกฟผ. ตามสัญญาที่
สะทอนอัตราผลตอบแทนการลงทุน ดังนั้นเม่ือรายไดลดลง ตนทุนการผลิตมีการปรับตัวลดลงตามในสัดสวนที่มากกวาสงผลให
กําไร ขั้นตนในภาพรวมของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 รอยละ 35 สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการดําเนินการ
ผลิตของบริษัทฯ เปนอยางดี 
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สรุปผลการดําเนินงานแยกรายธุรกิจป 2559 

โรงไฟฟาศรีราชา : IPP 
ในป 2559 รายไดจากการขายไฟฟาและรายไดจากสัญญาเชาทางการเงิน จํานวน 5,161 ลานบาท ปรับตัวลดลงจากป 

2558จํานวน 3,871 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43 จากปริมาณการขายไฟฟาเขาระบบตามความตองการของ กฟผ. ที่ลดลง
รอยละ 45 และราคาขายไฟฟาเฉล่ียที่ปรับตัวลดลง รอยละ 1 ตามการลดลงของราคาตนทุนกาซธรรมชาติในสวนของตนทุน
ขายสินคาและการใหบริการ สําหรับป 2559มีจํานวน 4,596 ลานบาท ปรับตัว ลดลงจากป 2558 จํานวน 3,756 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 45 จากตนทุนวัตถุดิบที่ลดลง 3,657 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับ ปริมาณการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาที่
ลดลงรอยละ 42 และราคากาซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงรอยละ 10 ประกอบกับ คาบํารุงรักษาลดลง 117 ลานบาทหรือรอยละ 
25 ตามชั่วโมงการเดินเคร่ืองที่ลดลง 

โรงผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (CUP 1-3) : SPP 
ในป 2559 มีรายไดจากการขายไฟฟาและไอน้ํา จํานวน 13,263ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 307 ลาน

บาทหรือคิดเปนรอยละ 2 ถึงแมวา ราคาขายไฟฟาและไอนํ้าเฉล่ียจะปรับตัวลดลงตามราคากาซธรรมชาติ แตรายไดในป 2559 
ยังคงเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณความตองการ ใชไฟฟาและไอน้ําของลูกคากลุมอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น โดย
ปริมาณการขายไฟฟาและไอน้ําที่เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13 และรอยละ 20 ตามลําดับ ในสวนของตนทุนขายสินคาและการ
ใหบริการ สําหรับป 2559 ของโรงผลิตสาธารณูปการระยอง มีจํานวน 9,987 ลานบาทปรับตัวลดลง 442 ลานบาท หรือรอยละ 
4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาเฉล่ียของตนทุนกาซธรรมชาติตอหนวยที่ปรับตัวลดลงรอยละ 20 สงผลใหตนทุนคากาซ
ธรรมชาติลดลง  536 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6 

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (IRPC-CP ระยะที่ 1) : SPP 
รายไดสําหรับป 2559 มีจํานวน 2,055 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 1,791 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

678 จากการเปด ดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) เต็มทั้งปเปนปแรกจึงทําใหปริมาณการขายไฟฟาและไอน้ําเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบ
กับป 2558 ในสวนของตนทุนขายสินคา และการใหบริการประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบซึ่งโดยสวนใหญเปนตนทุนคากาซ
ธรรมชาติคาบํารุงรักษา และคาใชจายอื่นๆ โดยในป 2559 ตนทุน ขายสินคาและการใหบริการ มีจํานวน 1,434 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจํานวน1,237 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 628 โดยสัดสวนของการเพิ่มขึ้น ของตนทุนขายมีสัดสวนเพิ่มขึ้นนอยกวาการ
เพิ่มขึ้นของรายได สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการตนทุนการผลิตที่มาจากกาซธรรมชาติ 

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด (CHPP) : VSPP 
รายไดสําหรับป 2559 มีจํานวน 195 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 3 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2 จาก

ปริมาณการขายน้ําเย็น ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 2,812 พันตันความเย็นหรือรอยละ 11 ทั้งนี้ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเปนผลจาก
จํานวนการจัดนิทรรศการท่ีเพิ่มขึ้นและ สภาพอากาศที่รอนมากขึ้นในป 2559 ในขณะท่ีตนทุนขายสินคาและการใหบริการรวม
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจํานวน 2 ลานบาท หรือรอยละ 2 สอดคลองกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 

 
เหตุการณที่สําคัญ และบางสวนมีผลตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญในป 2559 

 ความรวมมือในการดําเนินธุรกิจกับบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTGC) ตามกลยุทธในการ
เติบโตทางธุรกิจไปพรอมกับ การขยายธุรกิจของบริษัทในกลุม ปตท. โดยในป 2559 บริษัทฯ มีลูกคาเพิ่มและไดมีการ
ลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑจากโครงการที่ทาง PTTGC ไดดําเนินการเพิ่มขึ้น ไดแก โครงการฟนอล 2 
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โครงการ LLDPE2 และ โครงการ Vencorex ซึ่งทําใหปริมาณการขายไฟฟาตอเดือนเพิ่มขึ้น 
 วันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวมจํากัด (CHPP) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 100 

ไดรับการคัดเลือกจาก คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จากการเขารวมเปนผูสนับสนุนโครงการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดต้ังบนพื้นดินสําหรับหนวยงานราชการและสหกรณการเกษตร (โซลารฟารม)
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยติดต้ังบนพื้นดินสําหรับ สหกรณผูเล้ียงกุงจันทบุรี จํากัด
ขนาดกําลังการผลิต 5 เมกะวัตต ที่จังหวัดจันทบุรี และเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

 วันที่ 3 มิถุนายน 2559 โรงไฟฟา NNEG ซึ่งเปนโรงไฟฟาประเภทผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก โดยบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวน
รอยละ 30 มีกําลังการผลิตไฟฟา จํานวน 125 เมกะวัตตและกําลังการผลิตไอนํ้า 30 ตันตอชั่วโมง ไดเดินเคร่ืองจาย
ไฟฟาเขาระบบโครงขายไฟฟาของ กฟผ. 

 วันที่ 25 สิงหาคม 2559 บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค (ISP1) ไดเบิกเงินกูงวดแรกจากธนาคารในประเทศ
ญี่ปุน จํานวน 1,835 ลานเยน เพื่อใชในการกอสรางและติดต้ังอุปกรณ โดย ISP1 มีวงเงินกูระยะยาว จํานวนไมเกิน 
7,900 ลานเยน และวงเงินกูสําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม (Consumption Tax Facility) จํานวนไมเกิน 602 ลานเยน 

 
ผลการดําเนินงาน          

หนวย : ลานบาท 
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ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 
1. คาใชจายในการขายและบริหาร 

ในป 2559 คาใชจายในการขายและบริหารมีจํานวน 753 ลานบาท เพิ่มขึ้น 149 ลานบาทหรือรอยละ 25 เม่ือเทียบกับป 
2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจาย เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น 
2. คาเส่ือมราคา 

ในป 2559 คาเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 183 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17 เม่ือเปรียบเทียบกับป 2558 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากโรงไฟฟา IRPC-CP ระยะที่ 1 ที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชยในเดือนพฤศจิกายน ป 2558 
3. ตนทุนทางการเงิน 

ในป 2559 ตนทุนทางการเงินเทากับ 418 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24 ลานบาท หรือรอยละ 6 เม่ือเทียบกับป 2558 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการรับรูดอกเบี้ย จายของโรงไฟฟา IRPC-CP ระยะท่ี 1 ที่เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) ในเดือนพฤศจิกายนป 
2558 
4. รายไดและคาใชจายอ่ืน 

ในป 2559 รายไดและคาใชจายอื่น มีจํานวน 537 ลานบาท เพิ่มขึ้น 68 ลานบาทหรือรอยละ 14 จากป 2558 สาเหตุหลักมา
จากเงินปนผลรับจาก RPCL โดยในป 2558 ไดรับเงินปนผล 288 ลานบาท แตในป 2559 ไดรับเงินปนผลรวมเปนจํานวน 420 
ลานบาท 
5. สวนแบงกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทรวมและการรวมคา 

หนวย : ลานบาท 

 
ในป 2559 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา จํานวน 346 ลานบาท เพิ่มขึ้น จํานวน 7 

ลานบาทหรือรอยละ 2 จากป 2558 โดยมีสาเหตุมาจาก 
• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด (XPCL)สาเหตุหลักมาจากคาใชจายในการบริหารที่ 
เปล่ียนแปลงในระหวางงวด 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด (BIC) สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของ
ราคากาซ ธรรมชาติประกอบกับปริมาณขายไฟฟาที่ลดลงเนื่องจากมีการซอมบํารุง Steam Turbine สงผลใหรายไดมี
การปรับตัวลดลง 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟานวนคร จํากัด (NNEG) มีการรับรูสวนแบงกําไรเพิ่มขึ้นจากการเร่ิม
ดําเนินการ เชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2559 
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• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไฟฟา น้ําลิก 1 จํากัด (NL1PC) โดยเปน ผลจากการปรับประมาณการการรับรู
รายไดดอกเบี้ยรับจากสัญญาเชาทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่12 

• สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด (TSR) มีการปรับตัวลดลงเล็กนอยจากความเขมของ
แสงตามชวงเวลา 

6. กําไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 
ในป 2559 มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจํานวน 4 ลานบาท เปล่ียนแปลงจากป 2558 ที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน

จํานวน 46 ลานบาท เนื่องจากในป 2558 IRPC-CP มีการทํารายการปองกันความเส่ียงโดยการเขาซื้อเงินสกุลดอลลารสหรัฐ
และโครนสวีเดนลวงหนา เพื่อใชในการชําระคากอสรางโรงไฟฟา 
7. ภาษีเงินได 

ในป 2559 ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 50 ลานบาท หรือรอยละ 56 จากป 2558 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากการทยอย
หมดอายุของสิทธิประโยชนทางดาน ภาษีของบัตรสงเสริมการลงทุน (BOI) 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมมูลคา 58,028 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,045 ลานบาทหรือ

รอยละ 4 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยรวมมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยถาวรของ
โรงไฟฟาที่กอสรางเพิ่มเติมในระหวางปโดยรายละเอียดของการเพิ่มขึ้น ที่มีสาระสําคัญมีดังนี้ 

• สินทรัพยหมุนเวียน ลดลง 4,555 ลานบาท หรือรอยละ 29 โดยมีสาเหตุมาจาก 

- เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 3,608 ลานบาทหรือรอยละ 32 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการชําระเงิน เพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา และเงินลงทุนระยะยาวอื่น จํานวน 1,583 ลาน
บาท และการใหกูยืมเงินระยะยาวแกบริษัทที่ เก่ียวของกันจํานวน 2,463 ลานบาท 

- ลูกหนี้การคาลดลง 669 ลานบาทหรือรอยละ 23 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของลูกหนี้ กฟผ. ตามปริมาณ
ไฟฟาที่สงเขาระบบ กฟผ. 
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• เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา เพิ่มขึ้น 1,347 ลานบาท หรือรอยละ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
• เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เพิ่มขึ้น 236 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 จากการเพิ่มทุนของบริษัท 24M ในไตรมาสที่ 2 ป 

2559 
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ เพิ่มขึ้น 2,661 ลานบาทคิดเปนรอยละ 11 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นใน
มูลคาสินทรัพยของบริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด (IRPC-CP) ซึ่งอยูระหวางการกอสรางในระยะที่ 2 และการ
เพิ่มขึ้นในสินทรัพยของโรงไฟฟา อิชิโนเซกิ โซลาพาวเวอร 1 จีเค (ISP1) 

• ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ ลดลง 533 ลานบาท หรือรอยละ 8 จากการลดลงของลูกหนี้ตามสัญญา
เชาทางการเงินจาก กฟผ. ตามการรับรู รายไดตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองการ
ประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม (TFRIC4) 

• สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน เพิ่มขึ้น 2,889 ลานบาท หรือรอยละ 189 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นในเงินใหกูยืม
ระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน จํานวน 2,463 ลานบาทโดยเปนการใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัท ไซยะบุรี
พาวเวอร จํากัด ตามภาระผูกพันในสัญญาการใหความชวยเหลือ ทางการเงิน โดยเปนการสนับสนุนในรูปแบบใหกูยืม
ตามสัดสวนการถือหุน เพื่อใชสําหรับการจายชําระคางานกอสราง 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีมูลคารวม 19,274 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 31 

ธันวาคม 2558 จํานวน 419 ลานบาท หรือ รอยละ 2 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
• เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 1,219 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมของ 

IRPC-CP และ บริษัท อิชิโนเซกิ โซลา พาวเวอร 1 จีเค (ISP1) เพื่อใชสําหรับการกอสรางโรงไฟฟาตามแผนการกอสราง
ระยะยาว ในขณะท่ีบริษัทฯ ไดมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ตามกําหนดสัญญาของเงินกูยืม 

• เจาหนี้การคา ลดลง 820 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 42 โดยเปนการลดลงจากยอดเจาหนี้คากาซธรรมชาติของ
โรงไฟฟา  ศรีราชา เนื่องจากปริมาณการใชกาซธรรมชาติในเดือนธันวาคม 2559 ที่นอยกวาในเดือนธันวาคม 2558 
รวมถึงราคากาซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง 

• เจาหนี้งานกอสราง เพิ่มขึ้น 231 ลานบาทหรือรอยละ 301 สาเหตุหลักจากโรงไฟฟา ISP1 และ IRPC-CP ที่อยูระหวาง
การกอสรางในระยะที่ 2 
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• หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ลดลง 108 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 30 สาเหตุหลักมาจากการจายชําระหนี้สินให
ผูรับเหมากอสรางของ CHPP ในไตรมาส ที่ 3 ป 2559 

สวนของผูถือหุน 
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 38,754 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,626 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
จํานวน 2,572 ลานบาท กําไรสะสมที่จัดสรรแลวจํานวน 127 ลานบาท ลดลงจากการจายเงินปนผลในระหวางปเปนจํานวน 
1,573 ลานบาทและการเพ่ิมขึ้นของสวนของผูถือหุนที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 483 ลานบาท ซึ่งเปนผล ของกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ปรับตัวสูงขึ้นในป 2559 นอกจากน้ีบริษัทฯ มีกําไรจากผลตางจากการแปลงคางบ
การเงินจํานวน 18 ลานบาท รับรูไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

งบกระแสเงินสด 
สําหรับป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงิน สดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจากส้ินป 2558 จํานวน 3,608 ลานบาท 

โดยสาเหตุหลักมาจากเงินสดใชไปใน กิจกรรมลงทุน 

ในป 2559 เงินสดตนงวดยกมา 11,421 ลานบาท เปนผลใหเงินสดปลายงวดเทากับ 7,813 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
กระแสเงินสดแตละ กิจกรรมดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน                       4,130 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทนุ (7,355) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (383) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3,608) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด * 11,421 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด * 7,813 

 
• กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

สําหรับป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 4,130 ลาน
บาท โดยเปนกระแสเงินสดไดมาจาก กิจกรรมดําเนินงานในระหวางงวดจํานวน 4,222 ลานบาท ซึ่งมีการชําระภาษีเงินได
ไปจํานวน 92 ลานบาท 

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
สําหรับป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 7,355 ลานบาท จากการท่ี

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการชําระ คากอสรางเพิ่มเติมระหวางงวดจํานวน 3,778 ลานบาท จายเงินลงทุนจากการเรียกคา
หุนเพิ่มในบริษัทรวมและการรวมคาเปนจํานวน 1,321 ลานบาท รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนของ 24M 
จํานวน 236 ลานบาท และเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกันจํานวน 2,463 ลานบาท แตใน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดรับ
เงินปนผลจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด (RPCL) จํานวน 420 ลานบาท และมีเงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทอื่นๆ อีก
จํานวน 280 ลานบาท 

 

 *รวมรายการเงินฝากธนาคารท่ีมีขอจํากัดในการเบิกใชและเงินลงทุนชั่วคราว



 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 3 – 14 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ หนา 8

• กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
สําหรับป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 383 ลานบาท โดยมาจาก

การจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงินจํานวน 1,601 ลานบาท และการจายดอกเบี้ยของเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินเปนจํานวน 339 ลานบาท รวมถึงมีการจายเงินปนผลใน ระหวางปรวมเปนจํานวน 1,573 ลานบาท ใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับจากการกูเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินของ IRPC-CP และ 
ISP1 จํานวน 2,905 ลานบาท 
 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
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การเปลี่ยนแปลงในการปรับใชมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบกับการรับรูรายได 
ในป 2559 ไมมีการเปล่ียนแปลงการปรับใชมาตรฐานการบัญชีใหมแตในเร่ืองของการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม (TFRIC4) ยังคงใชมาต้ังแตป 2558 ตอเนื่องมาถึง
ป 2559 รายละเอียดังนี้ การประเมินวาขอตกลงเปนสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบหรือไม ตองพิจารณาจาก
เนื้อหาของขอตกลงและตองประเมินวาการปฏิบัติตามขอ ตกลงดังกลาวขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่เฉพาะเจาะจงและเปนการให
สิทธิในการใชสินทรัพยนั้นหรือไม หากการประเมินขอตกลงดังกลาวเขาเงื่อนไขมีสัญญา เชาเปนสวนประกอบ ขอตกลงดังกลาว
จะถูกจัดประเภทเปนสัญญาเชาการเงินหรือสัญญาเชาดําเนินงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17 เร่ืองสัญญาเชาสัญญา เชาที่
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผูเปนเจาของพึงไดรับจากสินทรัพยไปใหแกผูเชาถือเปนสัญญาเชา
การเงินสัญญาเชาที่ไมใช สัญญาเชาการเงินถือเปนสัญญาเชาดําเนินงานการจัดประเภทของสัญญาเชามีผลตอการแสดง
รายการอยางมีสาระสําคัญสําหรับสัญญาเชาการเงิน ผูใหเชาจะ ไมรับรูรายการสินทรัพยภายใตสัญญาเชาการเงิน แตจะรับรู
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับสัญญาเชาดําเนินงานผูใหเชาจะรับรู สินทรัพยที่อยูภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินและรับรูรายไดคาเชาดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
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โรงไฟฟาหรือโครงการที่ถูกตีความวาขอตกลงมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบดังนี้ 

 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลงสัมปทาน (TFRIC12) 

โดยจะเขาเงื่อนไขของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เม่ือ สัญญาขายไฟฟาเปนสัมปทานบริการระหวางภาครัฐกับ
เอกชนท่ีเปนการใหบริการสาธารณะ โดยผูใหสัมปทานมีสิทธิควบคุมรวมถึงการกํากับดูแลราคาคาไฟฟาไดและมีการโอน
โรงไฟฟาใหกับผูใหสัมปทาน 
 
ขอตกลงสัมปทานดังกลาวถูกแบงเปน 2 ประเภท คือ 
1. สินทรัพยทางการเงิน  

คือจะมีการประกันรายไดคาขายไฟฟาจากผูใหสัมปทาน โดยจะรับรูรายไดเปนรายไดดอกเบี้ยรับการเงินตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริง โดยคํานวณจากมูลคาของ ลูกหนี้ทางการเงินที่เสมือนหนึ่งวาเงินคากอสรางโรงไฟฟา คือเงินใหกูยืมแกผูใหสัมปทาน ซึ่ง
จะคลายกับสัญญาเชาทางการเงิน ใน TFRIC4 เพียงแตสัญญาขาย ไฟฟาที่เขาเงื่อนไขของ TFRIC12 จะถือวาโรงไฟฟาเปนของ
ผูใหสัมปทานต้ังแตเร่ิมกอสราง จึงสามารถรับรูรายไดดอกเบี้ยรับต้ังแตชวงที่โรงไฟฟาเร่ิมกอสราง 
2. สินทรัพยไมมีตัวตน 

คือไมมีการประกันรายได โดยลักษณะการบันทึกบัญชีจะคลายคลึงกับสัญญาเชาดําเนินงาน โดยรายไดคาขายไฟฟาจะ
ขึ้นอยูกับปริมาณที่ขายไฟฟาในงวดซ่ึงจะไม กระทบตอการรับรูรายไดคาขายไฟฟาโดยจะรับรูเปนคาขายตามราคาที่ตกลงไวใน
สัญญาในงวดที่มีการขายเกิดขึ้นจริงและมูลคาของทรัพยสินจะถือเปน สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

โรงไฟฟาที่เขาเงื่อนไขของ TFRIC12 คือ โรงไฟฟา NL1PC ถือเปนประเภทสินทรัพยทางการเงิน 
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสุรงค บูลกุล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการ (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 61 ป  
ประวัตกิารศึกษา : 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) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 

8 สถาบันพระปกเกลา 
 : หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุน 4919 

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนท่ี 15   

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
 : หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุนท่ี 1 สถาบันวิทยาการผูลงทุนไทย 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 : หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุนท่ี 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
    จาํนวน 1 แหง  : ท่ีปรึกษา บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 7 แหง : ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร) 

 : ประธานกรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสิงคโปร) 
 : กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 : กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
 : นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : รองประธานกรรมการ หอการคาไทย 
 : กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
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ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 – 2559 : กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2557 – 2558 : ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการกลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน  

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
2556 – 2558 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท ไออารพซีี จาํกัด (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Limited (ประเทศสิงคโปร) 
2555 – 2557 : ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
2552 – 2555 : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษทั ไทยออยล จาํกัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 73,000   หุน (0.004872%) 
คูสมรส : 36,800   หุน (0.002456%) 
รวม : 109,800 หุน (0.007328%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายณอคุณ สิทธิพงศ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง  27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 63 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Ph.D. (Mechanical Engineering), Oregon State University, U.S.A. 
 : M.S. (Mechanical Engineering), Oregon State University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)   
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุนท่ี 47  

วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 4  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 2 สถาบันวทิยาการพลังงาน 
 : หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนท่ี 16  วิทยาลัยการยุติธรรม  

สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 2 แหง : ประธานคณะกรรมการ องคการซีเกรฝายไทย 

 : กรรมการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร จาํกัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2555 – 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2557 : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียมจํากัด 

(มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2553 – 2556 : ปลัดกระทรวงพลังงาน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายจุลสิงห วสันตสิงห 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 66 ป 
ประวัตกิารศึกษา : ประกาศนียบัตร Harvard Business School, Harvard University, U.S.A. 
 : ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยโยนก 
 : ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 : Master of Comparative Law (MCL), University of Illinois, U.S.A. 
 : เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 35/2003) 
 : หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2012) 
 : หลักสูตร DCP Refresher Course (1/2008) 
 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 17/2007) 
 : หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 1/2006) 
 : หลักสูตร Finance for Non- Finance Director (FND 7/2003) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุนท่ี 388 วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 
 : หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนท่ี 8       

สถาบันพระปกเกลา 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 5  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 1 สถาบันวทิยาการพลังงาน 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) รุนท่ี 5 

สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 : หลักสูตรภูมิพลังแหงแผนดินสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนท่ี 1  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
   จํานวน 4 แหง : ประธานกรรมการ  บริษัท อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
     : กรรมการ บริษทั ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 3 แหง : ท่ีปรึกษาสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ 

 : กรรมการกฤษฎีกา 
 : กรรมการบริหารทรัพยสิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2556- ม.ค. 2559 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
2554 - 2558 : นายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
2553 - 2557 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2553 - 2556 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 
2553 - 2556 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2552 - 2556 : อัยการสูงสุด สํานักอัยการสูงสุด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 48,667   หุน (0.003248 %) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นางสาวปนัดดา กนกวัฒน 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 2 เมษายน 2558 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 67 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Business Administration (Finance & Banking),  

North Texas State University, U.S.A. 
 : บัญชีบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113/2009) 
 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 75/2008) 
 : หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU 2/2014) 
 : หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group (C-FG 4/2013) 
 : หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 8/2013) 
 : หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 2  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization, Sloan School of 

Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. 
 : หลักสูตร Executive Program in International Management,  

Stanford-National University of Singapore, Singapore 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
   จํานวน 2 แหง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
    : กรรมการอิสระ / กรรมการกํากับดูแลกิจการ   

บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 2 แหง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด 

 : อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  กองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการ 
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ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก จาํกัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /   

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี /  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)           

วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 2 เมษายน 2558 (วาระท่ี 2) 
27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 

อายุ  : 64 ป 
ประวัตกิารศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิศวกรรมการผลิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองคการ 

มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
 : Certificate of Management Development Program, North Western University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004)   
 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 1 สถาบันวทิยาการพลังงาน 
 : หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง  รุนท่ี 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง(บยป.) รุนท่ี 2 สํานักงานศาลปกครอง 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานการคาและการพาณิชย (TEPCoT) รุนท่ี 2 

สถาบันวิทยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 4 แหง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอยางย่ังยืน 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟกเตอริง จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ  บริษทั ลินเด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ  บริษทั สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จํากัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2555 – 2557 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย  

2555 – 2556 : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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2554 – 2558 : ประธานกรรมการ / กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการ
ประกันภัยพิบติั 

2554 – 2557 : ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2553 – 2557 : ประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  
2553 – 2557 : กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2553 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
2553 – 2554 : กรรมการ บริษทั สามัคคี ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
2550 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
   ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง  4 เมษายน 2559 (วาระท่ี 2) 

20 มกราคม 2559 (วาระท่ี 1) 
อายุ  : 60 ป 
ประวัตกิารศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 217/2016) 
 : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรชั้นนายรอย โรงเรียนทหารราบ ศูนยการทหารราบ 
 : หลักสูตรชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ ศูนยการทหารราบ 
 : หลักสูตรการจัดงานสงกําลังบํารุง โรงเรียนสงกําลังบํารุงทหารบก 
 : หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 : หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชีระดับผูบริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2556 - 2559 : ผูชํานาญการกองทัพบก 
2555 : รองผูบัญชาการศูนยการทหารราบ กองทัพบก 
2551 : ผูอํานวยการกอง กองวิทยาการ ศูนยการทหารราบ กองทัพบก 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) : ไมม ี
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายชวลิต พันธทอง 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระท่ี 2) 

1 ธันวาคม 2558 (วาระท่ี 1) 
อายุ  : 60 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Business Administration, Central Missouri State University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 177/2013) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : Senior Executive Program (SEP) สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหง 

จุฬาลงกรณหาวิทยาลัย 
 : โครงการ GE: PTT Executive Leadership Program, GE, U.S.A. 
 : Nida-Wharton Executive Leaders Program, The Wharton School, University of 

Pennsylvania, U.S.A. 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
   จํานวน 2 แหง : ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการกลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท ไออารพซีี จาํกัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2556 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
2556 – 2558 : รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจนํ้ามัน บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
2555 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก จํากัด 
2555 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกจิคาปลีก จาํกัด 
2554 – 2556 : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
   ตนเอง : 30,000 หุน (0.002002%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ชื่อ – นามสกุล   : นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 
ตําแหนงปจจบุัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)           
วันที่เขาดํารงตําแหนง : 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 57 ป 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010) 
 : หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 30/2013) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : Advance Management Program, INSEAD University, France 
 : หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ. รุนท่ี 50 และ ปรอ. รุนท่ี 20)  สถาบัน

วิทยาการปองกันประเทศ 
 : หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 4  สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 : หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

องคการมหาชน รุนท่ี 12  ป 2557 สถาบันพฒันากรรมการและผูบริหารระดับสูงของภาครัฐ 
สถาบันพระปกเกลา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธปิไตย (นธป.) รุนท่ี  3  วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ตําแหนงอื่นๆ ในปจจบุัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   จํานวน 3 แหง : ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 : รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 : รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
   จํานวน 3 แหง : ประธานกรรมการ  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ  PTT Chemical International Private Limited 
 : กรรมการ  PTT Chemical International (Asia – Pacific ROH) Limited 
ประวัติการทาํงานในชวงระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2558 – ม.ค. 2559 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตต้ี แอลกอฮอลส จาํกัด  
2557 - 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ จาํกัด  
2557 : กรรมการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
2556 – 2557 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน) 
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2554 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร) 
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ (รวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธทางครอบครวัระหวางกรรมการรายอื่น ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายอธิคม เติบศิริ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง (กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)           
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 54 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Business Administration  

(Finance & International Business) (High Distinction), Armstrong University, U.S.A. 
 : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี (บัญชีตนทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009)   
 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) 
 : Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference) รุน 1/2014 
 : Collective Action Against Corruption Conference (C-Conference) รุน 1/2013 
 : National Director Conference (NDC) รุน 1/2013 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 6  สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 : หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) รุนท่ี 5  

วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร 
 : หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 17  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุนท่ี 1 

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 : Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.  
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   จํานวน 2 แหง : ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ / 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

 : รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
   จํานวน 18 แหง : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล โซลเวนท จํากัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป เอสพีพ ีจาํกัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ลาบกิซ จาํกัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด 
 : กรรมการ  สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
 : กรรมการกํากับการจัดทํากรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย 
 : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
 : กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย 
 : กรรมการ มูลนิธิพลังสรางสรรคนวัตกรรม 
 : กรรมการ มูลนิธิพลังแหงการเรียนรู 
 : กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี 
 : กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 : อุปนายก สมาคมวายนํ้าแหงประเทศไทย 
 : กรรมการ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล เอทานอล จํากัด 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส จาํกัด 
2557 : กรรมการ บริษทั พีทีที อาซาฮ ีเคมิคอล จํากัด 
2556 – 2557 : รองกรรมการผูจัดการใหญ หนวยธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษทั สตารปโตรเลียม รีไฟนน่ิง จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2556 : กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไออารพซี ีจํากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
       ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสมชัย วงศวัฒนศานต 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร)           
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 2 เมษายน 2558 (วาระท่ี 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 60 ป 
ประวัตกิารศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015)   
 : หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS 2/2006) 
 : หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 31/2006) 
 : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 10/2005) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (วปอ.) รุนท่ี 49   

วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจักร 
 : หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุนท่ี 17   

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.) รุนท่ี 13  สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 : หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผูบริหาร (พสบ.) รุนท่ี 4  สถาบันกรมกิจการพลเรือนทหารบก 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   จํานวน 1 แหง : รองกรรมการผูจัดการใหญดานกลยุทธองคกร บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
     2558 – ม.ิย. 2559 : กรรมการ  บริษทั ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด 
     2554 – ธ.ค. 2559 : กรรมการ  บริษทั ไทยออยลเพาเวอร จาํกัด 
     2551 – ธ.ค. 2559 : กรรมการ  บริษทั ศักด์ิไชยสิทธิ จํากัด 

2550 – ธ.ค. 2559 : กรรมการ  บริษทั ไทยออยล เอนเนอรยี เซอรวิส จํากัด 
2551 – 2555 : ผูชวยกรรมการอํานวยการดานบริหารองคกร บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
       ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายปฏิภาณ สุคนธมาน 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระท่ี 2) 

29 มกราคม 2558 (วาระท่ี 1) 
อายุ  : 55 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วชิาเอกการเงิน The American University, U.S.A. 
 : รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการคลัง (เกียรตินิยมอนัดับ 2)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 73/2006) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD 

Executive Development Services, Switzerland 
 : โครงการอบรมผูบริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) 

สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท.  
 : โครงการ GE: PTT EXECUTIVE PROGRAM, GE, U.S.A. 
 : หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุนท่ี 8 สถาบนัพระปกเกลา 
 : หลักสูตรโครงการอบรมผูบริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน  ป 2552 

(Ex – PSM) รุนท่ี 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  
 : หลักสูตรผูบริหารการเงินภาครัฐวิสาหกิจ รุนท่ี 3 สถาบันนักวิเคราะหหลักทรัพย 
 : หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนท่ี 7  สถาบันวิทยาการพลังงาน 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   จํานวน 1 แหง : ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ กลุมธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลาย  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
   จํานวน 6 แหง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด 
 : ประธานกรรมการ บริษัท โซลูชัน่ ครีเอชั่น จํากัด 
 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสไตรีนิคส จํากัด 
 : กรรมการ บริษทั พีทีที โพลีเมอร มารเก็ตต้ิง จาํกัด 
 : กรรมการ บริษทั พีทีที ฟนอล จํากัด 
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ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2555 - 2558 : กรรมการ PTT Chemical International Private Limited  
2555 - 2558 : กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
2552 - 2558 : กรรมการ บริษทั ไทยแฟตต้ีแอลกอฮอลส จํากัด 
2554 – 2558 : รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญช ี 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2558 : กรรมการ บริษทั พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด 
2554 – 2557 : กรรมการ บริษทั ไบโอครีเอชั่น จํากัด 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
       ตนเอง : 73,000 หุน (0.004872%) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายเติมชัย บุนนาค 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

กรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2558 (วาระท่ี 1) 
อายุ  : 58 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Ph.D. (Management Sciences), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A. 
 : MSc. (Operations Research), Illinois Institute of Technology, Chicago Illinois, U.S.A. 
 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2011)   
 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) 
ประวัตกิารอบรมอ่ืนๆ : หลักสูตรการมีสวนรวมของสาธารณชนและการจัดการความขัดแยง  สถาบันพระปกเกลา 
 : โครงการ GE: Executive Program 2005 
 : โครงการ GE: PTT Executive Program 2008 
 : หลักสูตร เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริหาร  

NPC Safety and Environmental Services 
 : หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุนท่ี 4 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
  จาํนวน 1 แหง : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
   จํานวน 4 แหง : กรรมการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร จาํกัด 
 : กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด 
 : กรรมการ บริษทั ราชบุรีเพาเวอร จํากัด 
 : กรรมการ GPSC International Holdings Limited 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2555 – พ.ย. 2558 : กรรมการ บริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จาํกัด / 
  กรรมการ บริษทั อมตะ จัดจาํหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
2555 – ต.ค. 2558 : กรรมการผูจัดการ บริษัท ปตท. จาํหนายกาซธรรมชาติ จํากัด / 
  กรรมการผูจัดการ บริษัท อมตะ จัดจาํหนายกาซธรรมชาติ จาํกัด 
2554 – 2557 : กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟาอสิระ (ประเทศไทย) จํากัด 
2554 – 2555 : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต  

หนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
2552 - 2555 : กรรมการ บริษทั พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 25,000 หุน (0.001669 %) 
มีคุณสมบัตติามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน : ใช 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารสินทรัพย 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 59 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 181/2013)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD 21/2013) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Manager Development Program (TOC-MDP), SRI Consultant Company Limited 
 : Senior Executive Program (SEP), Sasin Graduate Institute of Business Administration 

of Chulalongkorn University 
 : Leadership Development Program (LDP), PTT Global Chemical Public Company 

Limited 
 : หลักสูตรพลังงานสําหรับผูบริหาร (EEP) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 6 แหง : ประธานกรรมการ บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด 
 : กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด 
 : กรรมการ บริษทั ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
 : กรรมการ บริษทั นที ซินเนอรยี่ จํากัด 
 : ผูจัดการท่ัวไป บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด 
 : Executive Manager บริษัท อิชิโนเซก ิโซลา พาวเวอร 1 จีเค 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
 2557 - 31 ต.ค. 2559 : ผูจัดการฝายแผนงานองคกร  
 2557 - ธ.ค. 2558 : ผูจัดการฝายปฎิบัติการ OEMS และบริหารความย่ังยืน (รักษาการ) 
2556 - 2557     : ผูจัดการฝายบริหารโครงการ  
 2556 - 2557    : กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุน (0.003871%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสมรชัย คุณรักษ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญปฏบิัติการ 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 55 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Natural Gas Engineering, Brussels, Belgium 
 : PTT Group Leader Development Program 
 : PTT- Harvard Business School รุนท่ี 2, Shanghai, China 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการฝาย รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 2 แหง : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จาํกัด 
 : กรรมการ บริษทั บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558 - 31 ต.ค. 2559 : ผูจัดการฝายสายงานการผลิตและซอมบํารุง 
2556 - 2558 : ผูจัดการฝายวิศวกรรมและบาํรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
2552 - 2556 : ผูจัดการฝายปฏิบัติการระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเล บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 63,000 หุน (0.004205%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  
ตาํแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจัดการใหญพฒันาธุรกิจและกลยุทธองคกร  
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 48 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  
 : M.S.E. (Science in Engineering), Mechanical Engineering,  

University of Michigan, U.S.A. 
 : M.S.E. (Science in Engineering), Industrial & Operations Research,  

University of Michigan, U.S.A.   
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2013) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Leadership Development Program Level III, PLLI, PTT 
 : Columbia Senior Executive Program (CSEP), Columbia University 
 : PTT Leadership Development Program by Center for Creative Leadership (CCL), 

Singapore 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 3 แหง : ประธานกรรมการ บริษัท ไทย โซลาร รีนิวเอเบิล จํากัด 
 : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร เอ็นเนอรยี่ 1 จาํกัด 

 : กรรมการ บริษทั ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – 2559 : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต  

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  
2556 – 2557 : ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจดัหาและตลาดกาซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  
2556  : ผูจัดการฝาย รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธกลุมธุรกิจตนนํ้า  

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน)  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) : ไมม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นางวนิดา บุญภิรักษ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 50 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Business Administration (Finance),  

University of St. Thomas, U.S.A. 
 : บัญชีบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 195/2014) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : TLCA Executive Development Program (EDP) รุนท่ี 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : CFO Certification Program รุนท่ี 19 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 : โครงการอบรมผูบริหารระดับสูง หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II) 

สถาบันพัฒนาผูนําและการเรียนรูกลุม ปตท. 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการฝาย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 2 แหง : กรรมการ บริษทั ไออารพีซี คลีนพาวเวอร จาํกัด 
 : กรรมการ บริษทั ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต.ค. 2557 –  
31 ต.ค. 2559 

: ผูจัดการฝายสายงานการเงินและบัญช ี 
 

2558 – มี.ค. 2559 : กรรมการ บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร จาํกัด 
2556 - 2558 : กรรมการ PTT Regional Treasury Center Pte. (ประเทศสิงคโปร) 
2555 - 2557 : ผูจัดการฝายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุน (0.003871%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายบริหารองคกร 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 59 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Science, Personnel Administration,  

University of Oregon, U.S.A. 
 : ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 : ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาธรรมศาสตร 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program  (DCP 195/2014)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Role of the Chairman Program  (RCP 35/2014)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : วิทยาลัยการทัพบก รุนท่ี 57 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการฝาย บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 1 แหง : กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จาํกัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ก.ค. 2559- 31 ต.ค. 2559 : ผูจัดการฝายบริหาร  
2556 - ม.ิย. 2559 : ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพองคกร  
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุน (0.003871%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายพยนต อัมพรอารีกุล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายบริหารความย่ังยืนองคกร 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 58 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Diploma Engineering (Power Distribution System),  

The Technical University of Norway, Norway   
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 181/2013)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 21/2013) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Manager Development Program (TOC-MDP)  

บริษัท เอสอารไอ คอนซัลแตนท จํากัด 
 : Senior Executive Program (SEP) สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 : Leadership Development Program (LDP2)  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการฝาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 1 แหง  กรรมการ บริษทั นที ซินเนอรยี่ จํากัด  
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ม.ค. 2559 -  
31 ต.ค. 2559 

: ผูจัดการฝายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความย่ังยืน 

2558  : กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2558 : ผูจัดการฝายปฏิบัติการพิเศษ และผูแทนประเทศ สปป.ลาว 
2556 – 2557 : ผูจัดการฝายวิศวกรรมและบาํรุงรักษา 
2548 -  2556 : ผูจัดการฝายเทคนิคและบํารุงรักษา บริษัท พทีีที ยูทิลิต้ี จํากัด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุน (0.003871%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นางศศิธร สติฐิต 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองคกร  
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 47 ป 
ประวัตกิารศึกษา : ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 : ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกจิ) สาขาการจดัการเชิงปริมาณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรม : Leadership Development Program I 
 : MDPII : Business Management / People Management 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการฝาย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
  ก.ค. 2559 -  
  31 ต.ค. 2559 

: ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพองคกร  

 1 มิถุนายน 2558  : หัวหนาทีม ฝายบริหารศักยภาพผูบริหารและบุคลากร บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 1 มิถุนายน 2554  : หัวหนาทีม ฝายกลยุทธและนโยบายทรัพยากรบุคคล  บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 10,000 หุน (0.000667%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายไกรสร พัววิไล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร (รักษาการ) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 54 ป 
ประวัตกิารศึกษา : M.B.A in Management Information System (MIS),  

Oklahoma City University, U.S.A.  
 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Management Development Program 2 : People Management 
 : หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 
 : Detecting & Preventing Corporate Fraud 
 : การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล 
 : การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดใหมการควบคุมภายในตาม COSO 2013 
 : การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร COSO-ERM Framework 
 : การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการสวน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการตรวจสอบภายในกลุม ปตท. 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ย. 2559 - ปจจุบัน : ผูจัดการสวนตรวจสอบภายในบริษัทในเครือ (รักษาการ)  
2557- ปจจุบัน : ผูจัดการสวนสํานักตรวจสอบภายใน  
2551 – 2557 : ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 46,000 หุน (0.003070%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายองคการ ศรีวิจิตร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 53 ป 
ประวัตกิารศึกษา : Master of Science (Electrical Engineering),  

University of Missouri, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 224/2016) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                           : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)                      
จํานวน 1 แหง : Deputy Managing Director Construction บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร จํากัด 
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ม.ค.2559 – 30 พ.ย. 2559 : กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
2558 – 30 พ.ย. 2559 : กรรมการ บริษทั ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
ม.ค. 2559 – 31 ต.ค. 2559   : ผูจัดการฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษและผูจัดการฝายปฏิบัติการพิเศษและผูแทนประเทศ 

สปป.ลาว   
2557 – ธ.ค.2558  ผูจัดการฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ 
2556 - 2557 : ผูจัดการฝายกิจการพิเศษ 
2556 : Vice President, Business Development  บริษัท พีทีที อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
2554-2556 : Project Manager บริษัท พีทีที อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 50,000 หุน (0.003337%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายจารุวัฒน สิงหสมดี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 53 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
 : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัตกิารอบรม : Renewable Energy Management, ARAVA, Israel  
 : Process License Development, Tokyo Eng., Japan 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ย. 2559 - ปจจุบัน : ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจใหม (รักษาการ)  
2557-  ปจจบุนั  : ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจพลังงานชีวมวล 
2556 - 2557 : ผูจัดการสวนกลยุทธและแผนงานองคกร บริษัท ไออารพีซ ีจํากัด (มหาชน) 
2553 - 2556 : ผูจัดการสวนพัฒนาธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน  

บริษัท ไออารพซีี จาํกัด (มหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) : ไมม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายสมศักด์ิ  เลิศเจริญเสริมสุข 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายวิศวกรรมและบาํรุงรักษา (รักษาการ) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 53 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บธ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟากําลัง   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ประวัตกิารอบรม : การบริหารจัดการโครงการ PPA Training Center 
 : การคิดแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
  พ.ย. 2559- ปจจบุัน  ผูจัดการสวนวิศวกรรม (รักษาการ) 

 2556 : รองผูอํานวยการ ส่ิงแวดลอมและสังคม และ รองผูอํานวยการ วิศวกรรมและกอสราง บริษทั 
ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 

 2553 : ผูจัดการสวน วศิวกรรมและกอสราง  
 2550 : ผูอํานวยการโครงการกอสราง CUP 1 Phase 6 และ CUP 3 

บริษัท พีทีที ยทิูลิต้ี จํากัด 
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ (รวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 49,000 หุน (0.003270%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายเสารชัย  สุขเกษม 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายบริหารโครงการกอสราง (รักษาการ) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 53 ป 
ประวัตกิารศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประวัตกิารอบรม : The Manager รุนท่ี 120 สถาบัน Management and Psychology Institute 
 : Power Generation from Biomass and Bio Energy สถาบนั IEEE Thailand Section 
 : Mega-Construction Project Strategies สถาบัน OMEGAWORLDCLASS Research 

Institute 
 : Legal & Financial Due Diligence Strategies จัดโดย Ideal Forum 
 : การพัฒนาทีมงานและประสิทธิภาพในการทํางาน รุนท่ี 5  

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 
 : Professional Project Management  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : หลักการจัดการดานการเงินสําหรับผูบริหาร รุนท่ี 23 คณะเศรษฐศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : การบริหารความเสี่ยงสําหรับผูบริหาร รุนท่ี 10 คณะเศรษฐศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 : การวางแผนยุทธศาสตรในงานพัฒนา รุนท่ี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : การบริหารเชิงยุทธศาสตรและตัวชี้วัด สถาบนั HR Center 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
   พ.ย. 2559 - ปจจบุัน : ผูจัดการสวนโครงการกอสราง (รักษาการ)  
   พ.ย. 2559 - ปจจบุัน : ผูจัดการสวนวิศวกรรมโครงการ (รักษาการ) 
   2556  : ผูจัดการสวนวิศวกรรมและกอสราง  

2552 : ผูจัดการสวนโครงการปรับปรุง   
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ (รวมคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะ) 
ตนเอง : 46,000 หุน (0.003070%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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ช่ือ – นามสกุล   : นายพิพัฒนพงษ จันทรดี 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝาย ประจําโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้า นํ้าลิก 1 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 ธันวาคม 2559 
อายุ  : 58 ป 
ประวัตกิารศึกษา :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร) มหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล) วิทยาลัยรัชภาคย 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตรการพัฒนาทีมงานและประสิทธิภาพในการทํางาน รุนท่ี 5 
 : หลักสูตร Change Agent for Global Victory Module 2 รุนท่ี 2 
 : หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         
จํานวน 1 แหง : กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด   
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ธ.ค. 2559 – ปจจุบัน 
ม.ค. 2559 – พ.ย. 2559 

 กรรมการผูจัดการ บริษัท ไฟฟา นํ้าลิก 1 จํากัด 
ผูจัดการสวนปฏิบัติการพิเศษและผูแทนประเทศสปป.ลาว 

2552 – 2559  ผูจัดการสวนวิศวกรรมและเทคนิค 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 19,999 หุน (0.001335%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1  หนา 34 

ช่ือ – นามสกุล   : นายสุรจิตร บัวเทิง 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายปฏิบัติการผลิต (รักษาการ) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 กุมภาพันธ 2560 
อายุ  : 45 ป 
ประวัตกิารศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเคร่ืองกล  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประวัตกิารอบรม : - 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – ปจจุบนั : ผูจัดการสวนปฏิบัติการผลิตไฟฟาศรีราชา 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)
ตนเอง : 15,700 หุน (0.001048%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี

 



เอกสารแนบ 1  หนา 35 
 

ช่ือ – นามสกุล   : นายวีระวงศ จงเกษมวงศ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการสวนสํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 27 พฤศจิกายน 2557 
อายุ  : 40 ป 
ประวัตกิารศึกษา : ปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 41/2011) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 20/2011) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 6/2011) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 28/2016) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุนท่ี 30 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 : หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับบริษัทจดทะเบียน รุนท่ี 12 สมาคม

บริษัทจดทะเบยีนไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    : ไมม ี
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – ปจจุบนั : เลขานุการบริษัท บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซนิเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
2556 – ปจจุบนั : ผูจัดการสวนสํานักกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
2553 - 2556 : หัวหนาสํานักกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท พีทีที ยทิูลิต้ี จํากัด 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)
 : 46,000 หุน (0.003070%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทยอย 

 

 



เอกสารแนบ 2 หนาที่ 1 

 

บริษัทร่วม

GPSC CHPP NSC XPCL ISP1 IRPC-CP GPSCIH TSR SSE1 NL1PC NNEG BIC RPCL BSA SSA 24M 
1 นายสุรงค บลูกุล  
2 นายณอคุณ สิทธิพงศ  
3 นายจุลสิงห วสันตสิงห 
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน 
5 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
6 พลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ 
7 นายชวลิต พันธทอง 
8 นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 
9 นายอธิคม เติบศิริ 
10 นายสมชัย วงศวัฒนศานต 
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน 
12 นายเติมชัย บนุนาค     
13 นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย O •  •   
14 นายสมรชัย คุณรักษ O  
15 นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ O  
16 นางวนิดา บญุภิรักษ O  
17 นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย O 
18 นายพยนต อัมพรอารีกุล O 
19 นางศศิธร สติฐิต O
20 นายไกรสร พัววิไล O
21 นายยงยุทธ กลีบบวั O  
22 นายองคการ ศรีวิจิตร O O
23 นายจารุวัฒน สิงหสมดี O
24 นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข O
25 นายเสารชัย สุขเกษม O
26 นายพิพัฒนพงษ จันทรดี O 

 ประธานกรรมการ  กรรมการ        ผู้บริหารสงูสุด         ผู้บริหาร

เงนิลงทุนกจิการร่วมค้าบริษัทย่อย
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหนางานตรวจสอบภายใน 



ช่ือ – นามสกุล   : นายไกรสร พัววิไล 
ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในองคกร (รักษาการ) 
วันที่เข้าดาํรงตาํแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 54 ป 8 เดือน 
ประวัตกิารศึกษา : M.B.A in Management Information System (MIS),  

Oklahoma City University, U.S.A.  
 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัตกิารอบรม : หลักสูตร Management Development Program 2 : People Management 
 : หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) 
 : Detecting & Preventing Corporate Fraud 
 : การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล 
 : การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดใหมการควบคุมภายในตาม COSO 2013 
 : การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร COSO-ERM Framework 
 : การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO 
ตาํแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                    
จํานวน 1 แหง : ผูจัดการสวน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 : กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการตรวจสอบภายในกลุม ปตท. 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 
องคกร/ หนวยงาน / กจิการอืน่  (ท่ีไมใชบริษทัจดทะเบียน)         : ไมม ี
ประวัตกิารทาํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
พ.ย. 2559 - ปจจุบัน : ผูจัดการสวนตรวจสอบภายในบริษัทในเครือ (รักษาการ)  
2557- ปจจุบัน : ผูจัดการสวนสํานักตรวจสอบภายใน  
2551 – 2557 : ผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีที ยูทิลิต้ี จํากัด  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
 ตนเอง : 46,000 หุน (0.003070%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย 

: ไมม ี
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เอกสารแนบ 4 

   รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ 



 

  เอกสารแนบ 4    หนา 1 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 
 

1. การจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ ใหแก บริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอรสเซส จํากัด (PTTER) 
 

ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงคในการประเมิน เพื่อใชเปนราคาอางอิงในการขายเฟอรนิเจอร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานจาก PTTER 

รายละเอียดทรัพยสิน เฟอรนิเจอร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานต้ังอยูที่เลขท่ี 555/2 ศูนยเอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ 
อาคารบี ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วันที่ทําการประเมินมูลคา 28 กรกฏาคม 2559 

ผูประเมิน บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูประเมินหลัก นายสมหมาย บุญเสริม 

หลักเกณฑของมูลคา มูลคาตลาดยุติธรรมที่มีการใชงานอยางตอเนื่อง 

วิธีการประเมินมูลคา วิธีตนทุนทดแทน  

มูลคาทรัพยสิน 21,927,450 บาท (ย่ีสิบเอ็ดลานเกาแสนสองหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอยหาสิบบาทถวน) 

 
2. การไดมาซึ่งทรัพยสินจากบริษัท พีทีที เอ็นเนอรย่ี รีซอรสเซส จํากัด (PTTER) 

ประเภท รายละเอียด 

วัตถุประสงคในการประเมิน เพื่อใชเปนราคาอางอิงในการซื้อเฟอรนิเจอร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานจาก PTTER 

รายละเอียดทรัพยสิน เฟอรนิเจอร อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานต้ังอยูที่เลขท่ี 555/2 ศูนยเอนเนอรย่ี คอมเพล็กซ 
อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

วันที่ทําการประเมินมูลคา 28 กรกฏาคม 2559 

ผูประเมิน บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูประเมินหลัก นายสมหมาย บุญเสริม 

หลักเกณฑของมูลคา มูลคาตลาดยุติธรรมที่มีการใชงานอยางตอเนื่อง 

วิธีการประเมินมูลคา วิธีตนทุนทดแทน  

มูลคาทรัพยสิน 21,891,810 บาท (ย่ีสิบเอ็ดลานแปดแสนเกาหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยสิบบาทถวน) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จาํกัด (มหาชน) 

GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 

รายงานคณะกรรมการตาง ๆ  

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมกาํกับดูแลกิจการทีดี่ 
4. รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบดวยกรรมการอิสระ   
ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน ซึ่งมีประสบการณดานวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ดานกฎหมาย ดานบัญชีการเงิน ดาน
เศรษฐศาสตร และดานการบริหาร ประกอบดวย นายณอคุณ สิทธิพงศ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายจุลสิงห วสันตสิงห 
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน และพลตรีเชาวเลข ชยันตรสุภาพ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายไกรสร พัววิไล ผูจัดการฝาย
ตรวจสอบภายในองคกร (รักษาการ) เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางเปน
อิสระตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร 
ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางครบถวน ไดแก การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน การบริหารความเส่ียง 
ระบบการควบคุมภายใน กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ การพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี โดยในป 2559 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 18 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปผลการดําเนินงานในป 2559 โดยมีสาระสําคัญ 
ดังนี้  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
โดยเชิญฝายจัดการท่ีเก่ียวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการพิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองความถูกตอง ความครบถวน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญ ซึ่งสงผลกระทบตองบการเงิน 
ความเพียงพอของขอมูลที่เปดเผยไวในงบการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีซึ่งไดพิจารณาและสอบทานแลว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงรายการโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงนิที่ครบถวน ทันเวลา เช่ือถือได เปนประโยชนตอนักลงทุนและผูใชงบการเงิน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม 
ประชุม โดยเปนการหารือถึงขอมูลที่มีสาระสําคัญ และระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําบัญชีและรายงานทาง
การเงิน และเร่ืองอื่นๆ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นวาผูสอบบัญชีไดรับความรวมมือที่ดี จากฝาย
จัดการ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู ประสบการณ และมีแนวทางการปฏิบัติงานสอบทาน ที่เพียงพอ
เหมาะสมตอการเปนปฏบิัติหนาที่ของผูสอบบัญชี  

2. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เขาขาย
รายการเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาด
หลักทรัพย ผลการสอบทานรายการระหวางกันที่บริษัทฯ มีการดําเนินการกับผูเก่ียวของพบวา บริษัทฯ ไดดําเนินการ ตามเงื่อนไข
การคาทั่วไป มีความเปนธรรม สมเหตุสมผล และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูล สารสนเทศ



อยางครบถวนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศคณะ กรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และฝายจัดการ ไดใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง    
มีการประเมินทั้งปจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทําแผนการจัดการความเส่ียง เพื่อปองกันหรือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดําเนินธุรกิจใหอยู ในระดับที่ยอมรับได โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งไดรับการแตงต้ัง
จากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดยใหฝายจัดการรายงาน ความกาวหนาดานความ
เส่ียงอยางสมํ่าเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงจากการรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทรวมทุน ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเชื่อม่ันได
วาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

4. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทรวมทุน ตามแนวทางของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผลการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่ง
ไมพบ ประเด็นหรือขอบกพรองที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนฝายจัดการไดดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึงการให
ความสําคัญตอการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรางความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลไดวา บริษัทฯ มีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ  

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานและกํากับใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตางๆ อยางถูกตองตาม
ระบบงานท่ีกําหนดไว การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทรวมทุน ใหมีคุณธรรม บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ มีการ
ดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอยางถูกตองและเหมาะสม  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน และกํากับใหบริษัทฯ ดําเนินกิจการตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทรวม อยางเครงครัด โดยในป 2559 ไมพบ
รายการที่บริษัทฯ และบริษัทรวม กระทําการที่ขัดตอกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของ  

 

 

 



6. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดกํากับดูแลใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ โดยใหรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดระบุไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกํากับดูแลการตรวจสอบให เปน
มาตรฐานสากล กํากับดูแลและเสนอขอแนะนําในการดําเนินการของหนวยตรวจสอบฯ ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่
ไดรับอนุมัติ ซึ่งจัดทําขึ้นจากฐานความเส่ียงของบริษัทฯ และสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางขององคกรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหแกองคกร เพื่อกอใหเกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมีการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
ของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานความเหมาะสมของผังโครงสราง หนวยงานตรวจสอบภายใน 
กระบวนการตรวจสอบ และอัตรากําลัง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาสอบทาน กฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

7. การพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ประจําป 2560  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ คุณสมบัติ ทักษะ
ความรูความสามารถ และประสบการณในการตรวจสอบธุรกิจพลังงานและงบการเงินของบริษัทฯ ในปที่ผานมา ตลอดจน
คาตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนําเสนอท่ีประชุม ผูถือหุน
ประจําป 2560 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2560 โดยมี
นายวัยวัฒน กอสมานชัยกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 6333 หรือ นายไวโรจน จินดามณีพิทักษ ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 
3565 หรือ นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ ผูสอบบัญชี รับอนุญาตเลขท่ี 4068 หรือ นายณัฐพงศ ตันติจัตตานนท ผูสอบ บัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8829 เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําป 2560  

โดยสรุป การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2559 ไดติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยใชความรู
ความสามารถ มีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ ไดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีความเห็นวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินแสดงขอมูลอันเปนสาระสําคัญและ เช่ือถือได สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป มีการ เปดเผยขอมูล รายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจกอใหเกิด ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเพียงพอ มี
ระบบการกํากับดูแล กิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับ
การดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับ การดําเนินธุรกิจของ บริษัทฯ อยาง
ครบถวน 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นายณอคุณ สิทธิพงศ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 



รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนขึ้น โดยกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ อยางนอย 
3 คน และอยางนอย 1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ  

ปจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน โดย
มี นายจุลสิงห วสันตสิงห กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 
กรรมการอิสระ และนายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการ เปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ในป 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง โดยสาระสําคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน สรุปไดดังนี้  

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง 
ตามวาระ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ กอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 พิจารณาแตงต้ัง 
เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเขาดํารง ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีลาออกระหวาง
กาล เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแตงต้ัง เปนกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก 

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการชุดยอยเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาแตงต้ังตามความเหมาะสม  

4. พิจารณากล่ันกรองและเสนอการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในป 2559 ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ กอนเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  

5. พิจารณา “หลักเกณฑการสรรหาและการแตงต้ังกรรมการ ในบริษัทที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด 
(มหาชน) เขาลงทุน” เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 

6. พิจารณาการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทที่บริษัทฯ เขาลงทุน ตาม
ขอเสนอของฝายจัดการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ  

7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2559 ของกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
 

ในนามคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

นายจุลสิงห วสันตสิงห  
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 



รายงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีขึ้น เพื่อสอดสองดูแลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความย่ังยืน และ
การดําเนินงาน ดานการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม ปจจุบัน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี พลตรีเชาวเลข 
ชยันตรสุภาพ กรรมการอิสระ และ นายสมชัย วงศวัฒนศานต กรรมการ เปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ในป 2559 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุมทั้งส้ิน 6 คร้ัง โดยสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปไดดังนี้  

1. พิจารณาแผนงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความย่ังยืน และการ
ดําเนินงานดาน การดูแลสังคมชุมชนและส่ิงแวดลอม ประจําป 2559 และติดตามการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ 

2. ใหคําปรึกษาแกคณะทํางานและติดตามผลการจัดการประชุม สามัญผูถือหุน ประจําป 2559  
3. ใหคําปรึกษาแกคณะทํางานและติดตามการเตรียมความพรอม ในการเขารับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับ

ดูแล กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจําป 
2559 ประเมินโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

4. พิจารณาเห็นชอบการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยการกําหนดบทบาทหนาที่ของ ประธานกรรมการ และ “หลักการการไปดํารงตําแหนงใน บริษัท 
หนวยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของกรรมการผูจัดการ ใหญ ผูบริหาร และพนักงาน” 

5. พิจารณาหลักเกณฑการรับสมัครเขารวมโครงการผูถือหุน เย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ 
6. พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑการใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและช่ือกรรมการลวงหนา 

ประจําป 2560 เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2559 เพื่อเสนอตอคณะ 

กรรมการบริษัทฯ 
8. พิจารณาแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ระเบียบวาระท่ีอาจมีกรรมการมีสวนไดเสียหรือความ

ขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

 จากความมุงม่ันของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงผลใหการดําเนินงานดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความย่ังยืนของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับในระดับประเทศ ดังนี้ 

 ไดรับการประเมินจากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” จาก
สมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย 



 ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม ต้ังแตปแรกที่มีการจัดประชุม      
ผูถือหุน สงผลให บริษัทฯ ไดรับรางวัล Investors’ Choice Awards จากสมาคม สงเสริมผูลงทุนไทย ในกลุม “100 
คะแนนเต็มปแรก” 

 ไดรับรางวัลหลักทรัพยจดทะเบียนติดอันดับ ESG 100 ดวยการ ดําเนินงานท่ีโดดเดนดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรร
มาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ป 2559 จากสถาบัน ไทยพัฒน 

 ไดรับรางวัลรายงานความย่ังยืนประจําป 2559 (Sustainability Report Awards 2016) ประเภทรางวัลเกียรติคุณ 
(Recognition) จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปดเผย ขอมูลดานส่ิงแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) อันเปน ประโยชนตอนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความมุงม่ันที่จะพัฒนา การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารจัดการความย่ังยืน และการดําเนินงานดานการดูแล สังคมชุมชนและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
เพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม โปรงใส นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนสืบไป 

 

ในนามคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล  

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน ทานผูถือหุน  

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง (Risk Management Committee : RMC) ขึ้นในการประชุมคร้ังที่ 7/2558 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2558 และตอมาไดมีการ
แตงต้ังกรรมการ บริหารความเส่ียงเพ่ิมเติมอีก 1 ทาน ทําใหปจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยสมาชิก
จํานวนท้ังหมด 5 ทาน โดยมีนายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล ดํารงตําแหนงประธาน กรรมการบริหารความเส่ียง นายสุพัฒนพงษ พันธ
มีเชาว นายอธิคม เติบศิริ นายเติมชัย บุนนาค และนายชวลิต พันธทอง1 ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียง  

สําหรับขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ความเส่ียงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหเปนไป
ตาม กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ภายใตกรอบการบริหาร ความเส่ียงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management 
: ERM) ของบริษัทฯ  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเส่ียงตาม  มาตรฐานสากล  COSO ERM Framework 
มาตรฐานสากล ISO31000:2009 ตลอดจนกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน  

ในรอบป 2559 ที่ผานมา คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการ ประชุมรวมทั้งส้ินเปนจํานวน 7 คร้ัง โดยคณะกรรมการ
บริหาร ความเส่ียงเขารวมครบองคประชุมทุกคร้ัง สามารถสรุปสาระสําคัญ ในการปฏิบัติหนาที่ไดดังตอไปนี้ 

1. กําหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วองคกร ใหมีความเหมาะสม สอดคลองไปกับแผนกลยุทธและการ 
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทามกลางสภาพการณที่เปล่ียนแปลง 

2. ติดตาม ประเมินผล และใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน และโครงการลงทุนตางๆ ของบริษัทฯ เปนระยะ (กําหนด
เปน จํานวนอยางนอย 1 คร้ังในทุกๆ 2 เดือน) เพื่อใหม่ันใจไดวา ระดับจัดการไดบริหารงานโดยพิจารณาใหอยูภายใต
ระดับ ความเส่ียงที่ยอมรับไดเปนสําคัญ มีแนวทางในการกําหนด มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเส่ียง (Mitigation 
Plan) ที่เปนรูปธรรมและสามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง เพื่อลดทอน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  

3. พิจารณาใหขอคิดเห็นและความเห็นชอบตอการจัดทํารายการความเส่ียงองคกร ประจําป 2560 โดยกําหนดให 
สอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ และ เปาหมายองคกร 

4. รายงานผลการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกรใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
 

ในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงต้ังนายชวลิต พันธทอง (กรรมการ) เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเส่ียงเพิ่มเติมอีก 1 ตําแหนง เม่ือวันท่ี 20 
ตุลาคม 2559 โดยนายชวลิต พันธทอง ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในคร้ังท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 
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