
 

 
 

 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56-1) 

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

 
 



  
 

  

ค ำนิยำม 

นอกจากจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบบันี ้ให้ค าต่อไปนีม้ีความหมายดงันี ้

24M หมายถงึ 24M Technologies, Inc 

BEM หมายถงึ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BIC หมายถงึ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากัด 

BSA หมายถงึ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากดั 

CHPP หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากัด 

CK หมายถงึ บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) 

CKP หมายถงึ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

COD หมายถงึ Commercial Operation Date หรือ วนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

EDL หมายถงึ Electricite du Laos หรือ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 

EEC หมายถงึ Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออก 

EECi หมายถงึ Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ เขตนวตักรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวนัออก 

EGCO หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

EIA หมายถงึ Environmental Impact Assessment 

ERU หมายถงึ Energy Recovery Unit หรือ โครงการหน่วยผลติไฟฟ้าส าหรับโครงการ
พลงังานสะอาดของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

ESS หมายถงึ Energy Storage System หรือ ระบบกกัเก็บพลงังาน 

EW หมายถงึ บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

GLOW หมายถงึ บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

GPSCIH หมายถงึ GPSC International Holdings Limited 

GRP หมายถงึ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั 

IOD หมายถงึ Initial Operation Date หรือ วนัเร่ิมผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าช่วงแรก  

IPP หมายถงึ Independent Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนอิสระ  

IPT หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 

IRPC หมายถงึ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

IRPC-CP หมายถงึ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 

ISP1 หมายถงึ บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค หรือ Ichinoseki Solar Power 1 G.K. 

NL1PC หมายถงึ บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากดั หรือ Nam Lik1 Power Company Limited 



  
 

  

NNEG หมายถงึ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 

NSC หมายถงึ บริษัท นที ซินเนอร์ย่ี จ ากดั 

PT หมายถงึ บริษัท พีที จ ากดัผู้ เดียว 

PTT Digital หมายถงึ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูัน่ จ ากดั 

PTTER หมายถงึ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอสเซส จ ากัดเดิมช่ือ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั 

PTTGC หมายถงึ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

PTTIH หมายถงึ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั 

PTTSE หมายถงึ บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั 

PTTUT หมายถงึ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากัด 

QSHE หมายถงึ Quality, Safety, Health and Environment 

RPCL หมายถงึ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากดั 

SCOD หมายถงึ Scheduled Commercial Operation Date หรือ วนัเร่ิมต้นซือ้ขายไฟฟ้าตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  

SPP หมายถงึ Small Power Producer หรือ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก  

SSA หมายถงึ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั   

SSE1 หมายถงึ บริษัท สยามโซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากดั 

TOP หมายถงึ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

TP หมายถงึ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด 

TSR หมายถงึ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั 

VSPP หมายถงึ ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนขนาดเลก็มาก หรือ Very Small Power Producer 

XPCL หมายถงึ บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากัด หรือ Xayaburi Power Company Limited 

กกพ. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

กพช. หมายถงึ คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

กฟผ. หรือ EGAT หมายถงึ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

กฟภ. หรือ PEA หมายถงึ การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

กฟน. หรือ MEA หมายถงึ การไฟฟ้านครหลวง 

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

กมัพชูา หมายถงึ ราชอาณาจักรกัมพชูา 

ค่าเอฟที หรือ Ft หมายถงึ อตัราค่าไฟฟ้าผนัแปรโดยอตัโนมติั 

ตลท. หรือ SET หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 



  
 

  

ธพส. หมายถงึ บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั 

บริษัทฯ หรือ GPSC หมายถงึ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

ปตท. หมายถงึ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เมียนมา หมายถงึ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ศนูย์ราชการฯ หมายถงึ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

สนพ. หมายถงึ ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน 

สปป.ลาว หมายถงึ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สพช. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 

สญัญา Sponsor Support หมายถงึ สญัญาสนบัสนนุทางการเงินโดยผู้ ถือหุ้น 

   

 

  



  
 

  

 

 

บริษัทในเครือ ความหมาย 

 

สดัสว่นการถือหุ้น และอ านาจในการบริหาร 

บริษัทย่อย 

เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคมุของบริษัทใหญ่ การ

ควบคมุเกิดขึน้เมื่อบริษัทใหญ่มีอ านาจควบคมุผ่านการ

ออกเสยีงทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบาย

ทางการเงินและด าเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อได้มาซึง่

ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของ

บริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัที่มีการ

ควบคมุจนถงึวนัที่ควบคุมสิน้สดุลง 

กิจการที่บริษัทมีอ านาจควบคมุ มักมีสดัส่วน

การถือหุ้น มากกว่า 50% 

บริษัทร่วม  

เป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั โดยมี

อ านาจเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบาย

ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถงึระดบัที่จะควบคุม

หรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักลา่ว 

กิจการที่บริษัทไม่มีอ านาจควบคุม มกัมี

สดัสว่นการถือหุ้น น้อยกว่า 20% - 50%   

กิจการร่วมค้า 

เงินลงทนุในการร่วมค้า หรือกิจการที่ควบคมุร่วมกนัเป็น

กิจการที่กลุม่บริษัทมีสว่นร่วมในการควบคมุกิจกรรมเชิง

เศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสญัญา กิจการที่ควบคุมร่วมกนั

แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีรวมตามสดัส่วน  ซึง่เป็นวิธี

ที่กลุม่บริษัทรวมส่วนแบ่งสนิทรัพย์ หนีส้นิรายได้ 

ค่าใช้จ่าย และกระแสเงินสดของกิจการที่ควบคมุร่วมกนัไว้

ในแต่ละรายการในงบการเงิน นบัตัง้แต่วนัที่มีการร่วม

ควบคมุจนถงึวนัที่การร่วมควบคุมสิน้สดุลง 

กิจการที่ผู้ ถือหุ้นมีสดัสว่นการถือหุ้นเท่าๆ กนั 

มีอ านาจในการควบคุมเท่าๆ กนั 

บริษัทอื่น 

กลุม่บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทนุซึง่มิได้จัดประเภทเป็น

เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคมุ

ร่วมกนัเป็นเงินลงทนุเผ่ือขายและเงินลงทนุทัว่ไป 

กิจการที่บริษัทไม่มีอ านาจควบคุม มกัมี

สดัสว่นการถือหุ้น น้อยกว่า 20%  
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั )มหาชน(       1 | ห น้ า  
 

 
สารบัญ 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ สว่นที่ 1 - 1 หน้า 1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ สว่นที่ 1 - 2 หน้า 1 
3. ปัจจยัความเสี่ยง สว่นที่ 1 - 3 หน้า 1 
4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สว่นที่ 1 - 4 หน้า 1 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย สว่นที่ 1 - 5 หน้า 1 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอื่น สว่นที่ 1 - 6 หน้า 1 

  
ส่วนที่ 2  การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ  

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น สว่นที่ 2 - 7 หน้า 1 
8. โครงสร้างการจัดการ สว่นที่ 2 - 8 หน้า 1 
9. การก ากบัดแูลกิจการ สว่นที่ 2 - 9 หน้า 1 
10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม สว่นที่ 2 - 10 หน้า 1 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง สว่นที่ 2 - 11 หน้า 1 
12. รายการระหว่างกนั สว่นที่ 2 - 12 หน้า 1 

  

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

13. ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั สว่นที่ 3 - 13 หน้า 1 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ สว่นที่ 3 - 14 หน้า 1 
  

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล  

 

g  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
เอกสารแนบ 5       รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. รายงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แกนน าในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้า ของกลุ่ม ปตท. 
ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลงังานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่ม ปตท. และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ อีกทัง้มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลงังาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชัน้น า
ด้านนวตักรรมและความยัง่ยืนในระดบัสากล โดยบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ (Vision) และก าหนดพนัธกิจ (Mission) ดงันี ้

วิสัยทัศน์ 

บริษัทผลติไฟฟ้าชัน้น าด้านนวตักรรมและความยัง่ยืนในระดบัสากล 

พันธกิจ 

- สร้างมลูค่าเพิ่มให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวด้วยการเติบโตของผลก าไรอย่างมัน่คง 
- สง่มอบพลงังานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มีเสถียรภาพสู่ลกูค้าผ่านการด าเนินงานที่เป็นเลศิ 
- ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม 
- แสวงหานวตักรรมด้านไฟฟ้าและสาธารณปูโภค เพื่อการบริหารจดัการพลงังานอย่างมีประสทิธิภาพด้วยเทคโนโลยี
การจดัเก็บพลงังาน 

เป้าหมายระยะยาวขององค์กร 

- เพิ่มก าลงัการผลติไฟฟ้า 3,000-4,000 เมกะวตัต์ ในปี 2561-2565 
- เพิ่มสดัสว่นโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 300 เมกะวตัต์ 
- บรรลเุป้าหมายอตัราสว่นผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return On Invested Capital : ROIC) สูร่ะดบั Top Quartile 
- สร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บพลงังานและด าเนินธุรกิจที่เก่ียวกับแบตเตอร่ีและระบบกักเก็บพลงังาน 
โดยเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและบริการครบวงจรเก่ียวกบัระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี 

กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 3 กลยุทธ์หลกัเพื่อให้
บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายองค์กรในระยะยาว ดงันี ้
1) การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Operation Excellence) เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ

ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลกั แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการผลิตเอง และการบริหารจดัการบริษัทที่เข้าลงทนุ 

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ด าเนินการผลิตเอง ได้แก่ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
พลงังานความร้อนร่วมระบบ Cogeneration (Cogeneration Power Plant) โดยใช้ความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการปริมาณความต้องการของลกูค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการใช้ผลติภัณฑ์ 
รวมทัง้  บริหารจัดการต้นทุนการผลิตในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาขายผลิตภัณฑ์  และข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ สญัญา 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 2 

ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม เพื่อน ามาใช้วางแผนการบริหารกระบวนการผลติเพื่อใช้พลงังานให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบับริษัทฯ ควบคู่กบัการพฒันาด้านการสร้างความมัน่คงของ
ระบบให้มีเสถียรภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลกูค้าได้อย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารจดัการบริษัทที่เข้าลงทุน เนื่องจากโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าลงทนุผ่านบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนัน้จะเป็นสว่นส าคญัที่สร้างรายได้ และผลก าไรให้กบับริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะเข้าไป
ก ากับดูแลโครงการที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ให้มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทัง้ให้
ความส าคญักบังานบริหารและควบคุมโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนด 

2) การพัฒนาโครงการใหม่ แบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก  ดงันี ้ 
1. การลงทุนเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับกลุ่ม ปตท. (Growth along with PTT Group) การขยายฐาน

ลกูค้าให้ครอบคลุมในกลุ่ม ปตท.ทัง้หมด รวมถึงการมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
ในประเทศไทย 

2. การขยายธุรกิจในต่างประเทศ ( International Expansion) โดยเข้าพัฒนาโครงการในประเทศ
เป้าหมาย เช่น 

ก.   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งจะด าเนินการใน 2 รูปแบบ คือ ธุรกิจไฟฟ้าขนาดใหญ่รูปแบบ 
IPP โดยเป็นความร่วมมือกนัในกลุม่ ปตท. และพนัธมิตรทางธุรกิจ และธุรกิจไฟฟ้าขนาดเลก็ รูปแบบ IPS 
โดยเป็นความร่วมมือกบัพนัธมิตรในการพฒันาโรงไฟฟ้าภายในนิคมฯอตุสาหกรรมเอกชน  
ข.    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่จะหาโอกาสพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน า้เพิ่มเติม 

3. การพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable energy business) จะขยายการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

3) การพัฒนาธุรกิจใหม่ (New S-Curve)  
1. การศกึษาและพฒันาต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ ของระบบผลติไฟฟ้า 
2. การพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทย (Battery Manufacturing) ที่มีต้นทุนการผลิตที่สามารถ

แข่งขนัได้ ประสทิธิภาพสงู มีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กบัตลาดได้  

3. การพัฒนาธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการครบวงจรเก่ียวกับระบบกักเก็บพลงังาน (Energy Storage and System 
Integrator)  

4. การศึกษารูปแบบธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นผู้ ให้บริการจัดการด้านพลังงานครบวงจรในอนาคต (Energy 
Management Solution Provider)  

 
ภาพรวมนโยบายการบริหารจดัการความยั่ งยืน 

บริษัทฯ ในฐานะแกนน านวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐาน
ความสมดลุของเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีสว่นได้เสยี ยดึแนวปฏิบติังานที่เป็นเลิศ 
มีความโปร่งใสในการท าธุรกิจ มีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและ รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยมีกรอบการบริหารความยัง่ยืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบักลุ่ม ปตท. และเป็นแนวทางปฏิบติัมาตรฐานสากล บริษัทฯ 
จงึก าหนดกรอบการบริหารจดัการเพื่อความยัง่ยืน ดงันี ้

 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 3 

1. ในการท าธุรกิจ บริษัทฯ ค านึงถึงความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการบริหารงานที่มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจน
ด้านภาวะผู้น า  มีแนวทางการก ากบัดแูลที่ดี และมีระบบการบริหารจดัการความเสีย่ง  

2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน และปกป้องสิทธิแรงงานของพนักงาน
และผู้ ร่วมธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

3. มุ่งมัน่ที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ ต่อสงัคม สิง่แวดล้อม อาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
4. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบและชีแ้จงเหตแุละผลได้ทกุขัน้ตอน 
5. ให้ความเคารพต่อสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี ตลอดจนการด าเนินงานด้านสงัคมและการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยืน 
6. ด าเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานด้านสทิธิมนษุยชนและแรงงาน 

รวมถงึการบริหารจดัการด้านข้อมลูและการเก็บบนัทกึอย่างมีประสทิธิผล   
7. มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์  ไม่จ ากัดเพียงการปฏิบัติตาม

กฎหมายเท่านัน้ แต่รวมไปถงึการพฒันาผลติภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ
สิง่แวดล้อม รวมถงึผู้มีสว่นได้เสยี 

8. เปิดเผยผลการปฏิบติัที่เก่ียวข้องกบัความมุ่งมัน่ของบริษัท แนวทางบริหารจัดการ รวมถงึผลการด าเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อมโยง โปร่งใส และมีความสอดคล้องกับแนว

ทางการรายงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI) 1 

9. ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลกัส าคญัของการบริหารจัดการความยั่งยืน ตลอดจน
การปรับปรุงการออกแบบและบริหารการจัดการประเด็นด้านสงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ รับการ
ยอมรับจากผู้มีสว่นได้เสยี 

10. การบริหารจดัการความยัง่ยืนที่มีความเชื่อมโยงถงึกนั จะต้องน าไปบูรณาการซึ่งกันและกนั  เพื่อสร้างให้องค์กร
สามารถปฏิบติัได้อย่างยัง่ยืน 

 

ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ได้แก่ พนักงาน ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า คู่ ค้า หน่วยงานภาครัฐและสังคม ซึ่งความรับผิดชอบนีร้วมถึง  
การรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวงัให้ธุรกิจอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมๆ 
กับสร้างเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ บริษัทฯ  จึงได้
ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้ถือปฏิบติั ดงันี ้

                                                             
1 Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจัดท ารายงานประสิทธิภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเช่ือมโยงมุมมองทางด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกนั เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชน 

โดย GRI เป็นมาตรฐานท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย และได้รับการสนบัสนนุอย่างเป็นทางการจากสหประชาชาติ 
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สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 4 

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกบั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียตาม
วิสยัทศัน์และพนัธกิจที่บริษัทฯ ก าหนด 

2. ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ให้มีผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสีย สงัคม ชมุชนและ
สิง่แวดล้อมน้อยที่สดุ  

3. มุ่งมั่นในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียในทุกระดับ  
อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ความยัง่ยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อมร่วมกัน 

4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ที่ด าเนินการโดยใช้ศกัยภาพและทรัพยากรของบริษัทฯ  ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์อย่าง
มีประสทิธิภาพ   

5. สือ่สารและประชาสมัพนัธ์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม กบัชมุชน สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยี  
 

1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ น า้อุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีก าลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,530 เมกะวัตต์ ไอน า้รวมประมาณ 1,512 ตันต่อชั่วโมง น า้เพื่อการอุตสาหกรรม
รวมประมาณ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง และน า้เย็นรวมประมาณ 12,000 ตนัความเย็น และบริษัทฯ มีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้ นของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวนประมาณ 425 เมกะวัตต์ และไอน า้รวม
ประมาณ 73 ตันต่อชั่วโมง และอยู่ระหว่างกระบวนการเข้าซือ้หุ้ น ซึ่งต้องด าเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนโอนหุ้น 
ในกิจการ จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 39.5 เมกะวัตต์ 
และโครงการควบรวมกิจการกบั บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ก าลงัการผลิตไฟฟ้า ไอน า้ น า้เย็นและน า้เพื่อการ
อุตสาหกรรม รวม 2,771 เมกะวัตต์ 1,116 ตันต่อชั่วโมง 3,400 ตันความเย็น และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 1,282 

ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง2 ทัง้นี ้ในปี 2563 โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุในปัจจบุนัจะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ทัง้หมด  

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถือหุ้นประมาณ 1,955 เมกะวัตต์  ก าลงัการผลิตไอน า้เพิ่ม

เป็น 1,585 ตันต่อชั่วโมง น า้เพื่อการอุตสาหกรรม 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน า้เย็น 12,000 ตันความเย็น3 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินธุรกิจในลกัษณะการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นๆ รายละเอียดดงันี ้

โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ด าเนินการเอง เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดงันี ้

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

                                                             
2

  ก าลงัการผลติอาจเปลีย่นแปลง ขึน้กบัสดัสว่นการถือหุ้นหลงัจากการรับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Tender offering) 
3

  ไม่นบัรวมโครงการทีอ่ยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโอนหุ้นในกิจการ จ านวน 2 โครงการ คือ  

   โครงการควบรวมกิจการกบับริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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• โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) และหน่วยผลติไอน า้  

- ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง 1-3 (Central Utility Plant: CUP 1-3) ด าเนินการผลติแล้ว จ านวน 3 แห่ง ตัง้อยู่
ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว เอช เอ ตะวันออก มาบตาพุด (เดิมชื่อเหมราช ตะวันออก มาบตาพุด) และนิคม
อตุสาหกรรมระยอง จงัหวดัระยอง 

- ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง 4 (CUP 4)  ซึง่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่นิคมอตุสาหกรรม
เอเซีย จงัหวดัระยอง  

โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุน โดยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่างๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย 

โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ได้แก่ 
- บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 

- บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั 
- บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 
- บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ได้แก่ 
- บริษัท อิจิโนเซกิ โซลา่ พาวเวอร์ 1 จีเค 
- บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท สยาม โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ย่ี 1 จ ากดั 
- บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั (โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน ร่วมกับ
สหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้งจนัทบรีุ จ ากดั) 

- บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากดั (บริษัทย่อยทางตรงเพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนของบริษัทฯ ในอนาคต 

โรงไฟฟ้าพลงัน า้ ได้แก่ 
- บริษัท นที ซินเนอร์ย่ี จ ากดั ถือหุ้นใน บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั 
- บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย 
- GPSC International Holdings Limited ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อรองรับ
แผนการขยายการลงทนุในต่างประเทศของบริษัทฯ ในอนาคต 

- 24M Technologies, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่ด าเนินงานวิจยัและพฒันาแบตเตอร่ี เพื่อใช้ใน
ระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรม และระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงใน
ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า 

- บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (BSA) ประกอบธุรกิจการบริการ บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
ให้กบัทกุบริษัทในกลุม่ ปตท. 
- บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากัด (SPSE) เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการด้าน
วิสาหกิจเพื่อสงัคม หรือ Social Enterprise ของปตท. และบริษัทในกลุ่ม ในการร่วมแก้ไขปัญหาสงัคม ชมุชน 
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สิง่แวดล้อม และสง่เสริมสนับสนนุการจ้างงานชุมชนในท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ฐานของ
ความยัง่ยืน 
- บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) ในประเทศไทย เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับแผนการ
ขยายลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทในอนาคต   

การลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับโรงไฟฟ้าในพืน้ที่ใกล้เคียง ได้แก่ โครงการเปลี่ยนขยะในชุมชนเป็นพลงังานในรูป

ความร้อน (Refuse-Derived Fuel from Waste) 
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1.3 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

วันที่ 10 มกราคม 2556 บริษัทฯ ควบรวมกิจการระหว่าง 2 บริษัทในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 
คือ บริษัท พีทีที ยทูิลตีิ ้จ ากดั หรือ PTTUT และ บริษัท ผลติไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือ IPT เพื่อเป็นแกนน าใน
การด าเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship) ในการพัฒนาลงทุนและ
ด าเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

 
หลงัควบรวมกิจการ มีผู้ ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.1 บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 30.3 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 11.9 และบริษัท ไทยออยล์ 
เพาเวอร์ จ ากัด ถือหุ้นร้อยละ 27.7 และ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเข้าซือ้หุ้นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากบริษัทต่างๆ 
ภายในกลุ่ม ปตท.จ านวน 8 บริษัท ท าให้ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนและการพฒันาโครงการต่างๆ 
ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ได้แก่ RPCL, IRPC-CP, NNEG, BIC, CHPP, TSR (SSE1), ISP1, NL1PC, และ NSC (XPCL) 

และเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

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

 
  หุ้นเสนอขายให้ 

ประชาชนท่ัวไป 
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สรุปล าดับเหตุการณ์ส าคัญของบริษัทฯ 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี 2556 

มกราคม 2556  

10 มกราคม 2556 ก่อตัง้บริษัทฯ จากการควบรวมกิจการระหว่าง PTTUT และ IPT โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น

จ านวน 8,630 ล้านบาท  

ธันวาคม 2556  

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

อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิตัง้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จงัหวดัระยอง 

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

ร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมด ตามล าดับ โดย CHPP เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประเภท

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

เพื่อผลิตไฟฟ้าและน า้เย็นส าหรับศูนย์ราชการฯ BIC เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า 

โคเจนเนอเรชัน่ (Cogeneration Power Plant) ซึง่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยู่ในเขตนิคม

อตุสาหกรรมบางปะอินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และ TSR เป็นบริษัทลงทนุที่ลงทนุในโครงการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งด าเนินการโดย SSE1 ตัง้อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีและ

สพุรรณบรีุ 

25 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ น NSC จาก PTTER ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้ นทัง้หมด โดย NSC 

เป็นนิติบคุคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทยที่เข้าลงทุนร้อยละ 25 ใน XPCL ซึง่เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้

ขึน้ที่ สปป.ลาว เพื่อด าเนินกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ไซยะบุรี 

ปี 2557 

กุมภาพันธ์ 2557  

7 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ น NNEG จาก ปตท.ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้ นทัง้หมด โดย NNEG 

เ ป็ นบ ริ ษั ทด า เ นิ น โค รงกา ร โ ร ง ไฟฟ้ า โค เ จน เนอ เ รชั่ น  ( Cogeneration Power Plant) 

ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยู่ในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

มิถนุายน 2557  

25 มิถนุายน 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ น  RPCL จาก ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้ นทัง้หมด โดย RPCL 

เป็นบริษัทด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) 

ที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ ตัง้อยู่ที่จงัหวดัราชบรีุ 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 9 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

กรกฎาคม 2557  

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

เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตและจ าหน่าย

แบตเตอร่ีประเภทลิเทียม-ไอออน (Lithium-Ion) ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่โดยจะลด

ระยะเวลาและต้นทุนในการผลิตแบตเตอร่ี เพื่อน ามาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้า

ส ารองส าหรับภาคอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจ่ ายไฟฟ้าและระบบ

เชื่อมโยง ซึง่ถือเป็นธุรกิจต่อเนื่องด้านพลงังานของ GPSC 

พฤศจกิายน 2557  

27 พฤศจิกายน 2557 บ ริ ษั ทฯ  ไ ด้ จดทะ เบี ยนแปรสภ าพ เ ป็ นบ ริ ษั ท มหา ชน จ ากั ด  และ เปลี่ ยนชื่ อ เ ป็ น  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) หรือ GPSC 

ธันวาคม 2557  

5 ธันวาคม 2557 

 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้ น NL1PC จากบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิง้ จ ากัด (“PTTIH”) 

ในสัดส่วนร้อยละ 40 โดย NL1PC เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ใน สปป. ลาว และด าเนินธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลงัน า้ 

ปี 2558 

มีนาคม 2558 

23 มีนาคม 2558 

 

บริษัทฯ ได้อนุมัติลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  Ichinoseki Solar Power 1 GK 

ในประเทศญ่ีปุ่ น ก าลังการผลิตติดตัง้  20.8 เมกะวัตต์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับบ ริ ษัท

สาธารณูปโภคประเทศญ่ีปุ่ น โดยโครงการได้ด าเนินการแผ้วถางพืน้ที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

รวมถงึได้ด าเนินการเตรียมพืน้ที่ก่อสร้างและสญัญากบัผู้ รับเหมาหลกั 

30 มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงนามบนัทกึความเข้าใจร่วมกบั บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลตีิส์้ จ ากดั เพื่อท าการศึกษา 

และพัฒนาโครงการบ าบัดน า้เสียในพืน้ที่ที่มีศักยภาพ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมไปถึง

พืน้ที่เช่น นิคมอสุาหกรรมแหลงฉบงั ไทยออยคอมเพลก็ซ์ และที่นิคมอตุสาหกรรมดบับลิว เอช เอ 

ตะวันออก มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพน า้ใช้อุตสาหกรรมให้

กลบัมาใช้อีกเพื่อลดปริมาณน า้ทิง้ และเพื่อพฒันาศกัยภาพอื่น ที่จะสง่ผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

ในการด าเนินธุรกิจภายภาคหน้า 

พฤษภาคม 2558 

18 พฤษภาคม 2558 

 

 

 

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และวนัที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นวนัที่มีการซือ้ขายหุ้น

ในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก ซึ่งจ านวนหุ้ นที่ เสนอขาย จ านวนหุ้ นที่จัดสรรจริงเท่ากับ 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 10 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

 

 

27 พฤษภาคม 2558 

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

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

บริษัทฯ พร้อมด้วยผู้ ร่วมพัฒนาโครงการ บริษัท Marubeni Corporation และ EDEN Group 

ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับผู้ แทนรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ในการมอบสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวและการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติ (Gas-fired Combined Cycle Power Plant) 

ที่เมืองตนัลนิ โดยคาดว่าจะมีก าลงัการผลิตประมาณ 400 MW เพื่อสนบัสนนุเมียนมาในการเสริม

ความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าบริเวณเมืองย่างกุ้ง 

มิถนุายน 2558 

24 มิถนุายน 2558 
 

บริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ ประกอบด้วย ปตท. บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากดั (PTTER) 

ได้ท าการลงนาม บนัทกึความเข้าใจเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ของการลงทนุโครงการด้านพลงังาน 

ระหว่าง กลุ่มบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (ปตท.) กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จ ากัด 

(มหาชน) (RATCH)  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงานในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับความต้องการใช้พลงังานของประเทศ  เสริมสร้างเสถียรภาพ

ความมั่นคง ด้านพลังงานในอนาคต  และสร้างความเ ข้มแข็ ง ในกา รด า เนิน ธุ ร กิ จ  

ในต่างประเทศร่วมกนั 

สิงหาคม 2558 

13 สงิหาคม 2558 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการลงทุนศูนย์ผลิตสาธารณูปการกลาง แห่งที่ 4 (CUP 4) 

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

ชัว่โมง เพื่อขยายก าลงัการผลติ และรองรับการเจริญเติบของกลุม่ ปตท. ในเขตนิเวศอตุสาหกรรม

วนารมย์ (WEcoZi) นิคมอตุสาหกรรมเอเชีย และลกูค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณ

ใกล้เคียง อีกทัง้เป็นการสนบัสนุนความมัน่คงของระบบ โครงการ ซึง่ขณะนี ้อยู่ระหว่างการเจรจา

สญัญาการรับซือ้ไฟฟ้ากบัลกูค้าอุตสาหกรรมและ กฟผ. ในรูปแบบ SPP ประเภท Non-Firm และ

ได้บรรจอุยู่ในแผนรับซือ้ไฟฟ้าของ กฟผ. 

พฤศจกิายน 2558 

18 พฤศจิกายน 2558 

 

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

ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine Generator: GTG) ก าลังการผลิต

ติดตัง้ 45 เมกะวัตต์ เคร่ืองผลิตไอน า้แรงดันสงูจากความร้อนเหลือทิง้ (Heat Recovery Steam 

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

ก าลงัการผลติติดตัง้ 100 ตนัต่อชัว่โมง 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 
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วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี 2559 

มกราคม 2559 

1 มกราคม 2559 

 

บริษัทฯ ได้จัดท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคกับ บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) 

จ ากดั ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมเหมราช โดยมีอายสุญัญา 15 ปี มีปริมาณตามสญัญาไฟฟ้า 2.7 เมกะวตัต์  

ไอน า้ 3 ตนัต่อชัว่โมง ไอน า้ส ารอง 3 ตนัต่อชัว่โมง และน า้อตุสาหกรรม 1 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง  

เมษายน 2559 

21 เมษายน 2559 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด ได้เป็นผู้ สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 1 โครงการบนพืน้ที่

สหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจันทบุรี จ ากัด จังหวัดจันทบุรี และเป็นโครงการที่ ผ่านการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559  มีก าลงัการผลิตติดตัง้ 

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

หน่วย 

พฤษภาคม 2559 

18 พฤษภาคม 2559 

 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นบุริมสทิธิกลุ่ม C ของ 24M Technologies, Inc. (24M)  โดย 24M จะน าทุน

ที่ได้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นทุนวิจัยและด าเนินการให้ 24M สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

สายการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ ให้น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่

สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนด าเนินการ โดยมีเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์เป็น

แบตเตอร่ีเพื่อการประยุกต์ใช้ เ ป็นระบบกักเ ก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับ ภาคอุตสาหกรรม  

และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง 

มิถนุายน 2559 

3 มิถนุายน 2559 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด เร่ิมเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภท SPP Firm 

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อายุสญัญา 25 ปี มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์

และก าลงัการผลติไอน า้ 30 ตนัต่อชัว่โมง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ  

กรกฎาคม 2559 

8 กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด ได้ลงนามบันทึกความเ ข้าใจร่วมกัน (MOU) 

กบับริษัท ปตท. กมัพชูา จ ากดั (PTTCL) ที่ประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัในประเทศกัมพูชา 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคา

สถานีบริการน า้มัน (Solar Rooftop) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานให้กับ PTTCL การด าเนิน

โครงการร่วมกันครัง้นีถื้อเป็นการน าพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานี

บริการน า้มนั ปตท. 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 12 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

1 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลกัทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET50 ซึ่งมีผลตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2559 

จากการปรับอันดับหลกัทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ซึ่งมีผลระหว่าง 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 

2559 โดยการเข้าค านวณในดชันี SET50 จะสง่ผลให้หุ้น GPSC มีสภาพคลอ่ง สร้างความเชื่อมั่น 

และความน่าสนใจในการลงทนุ รวมทัง้ดงึดูดให้กลุ่มนักลงทนุต่างชาติ และนกัลงทนุสถาบันเพิ่ม

น า้หนกัในหุ้นของบริษัทฯ มากขึน้ 

สิงหาคม 2559 

25 สงิหาคม 2559 

 

 

บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค เบิกเงินกู้ งวดแรกจากธนาคารผู้ ให้กู้ ในประเทศญ่ีปุ่ น  

โดยโครงการได้ด าเนินการปรับปรุงพืน้ที่บางส่วนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบงานให้ผู้ รับเหมาหลัก 

(Engineering Procurement Construction Contractor : EPC Contractor)  

พฤศจกิายน 2559 

18 พฤศจิกายน 2559 

 

 

บริษัทฯ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) โดยศูนย์เทคโนโลยี

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

(MOU) เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีลิเ ธียมไอออนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้  

โดยทัง้ 3 ฝ่ายจะร่วมกนัวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน ที่มีประสทิธิภาพสงูขึน้ 

เพื่อจะสามารถพัฒนาระบบกักเก็บพลงังาน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าและ

สาธารณปูโภคของบริษัทฯ  

ธันวาคม 2559 

9 ธันวาคม 2559 

 

 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทย่อย ภายใต้ชื่อ GPSC International Holdings Limited  
ซึ่งจดทะเบียนที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีทุนจดทะเบียนจ านวน  
50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของ
บริษัทฯ ในอนาคต 

28 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ร่วมลงนามในพิธีลงนามสญัญาให้เอกชนด าเนินการโครงการบริหารจดัการขยะครบวงจร

จังหวัดระยอง (แปลงเป็นเชือ้เพลิง RDF) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อร่วมกัน

พฒันาระบบจดัการขยะมลูฝอยเป็นพลงังาน (Waste To Energy) เป็นการพฒันาพลงังานสะอาด 

และแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึน้ในจงัหวดั 

30 ธันวาคม 2559 โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน บนพืน้ที่สหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ ง

จันทบุรี จ ากัด โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากัด เป็นผู้สนับสนุน ได้เร่ิมด าเนินการ  

เชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.)  



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 13 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี 2560 

พฤษภาคม 2560 

4 พฤษภาคม 2560 

 

บริษัทฯ ได้เข้าซือ้หุ้นบุริมสิทธิกลุ่ม C ของ 24M Technologies, Inc. (24M)  โดย 24M จะน าทุน

ที่ได้ในครัง้นีไ้ปใช้เป็นทุนวิจัยและด าเนินการให้ 24M สามารถด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

สายการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่

สายการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนด าเนินการ โดยมีเป้าหมายแรกของผลิตภัณฑ์เป็น

แบตเตอร่ีเพื่อการประยุกต์ใช้เ ป็นระบบกักเ ก็บไฟฟ้าส ารองส าหรับ ภาคอุตสาห กรรม 

และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง 

มิถนุายน 2560 

29 มิถนุายน 2560 

 

 

บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด 2  เป็นโรงไฟฟ้าที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 

ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 25 เ ร่ิมเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 

มีรูปแบบสญัญาประเภท SPP Firm กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อายุสญัญา 25 ปี 

มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 117 เมกะวตัต์และ ก าลงัการผลติไอน า้ 20 ตนัต่อชัว่โมง  

สิงหาคม 2560 

15 สงิหาคม 2560 

 

บริษัทฯ ร่วมลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) การเป็นพนัธมิตรธุรกิจเชิงกลยทุธ์ ในธุรกิจ Power 

Digital Solution กับ บริษัท Marubeni โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือใน

การเร่ิมต้น และขยายธุรกิจ Power Digital Solution ในภูมิภาคนี ้

กันยายน 2560 

20 กนัยายน 2560 

 

 
 

21 กนัยายน 2560 

 

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ ระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติซึ่ง

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

Natural Gas Market and Total Energy Solution Project 

บริษัท ผลติไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั ซึง่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100   ได้ลงนาม

บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ บริษัท ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (PTTRM) ซึ่งเป็น

บ ริ ษัทที่ ด า เนิน กา รบ ริหา รสถานี บ ริกา รน า้มัน  ปตท.  และ ร้าน ค้ าสะดวกซื อ้ จิ ฟ ฟ่ี  

เพื่อด าเนินการพฒันาร่วมกนัในการติดตัง้แผงโซลา่ร์เซลล์ ภายในสถานีบริการน า้มนัของ PTTRM 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 14 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

28 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ร่วมลงนามสญัญาผู้ ถือหุ้น บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากดั (SPSE)โดยเข้าถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 10 เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ  Social 

Enterprise ของปตท.และบริษัทในกลุม่ ปตท. 

28 กนัยายน 2560 บริษัทฯ ร่วมลงนามกบั นายสรุธันว์ คงทน ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ

วาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) และนางสาวศรมน อิงคตานุวัฒน์ 

ผู้ ช่วยผู้ จัดการใหญ่ ผู้ บริหารสาย Multi-Corporate Segment 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน) เพื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย เสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท 

ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้นีม้ีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ 

จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตุลาคม 2560 

18 ตลุาคม 2560 

 

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

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

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

จงัหวดัระยอง โดยจะเร่ิมจ่ายไฟฟ้าและไอน า้ตัง้แต่วนัที่ 25 ธันวาคม 2560 และสิน้สดุในวนัที่ 24 

ธันวาคม 2570 

พฤศจกิายน 2560 

15 พฤศจิกายน 2560 

 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 51 เร่ิมเดินเคร่ือง

ผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 มีรูปแบบสญัญาประเภท SPP Firm กับการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทย อายสุญัญา 25 ปี ก าลงัการผลิตไฟฟ้า 195 เมกะวตัต์ และสง่ผลให้มีก าลัง

การผลติไฟฟ้ารวม 240 เมกะวตัต์และก าลงัการผลติไอน า้ 180-300 ตนัต่อชัว่โมง  

ธันวาคม 2560 

15 ธันวาคม 2560  

 
บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) กับ บริษัท นวนคร จ ากัด (NNCL)  

ในการด าเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ

ไฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart GRID) ภายในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

15 ธันวาคม 2560 บริษัท อิจิโนเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99  เร่ิมผลิต

กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ Tohoku Electric Power 

Company อายสุญัญา 20 ปี มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 20.8 เมกะวตัต์ 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 15 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ปี 2561 

มกราคม 2561 

17 มกราคม 2561 

 

บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ในฐานะที่ปรึกษาขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อขยาย

ผลการส่งเสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์  (Carbon Footprint) ขององค์กร โดยบริษัทฯ 

ได้รับเลอืกเป็นโรงงานน าร่องให้เข้าร่วมโครงการขยายผลการสง่เสริมการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์

ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม ระยะที่ 7 ปี 2561 

 

กุมภาพันธ์ 2561 

7 กมุภาพนัธ์ 2561 

 

บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในโครงการบริหารจดัการกากอตุสาหกรรมในพืน้ที่ EEC 

 

เมษายน 2561 

2 เมษายน 2561 

 

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ในโครงการ

พัฒนา Smart City ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เ ก่ียวกับระบบ 

กักเก็บพลังงานในโครงการสาธิตการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าส าหรับเมืองอัจฉริยะ  

โดยเบือ้งต้นได้ติดตัง้ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 17  กิโลวัตต์ชั่วโมง เพื่อเป็นตัวอย่างและ

ต้นแบบส าหรับการศึกษาดูงาน และตอบสนองนโยบาย energy 4.0 ของรัฐบาล ในการพัฒนา

ประเทศต่อไปในอนาคต 

 

พฤษภาคม 2561 

25 พฤษภาคม 2561 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 จะด าเนินการลงทุน

ขยายก าลงัการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอน า้อีกประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมง 

โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 3,105 ล้านบาท ซึ่งโครงการขยายก าลงัการผลิตดังกล่าว เร่ิมก่อสร้าง

ในไตรมาสที่  3 ปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 

ไตรมาสที่  3 ปี 2563 ทัง้นี  ้ภายหลังด าเนินการแล้วเสร็จ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด 

จะมีขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าสทุธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดก าลงัการผลิตไอน า้

รวมประมาณ 40 ตนัต่อชัว่โมง 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 16 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

มิถนุายน 2561 

20 มิถนุายน 2561 

 

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบ ริษัทฯ อนุมัติการเ ข้าซื อ้หุ้ นทั ง้หมดของ 

บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขบงัคับก่อน 2 ข้อ ได้แก่ การได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น โดยได้เรียก 

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่1/2561 ในวนัที่ 24 สงิหาคม 2561 

กรกฎาคม 2561 

13 กรกฎาคม 2561 

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนาม

สญัญารับจ้างงานออกแบบ จัดหา และติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ขนาด 2 เมกะวัตต์ และระบบกักเก็บพลงังานด้วยแบตเตอร่ี (Battery Energy Storage System 

หรือ BESS) ขนาด 625 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) กับ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 

หรือ GCL 

สิงหาคม 2561 

24 สงิหาคม 2561 

 

บ ริ ษั ท ฯ  จัดป ระชุม วิ สามัญผู้ ถื อหุ้ นค รั ้ง ที่ 1/ 2561 เ พื่ อ ข ออนุมั ติ ก า ร เ ข้ า ซื อ้หุ้ นของ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และอนุมัติการออกหุ้ นกู้ ทัง้ 

ในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมไม่ เกิน  68,500 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่น 

ในอตัราเทียบเท่า 

พฤศจกิายน 2561 

26 พฤศจิกายน 2561 
 

 

บริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

การจ่ายไฟด้วยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลงังานแบบผสมผสานในพืน้ที่เกาะ และพืน้ที่ห่างไกล 

ร่วมกบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค หรือ PEA โดยการด าเนินโครงการดังกลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง

ต้นแบบของการน าระบบกักเก็บพลังงาน และระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Storage 

System and Energy Management System) มาใช้แก้ปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอ

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานให้กับพืน้ที่ห่างไกล ซึ่งจะสามารถน าต้นแบบ

เทคโนโลยีระบบกกัเก็บพลงังานภายใต้ความร่วมมือใน MOU นี ้ไปประยกุต์ใช้งานและขยายผล

ในพืน้ที่ห่างไกลต่างๆ ต่อไปในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 17 

วัน เดือน ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

ธันวาคม 2561 

7 ธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้น กับกลุ่มบรู๊คฟีลด์ รีนิวเอเบิล พาร์ทเนอร์ส เพื่อเข้าซือ้หุ้ น 
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ ส าหรับเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท  
ที่ เ ข้าลงทุน ประกอบด้วย (1)  บริษัท เอ็น.พี . เอส.  สตาร์ก รุ๊ป จ ากัด  ( “ เอ็น.พี . เอส.”)  
(2) บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ ากดั (“เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย”) (3) บริษัท พี.พี. โซลา่ จ ากัด 
(“พี.พี. โซล่า”) ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีก าลงัการผลิต
ไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 39.5 เมกะวัตต์ และเข้าลงทุนใน (4) บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติง้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล”) ซึง่เป็นกิจการให้บริการด้านการปฏิบติัการดูแล
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทเหล่านีม้ีมูลค่าของ
รายการทัง้สิน้ประมาณ 3,070 ล้านบาท รวมการโอนสทิธิตามสญัญาเงินกู้จากผู้ ถือหุ้นเดิม 

18 ธันวาคม 2561  
 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนาม

สญัญารับจ้างงานออกแบบ จัดหา และด าเนินการติดตัง้โซล่าร์ฟาร์มลอยน า้ (Floating Solar 

Farm) ให้กับ บริษัท นวนคร จ ากัด (NNCL) คาดว่าจะติดตัง้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 

2562   

21 ธันวาคม 2561 
 
 
26 ธันวาคม 2561 

 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) เป็นบริษัทย่อยทางตรง 

เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทฯ ในอนาคต 

คณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบในหลกัการให้บริษัทฯ รวมกิจการกับ

บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากัด มหาชน (โกลว์) โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนให้ โกลว์ ต้องขายกิจการ

ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี  1 จ ากัด ให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาลดการแข่งขันในพื น้ที่  

บริเวณมาบตาพุด รวมถงึเงื่อนไขบังคับหลงัการควบรวม 11 ข้อแนบท้ายมติเห็นชอบ ซึง่บริษัทฯ 

และผู้ที่เก่ียวข้อง อยู่ในระหว่างการด าเนินการร่วมกนัในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในเอกสาร

สญัญาที่เก่ียวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มเติมเงื่อนไขบังคับก่อนซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ราคา 

ในการท าค าเสนอซือ้หุ้นโกลว์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถบรรลขุ้อตกลงในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้

ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

 



     
 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 18 

 

 

 

1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท 

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถอืหุ้นและสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 



     
 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 19 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทท่ี GPSC เข้าลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัทย่อย 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2143-9644          
โทรสาร: 0-2143-9645 

ผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) แบบ พลังงาน
ความร้อนร่วม (Combined Heat and Power with 
District Cooling Power Plant) เพื่อจ าหน่ายน า้เย็น
ให้ศนูย์ราชการฯ กรุงเทพมหานคร และผลติไฟฟ้าให้ 
กฟน. 

500,000,000 
บาท 

สามัญ 371,730,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

100% 

บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2140-4658          

ลงทุนเข้าถือหุ้ นในกิจการที่เก่ียวข้องกับโครงการ
ผลติไฟฟ้า  
 

6,715,250,000 
บาท 

สามัญ 6,505,517,250
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

100% 

 บริษัทร่วมทางอ้อม       

บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด  
215 Lanexang Avenue, Ban Siang Yuen,  
Chantaburi District, Vientiane, Lao PDR 
โทรศพัท์ : +856 (21) 251718 
โทรสาร : +856 (21) 215500   

ผู้ ผลิตไฟฟ้าจากพลังน า้ และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ 
กฟผ. และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ELECTRICITE 
DU LAOS : EDL) 
 

  

26,861,000,000 
บาท 

 
 
 

สามัญ 25,577,069,000 
บาท 

 
 

 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
(ถือหุ้นผ่าน  

บจ.นที ซินเนอร์ย่ี) 
 

 
 



     
 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 20 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

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

ผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์  เพื่อจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบับริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น 
 
 

10,000  
เยน 

สามัญ 10,000  
เยน 

- 99% 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด  
299 หมู่ 5 ถนนสขุมุวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวัดระยอง 21000 
โทรศพัท์: 0-3861-1333,0-3861-3571-80 
โทรสาร: 0-3861-2812-3 

ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟฟ้ า ร า ย เ ล็ ก  ( SPP)  แ บ บ โ ร ง ไ ฟฟ้ า 
โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) เพื่อ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน า้
ที่ผลิตได้ จ าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคม
อตุสาหกรรมไออาร์พีซี  

3,362,000,000 
บาท 

สามัญ 3,083,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

51% 

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

เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนต่างประเทศของ
บริษัทฯ ในอนาคต 
 

100,000 
เหรียญสหรัฐ 

สามัญ 98,000 
เหรียญสหรัฐ 

- 100% 

Global Renewable Power Company Limited 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2143-9644          
โทรสาร: 0-2143-9645 

เพื่อรองรับแผนการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนของบริษัทฯ 

1,000,000 บาท สามัญ 1,000,000  
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

100% 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

กิจการร่วมค้า 

บริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด  
 3199 อาคารมาลนีนท์ ชัน้ 16 ถนนพระรามที่ 4 
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 
โทรศพัท์ : 0-2661-2701  

ลงทุนเข้าถือหุ้ นในกิจการที่เก่ียวข้องกับโครงการ
ผลติไฟฟ้า  
 

 

583,333,400 
บาท 

สามัญ 583,333,400 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

40% 

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

ผู้ ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงาน
แสงอาทิตย์   

 
  1,800,000,000 

บาท 

 
สามัญ 

 
1,800,000,000 

บาท 

 
100 

บาท / หุ้น 

 
40% 

(ถือหุ้นผ่าน  
บจ.ไทย โซลา่ร์  
รีนิวเอเบิล) 

บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากัด  

402B of 4th Floor, ViengVang Tower , Unit 15 
Boulichan Road, Dongpalan Thong Village, 
Sisattanak District, P.O Box 3684, Vientiane 
Capital, Lao P.D.R 
 

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) 
จ าหน่ าย ไฟฟ้ า ใ ห้ กับ รั ฐ วิ สาห กิจ ไฟฟ้ า ล า ว
(ELECTRICITE DU LAOS : EDL) 

37,200,000
เหรียญสหรัฐ 

สามัญ 31,900,000
เหรียญสหรัฐ 

10  
เหรียญสหรัฐ 

/ หุ้น 

40% 
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บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด  
111 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึง่ 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทมุธานี 12120 
โทรศพัท์ : 0-2978-5283, 0-2978-5291 

ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟฟ้ า ร า ย เ ล็ ก  ( SPP)  แ บ บ โ ร ง ไ ฟฟ้ า 
โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) เพื่อ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ส่วนไฟฟ้าที่เหลือและไอน า้
ที่ผลิตได้ จ าหน่ายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในเขต
สง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

1,550,000,000 
บาท 

สามัญ 1,550,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

30% 

บริษัทร่วม 

บริษัท บางปะอิน  โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด  
587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงดิน
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2691-9720 
โทรสาร   :0-2691-9723 

ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) แบบโรงไฟฟ้าโคเจนเนอ
เรชัน่ (Cogeneration Power Plant) เพื่อจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้ กฟผ. สว่นไฟฟ้าที่เหลอื จ าหน่ายให้ลกูค้า
อตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน และ
ผลิตจ าหน่ายไอน า้ให้ลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคม
อตุสาหกรรมบางปะอิน 

2,705,000,000 
บาท 

สามัญ 2,705,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
 

เงินลงทนุระยะยาว 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด  
555 อาคารส านกังาน ปตท. คลงัน า้มนัพระโขนง 
ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : 0-2239-7328  
โทรสาร : 0-2239-7326 
 

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลแบบครบวงจร ของ
กลุม่ ปตท. 

2,000,000 
บาท 

บริุมสทิธิ 2,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

25% 



     
 

 
สว่นที่ 1 – 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้า 23 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ทนุจดทะเบียน 
ชนิดของ
หุ้น 

ทนุช าระแล้ว มลูค่าหุ้น สดัสว่นการถือหุ้น 

 เงินลงทนุระยาวทางอ้อม 
บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด  
199/7 หมู่ที่ 1 ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง  
จงัหวดัระยอง 21000 
โทรศพัท์  :  038-948-138 
โทรสาร  : 038-948-139  

บริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 5,000,000 
บาท 

สามัญ 5,000,000 
บาท 

10 
บาท / หุ้น 

25% 
(ถือหุ้นผ่าน บจ.

สปอร์ต เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์) 

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

วิจยัและพฒันาการผลติแบตเตอร่ีประเภทลเิธียม
ไอออน เพื่อพฒันาประยกุต์ใช้เป็นระบบกักเก็บ
ไฟฟ้าส ารองส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการ
เสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบ
เชื่อมโยง 

97,163 
เหรียญสหรัฐ 

 
 

บริุมสทิธิ 
 

82,849 
เหรียญสหรัฐ 

 

0.001  
เหรียญสหรัฐ 

/หุ้น 

29.50%  
 

 บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด  
1828 ถนนสขุมุวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท์ : 0-2311-5111-9 
โทรสาร : 0-2332-3882 

ผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP) แบบ Combine Cycle 
Power Plant เพื่อผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั 
กฟผ.  

7,325,000,000 
บาท 

สามัญ 7,325,000,000 
บาท 

100 
บาท / หุ้น 

15% 

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

ประกอบกิจการ ผลิต ขายสนิค้า และ/หรือ ให้บริการ 
อนัก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และ 
สิง่แวดล้อม อนัเป็นการด าเนินธุรกิจเพื่อสงัคม 

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

10%  
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1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ผู้ ถื อหุ้ น ใหญ่ของบ ริ ษัทฯ  ประกอบด้วย  (1)  บ ริ ษัท  ปตท.  จ ากัด  (มหาชน)   ถือหุ้ น ร้อยละ  22.58 
(2) บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้ นร้อยละ 22.73 (3) บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากัด 
ถือหุ้ น ร้อยละ  20.79 และ  (4)  บ ริ ษัท  ไทยออยล์  จ ากัด  (มหาชน)   ถือหุ้ น ร้อยละ  8.91 ของทุนช าระแ ล้ว 
ซึ่งผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.  ทัง้นี  ้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจปกติกับกลุ่มผู้ ถือหุ้ นใหญ่ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การขายไฟฟ้าและไอน า้ให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึงการซือ้ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. เป็นต้น 
นอกจากนี  ้บริษัทฯ ยังมีการก าหนดกลยุทธ์ในการเติบโตไปพร้อมกับการขยายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท.  
(Growth along with PTT Group) 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ น า้อุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังเข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทัง้บริษัทฯ ได้ลงทุน
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนาแบตเตอร่ีเพื่อเป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส าหรับ
ภาคอตุสาหกรรมและการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้า และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลกัษณะงานที่
เป็นการ Outsourcing ของกลุม่ ปตท. เป็นต้น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตตามสดัส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ดงันี ้ 

 

ผลิตภัณฑ์ ที่ตัง้ สถานะ 
ก าลงัการผลติ1 

ตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ไฟฟ้า ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,509 เมกะวตัต์ 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 78 เมกะวตัต์ 

ต่างประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 21 เมกะวตัต์ 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 347 เมกะวตัต์ 

ไอน า้ ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 1,512 ตนัต่อชัว่โมง 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 73 ตนัต่อชัว่โมง 

น า้เย็น ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 12,000 ตนัความเย็น 

น า้เพื่อการอตุสาหกรรม ในประเทศ ด าเนินการเชิงพาณิชย์ 2,080 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง 

 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก 
- ไฟฟ้า คือ พลงังานรูปแบบหนึง่ ซึง่ถกูแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างพลงังานอื่น เช่น พลงังานความร้อน, 

พลงังานกล สามารถจดัสง่ไปยังที่ต่างๆ โดยใช้สายสง่ไฟฟ้า (transmission line) เป็นตวัน าไป โดยไฟฟ้าที่บริษัทฯ 
จดัสง่ให้กบัลกูค้ามีหลายแรงดนัทัง้ 230 kV, 115 kV และ 22 kV  

- ไอน า้ คือ รูปแบบการใช้พลงังานความร้อนรูปแบบหนึง่ โดยบริษัทฯ ใช้ความร้อนที่เหลอืจากการผลิตไฟฟ้ามาผลิต
ไอน า้ หรือบางครัง้ก็จะใช้การเผาไหม้ของเชือ้เพลิงโดยตรงในการผลิต โดยไอน า้ที่ส่งให้กับลกูค้า มีหลายระดับ
ความดนั  

                                                             
1 ไม่นบัรวมโครงการท่ีอยู่ระหวา่งกระบวนการด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนโอนหุ้นในกิจการ จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการควบรวมกิจการ 

   กบับริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 
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- น า้เย็น เป็นตัวกลางในการแลกเปลีย่นพลงังานความเย็น ที่ไว้ใช้ส าหรับระบบปรับอากาศภายในอาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่  

- น า้อุตสาหกรรม ประกอบด้วย Boiler feed water และน า้ปราศจากแร่ธาต ุซึง่ทัง้ 2 ผลติภัณฑ์เป็นสว่นหนึ่งใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้าและส่งขายให้ลกูค้าเพื่อใช้ในระบบการผลิต 

 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

2.1.1 กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานเชือ้เพลิงฟอสซิล (Conventional Energy) ในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และผู้ประกอบการอตุสาหกรรม มีก าลงัการผลติไฟฟ้าที่ด าเนินการ

แล้วรวมประมาณ 1,039 เมกะวัตต์ และให้บริการด้านสาธารณูปโภคโดยผลิตและจ าหน่ายไอน า้ และน า้เพื่อการ

อุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง มีก าลังการผลิตไอน า้รวมประมาณ 1,340 ตันต่อชั่วโมง 

และก าลังการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 2,080 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถจ าแนกรายละเอียด

โรงไฟฟ้าและศนูย์ผลติสาธารณปูการของบริษัทฯ ได้ดงันี ้

1. โรงไฟฟ้าศรีราชา 

โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า

รวม 700 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ที่ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลิตได้ให้แก่ กฟผ.  

ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอายุสญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม 2543   ซึง่สญัญา

จะสิน้สดุในปี 2568 โดยการผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

 กระบวนการผลติ 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาเป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชือ้เพลิงหลกั และมีน า้มันดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารอง โดยประกอบด้วย เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหันก๊าซ (Gas Turbine 
Generator: GTG) ขนาด 235 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด และมีเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ (Heat Recovery Steam 
Generator: HRSG) จ านวน 2 ชุด กังหันไอน า้ (Steam Turbine: ST) 1 ชุด เพื่อขับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน า้ (Steam 
TurbineGenerator: STG) ขนาด 240 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชดุ  

 การจดัหาวตัถดิุบ 
โรงไฟฟ้าศรีราชาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ

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

สัญญาซือ้ขายน า้มันดีเซลกับ  TOP เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลิงส ารอง รวมถึงได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water 
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Agreement) กบับริษัท จดัการและพัฒนาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (“EW”) เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุ

ในปี 2568 นอกจากนี ้ โรงไฟฟ้าศรีราชาได้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกับ กฟผ. จ านวน  10 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัญญา 

ปีต่อปี และได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกับ TP จ านวน 1 เมกะวัตต์ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2568 

เพื่อเป็นการส ารองไฟฟ้าส าหรับใช้ในช่วงซ่อมบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 การจดัจ าหน่าย 

 โรงไฟฟ้าศรีราชาผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่ (IPP) ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ให้สทิธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ก าหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าผ่าน
แผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวัน โดยโรงไฟฟ้ าศรีราชา
ต้องแจ้งความพร้อมจ่าย (Availability) ในการผลติไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกนั ซึง่ค่าความพร้อมจ่าย 
(Availability Payment: AP) เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชาในการรักษาระดับความพร้อมในการผลิต
ไฟฟ้าโดยไม่ค านงึถงึปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขายให้แก่ กฟผ. โดยค่าความพร้อมจ่ายประกอบด้วย  

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

- APR2: ค่าตอบแทนที่  กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัท ส าหรับค่าใช้จ่ายคงที่ในการเดินเคร่ืองและบ า รุง รักษา  
(Fixed O&M)  

 ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าศรีราชาจะได้รับรายได้ค่า AP ตามความพร้อมจ่ายที่โรงไฟฟ้าศรีราชาแจ้งและเป็นไปตามเงื่อนไขใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าศรีราชายังได้รับรายได้ค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) จากการผลิต
พลงังานไฟฟ้าตามปริมาณที่ผลิตจริงตามค าสัง่การผลิตไฟฟ้า (Dispatch Instruction) ของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสิทธิตาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในการสัง่การให้โรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดผลิตไฟฟ้าหรือผลติไม่เต็มก าลงัการผลติ โดย กฟผ. ยงัคงต้องจ่าย
ค่า AP ให้กบัโรงไฟฟ้าศรีราชาตามความพร้อมจ่าย  

2. ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง (Central Utility Plant: CUP) 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองประกอบธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับ

ลกูค้าอุตสาหกรรมในกลุ่ม ปตท. และลกูค้าอุตสาหกรรมทั่วไป  และมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เพื่อเป็นการรักษา

สมดุลของการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ (Balance load) ในกรณีที่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอน า้สูง ส่งผลให้  

ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟ้าให้สงูขึน้เพื่อให้ได้ปริมาณไอน า้ที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

อตุสาหกรรม โดยไฟฟ้าส่วนเกินดังกล่าวจะจัดจ าหน่ายให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กใน

รูปแบบ Non-firm ทัง้นี ้การจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้กับ กฟผ. นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม และยังสามารถน ากลบัมารองรับการขยายธุรกิจของลกูค้า

อุตสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย  โดยปัจจุบันศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองประกอบด้วยศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 

จ านวน 3 แห่ง ได้แก่  
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2.1 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 

ศนูย์ผลติสาธารณูปการ 1 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 226 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลติไอน า้ประมาณ 890 ตนัต่อ

ชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 720 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

ตะวนัออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กบัลกูค้าอุตสาหกรรมและ

ให้กบั กฟผ. โดยเร่ิมทยอยด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2549 

กระบวนการผลติ 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชือ้เพลิง ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหันก๊าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวัตต์ จ านวน 6 ชุด เคร่ืองผลิตไอน า้จาก

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

ขนาด 50 ตนัต่อชัว่โมง  

การจดัหาวตัถดิุบ 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขาย 

ก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2564 และมีสิทธิใช้น า้ตามสญัญาซือ้ขายที่ดินกับนิคมอุตสาหกรรม 

เหมราชตะวันออก (มาบตาพดุ) นอกจากนี ้ยงัได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าเพื่อส ารองไฟฟ้ากับ กฟภ. จ านวน 93.5 เมกะวัตต์  

มีระยะเวลา 1 ปี และต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกครัง้ละ 1 ปี หากไม่มีการยกเลกิสญัญา  

การจดัจ าหน่าย 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับลูกค้าอุตสาหกรรม 

ประกอบด้วย สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 134 เมกะวตัต์ กบัลกูค้าจ านวน 15 ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปีและสามารถ

ต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอน า้รวมประมาณ 397 ตนัต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 10 ราย อายสุญัญา 10 -15 ปี 

และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอตุสาหกรรมรวมประมาณ 342 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

กบัลกูค้าจ านวน  9  ราย อายสุญัญา 10 - 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยงัมีการท าสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากับ กฟผ. จ านวน 40 เมกะวัตต์ ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Non-firm โดยสญัญา

ดงักลา่วมีอายสุญัญา 5 ปีและต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกทกุ 5 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

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

ศนูย์ผลติสาธารณปูการ 2 ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบันิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล (Rayong Industrial Land: RIL) 

จงัหวดัระยองมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 113 เมกะวตัต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 170 ตนัต่อชัว่โมง และก าลงัการ
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ผลติน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 510 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม

ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นหลกั และจ าหน่ายไฟฟ้าสว่นเกินให้กบั กฟผ. ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2551 

กระบวนการผลติ 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 2 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น

เชือ้เพลงิ ประกอบด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัก๊าซ (GTG) ขนาด 37.6 เมกะวตัต์ จ านวน 2 ชดุ เพื่อหมนุเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟ้า เคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) ขนาด 70/140 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 2 ชุด โดยไอน า้ที่ผลิตได้จ าหน่าย

ให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม และไอน า้ส่วนที่เหลือจะน าไปผ่านกังหันไอน า้ (ST) เพื่อขับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหันไอน า้ 

(STG) ขนาด 38 เมกะวัตต์ จ านวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันของไอน า้ก่อนจ าหน่ายให้ลูกค้าชนิดไอน า้แรงดันปานกลาง 

นอกจากนีย้งัมีการมีการผลติไอน า้จากหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หน่วย ขนาด 50 ตนัต่อชัว่โมง อีกด้วย 

การจดัหาวตัถดิุบ 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซ

ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุในปี 2565 และมีการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบ (Raw Water) จากนิคม

อตุสาหกรรมอาร์ไอแอล เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2565 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส ารองกบั กฟผ. 

จ านวน 37.5 เมกะวตัต์ มีระยะเวลา 1 ปีและต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกครัง้ละ 1 ปี หากไม่มีการยกเลกิสญัญา 

การจดัจ าหน่าย 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 2 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับลกูค้าอุตสาหกรรมใน

นิคมอตุสาหกรรมอาร์ไอแอล ประกอบด้วยสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวม 41 เมกะวตัต์ สญัญาซือ้ขายไอน า้รวม 121 ตนัต่อชัว่โมง 

และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวม 178 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กับลกูค้าจ านวน 1 ราย อายุสญัญา 15 ปี 

และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี นอกจากนี ้ยังมีการท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ านวน 60 เมกะวัตต์ ภายใต้

สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Non- firm อายุสัญญา 5 ปีและต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก  

5 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. 

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

ศนูย์ผลติสาธารณปูการ 3 ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพดุ) จงัหวดัระยอง มีก าลงัการผลิต 

ไอน า้ประมาณ 280 ตันต่อชั่วโมง และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอตุสาหกรรมประมาณ 770 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมี

อปุกรณ์หลกัประกอบด้วยหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) ขนาด 70 ตนัต่อชัว่โมง 2 เคร่ืองและขนาด 140 ตนัต่อชั่วโมง 
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1 เคร่ือง จ านวน 3 หน่วย และระบบผลิตน า้ปราศจากแร่ธาต ุทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2552 และปัจจุบันอยู่

ระหว่างการขยายก าลงัการผลติอีก 15 เมกะวตัต์ ซึง่คาดว่าจะด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2562 

ทัง้นี ้ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1 และ 3 ได้ถูกออกแบบระบบส่งไฟฟ้าและไอน า้ให้เชื่อมโยงกัน (Power and Steam 

Distribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ สร้างความสมดุลและส ารองระหว่างกนัได้ ประกอบกับ

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่สามารถผลิตไฟฟ้าและไอน า้ได้มี

ประสทิธิภาพสงูกว่าการผลติไอน า้ของศูนย์ผลติสาธารณูปการ 3 สง่ผลให้มีการสง่ไอน า้ รวมทัง้ไฟฟ้าที่ผลติได้จากศนูย์ผลิต

สาธารณปูการ 1 ไปยงัศนูย์ผลติสาธารณปูการ 3 บางสว่นเพื่อจ่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมของศนูย์ผลติสาธารณปูการ 3 

 การจดัหาวตัถดิุบ 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไอน า้โดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซ

ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สุดปี 2566 และเข้าท าสัญญาซือ้ขายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับนิคม

อตุสาหกรรมเหมราชตะวนัออก (มาบตาพดุ) เป็นระยะเวลา 15 ปี สิน้สดุปี 2566 

การจดัจ าหน่าย 

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 3 ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมกับลกูค้าอุตสาหกรรมใน

นิคมอตุสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพดุ) ดงันี ้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้ารวมประมาณ 75 เมกะวตัต์ กบัลกูค้าจ านวน 7 

ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี สญัญาซือ้ขายไอน า้รวมประมาณ 223 ตนัต่อชัว่โมง กบัลกูค้า

จ านวน 3 ราย อายุสญัญา 15 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ครัง้ละ 5 ปี และสญัญาซือ้ขายน า้เพื่อการอุตสาหกรรมรวม

ประมาณ 62 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง กบัลกูค้าจ านวน 3 ราย อายสุญัญา 15 ปี และสามารถต่อสญัญาได้ครัง้ละ 5 ปี 

(2) บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) 

RPCL เป็นผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) มีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 1,400 เมกะวตัต์ โดยมีหน่วยผลิต หน่วยละ 
700 เมกะวัตต์ จ านวน 2 หน่วย ตัง้อยู่ที่อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลิตได้ให้ กฟผ. 
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ส าหรับหน่วยผลติที่ 1 ตัง้แต่
วนัที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลติที่ 2 ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2551 ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2576 โดยการผลติไฟฟ้าเพื่อ
จ าหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

กระบวนการผลติ 

RPCL เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง
หลกั และมีน า้มันดีเซลเป็นเชือ้เพลิงส ารองซึ่งมีกระบวนการผลิตไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าศรีราชา โดย RPCL มีเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) ขนาด 245 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุดต่อ 1 หน่วยผลิต เคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ 
(HRSG) และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 275 เมกะวตัต์จ านวน 1 ชดุ ต่อ 1 หน่วยผลติ  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   
 

 สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 7 

 

ทัง้นี  ้RPCL ได้ท าสัญญาด าเนินงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Agreement) กับ Chubu 

Ratchaburi Electric Services (CRESCO) ส าหรับเดินเคร่ืองและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรในสว่นอื่นนอกเหนือจากเคร่ืองกังหัน

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

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

การจดัหาวตัถดิุบ 

RPCL ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  

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

สง่ผ่านค่าเชือ้เพลงิรวมอยู่ในค่าพลงังานไฟฟ้า (Energy Payment) ไปยงั กฟผ. ทัง้นี ้กรณีที่ ปตท. ไม่สามารถจัดสง่ปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติได้ตามสัญญาดังกล่าวและ กฟผ. สั่งให้ RPCL เดินเคร่ืองด้วยเชือ้เพลิงส ารอง กฟผ. จะเป็นผู้ ชดเชยค่า

เชือ้เพลิงส่วนที่เพิ่มขึน้ให้แก่ RPCL โดย RPCL ได้เข้าท าสัญญาซือ้ขายน า้มันดีเซลหมุนเร็วกับ SUSCO และ ปตท. 

(Secondary Fuel Agreement : SFA)  เพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิส ารองในกรณีที่ไม่สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติได้ โดยสญัญาทัง้ 

2 ฉบบัมีระยะเวลา 5 ปี สิน้สดุในปี 2564 

การจดัจ าหน่าย 

RPCL ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

(IPP) ทัง้นี ้ตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่ กฟผ. เป็นผู้ก าหนดปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าผ่าน

แผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะยาวแบบรายปีและรายเดือน และแผนการรับซือ้ไฟฟ้าระยะสัน้แบบรายวัน โดย RPCL ต้องแจ้ง

ความพร้อมจ่ายในการผลิตไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้เช่นกัน ซึง่ค่า AP เป็นค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่ 

RPCL ในการรักษาระดบัความพร้อมในการผลติไฟฟ้าโดยไม่ค านึงถงึปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขายให้แก่ กฟผ. ทัง้นี ้RPCL จะได้รับ

รายได้ค่า AP ตามความพร้อมจ่ายที่ RPCL แจ้งและเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า นอกจากนี  ้RPCL ยังได้รับ

รายได้ค่า EP จากการผลิตพลงังานไฟฟ้าตามปริมาณที่ผลิตจริงตามค าสัง่การผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ทัง้นี ้กฟผ. มีสิทธิตาม

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในการสัง่การให้ RPCL หยุดผลิตไฟฟ้าหรือผลิตไม่เต็มก าลงัการผลิต โดย กฟผ. ยังคงต้องจ่ายค่า AP 

ให้กบั RPCL ตามความพร้อมจ่าย 

(3) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 

CHPP เป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) โดยมีก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ประมาณ 10 เมกะวัตต์  

(หน่วยละ 5 เมกะวัตต์ จ านวน 2 หน่วย) และก าลงัการผลิตน า้เย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น ตัง้อยู่ที่ศูนย์ราชการ 

แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ราชการฯ) โดยมีสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm ให้กับ กฟน. และจ าหน่าย

พลงังานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้อาคารศนูย์ราชการฯ  
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กระบวนการผลติ 

CHPP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทผลิตไฟฟ้าร่วมกับความเย็น (Combined Heat and Power with District Cooling) 

เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ปี 2552 ทัง้นี ้CHPP มีกระบวนการผลติน า้เย็นแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ  

1. ระบบผลิตน า้เย็นด้วยความร้อนที่ได้จากการผลิตไฟฟ้า มีเคร่ืองท าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 

ขนาด 3,000 ตนัความเย็น จ านวน 2 หน่วย ซึง่ยงัไม่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง

เคร่ืองจกัร  

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

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

การจดัหาวตัถดิุบ 

CHPP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  

เป็นระยะเวลา 10 ปี สิน้สดุปี 2563 

การจดัจ าหน่าย 

CHPP จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟน. โดยท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในรูปแบบ Non-firm เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 

มีอายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 5 ปี และต่อสญัญาอัตโนมัติทกุๆ 5 ปี จนกว่าจะมีการยกเลิกสญัญา ส าหรับไฟฟ้าสว่นที่เหลือจะ

ถูกน าไปใช้ในการผลิตพลังงานความเย็นเพื่อจ าหน่ายให้อาคารศูนย์ราชการฯ ส าหรับระบบปรับอากาศ โดยท าสัญญา 

ซือ้ขายพลงังานความเย็นกบับริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั มีอายสุญัญา 30 ปี สิน้สดุในปี 2581 

(4) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด  โครงการ 1 (BIC-1) 

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

ไอน า้ประมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm (SPP Firm) จ านวน 90 เมกะวัตต์ 

ให้กบั กฟผ. เป็นหลกั และจ าหน่ายไฟฟ้าบางสว่น และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลติ 

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

มีอปุกรณ์หลกัคือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหนัก๊าซ (GTG) จ านวน 2 ชดุ เพื่อหมนุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยไอเสยีจากกังหัน

ก๊าซ (GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ด้วยเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) จ านวน 2 ชดุ 

ไปผ่านกังหันไอน า้ (ST) และเพื่อขับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหันไอน า้ (STG) จ านวน 1 ชุด และไอน า้ที่เหลือทัง้หมด
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จ าหน่ายให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมทัง้นี ้BIC ได้ท าสญัญาบริการซ่อมบ ารุงรักษาระยะยาว (Long Term Service Agreement) 

จ านวน 2 สญัญากบั General Electric International Operations Company Inc. และ GE Packaged Power Inc. ส าหรับ

เคร่ืองกงัหนัก๊าซ (GT) ซึง่สญัญาจะสิน้สดุในปี 2570 

การจดัหาวตัถดิุบ 

 BIC-1 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  

เป็นระยะเวลา 25 ปี สิน้สดุในปี 2581 และท าสญัญาซือ้ขายน า้ดิบจาก บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน)  

 การจดัจ าหน่าย 

 BIC-1 จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวัตต์

ให้กบั กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) ตัง้แต่ปี 

2556 และสญัญาจะสิน้สดุปี 2581 และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กับลกูค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 

ในลกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสญัญาประมาณ  15 ปี และมีการท าสัญญาซือ้ขายไอน า้ และน า้เพื่อการ

อตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

(5) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากัด โครงการ 2 (BIC-2) 

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

ไอน า้ประมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

โดยจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm (SPP Firm) จ านวน 90 เมกะวัตต์ 

ให้กบั กฟผ. เป็นหลกั และจ าหน่ายไฟฟ้าบางสว่น และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 กระบวนการผลติ 

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

อุปกรณ์หลกัคือ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกังหันก๊าซ (GTG) จ านวน 2 ชุด เพื่อหมุนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า โดยไอเสียจากกังหัน

ก๊าซ (GT) จะน าไปถ่ายเทความร้อนให้กบัน า้เพื่อผลิตเป็นไอน า้ด้วยเคร่ืองผลิตไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) จ านวน 2 ชดุ 

ไปผ่านกงัหนัไอน า้ (ST) และเพื่อขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของกงัหนัไอน า้ (STG) จ านวน 1 ชดุและไอน า้ที่เหลอืทัง้หมดจ าหน่าย

ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   
 

 สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 10 

 

 การจดัหาวตัถดิุบ 

 BIC-2 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. 

เป็นระยะเวลา 25 ปีสิน้สุดในปี 2585 และท าสัญญาซือ้ขายน า้ดิบจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น  

การต่อสญัญาแบบปีต่อปี 

 การจดัจ าหน่าย 

 BIC-2 จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวัตต์

ให้กับ กฟผ. ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับจากวันที่เ ร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. (COD) 

ในปี 2560 และสัญญาจะสิน้สุดปี 2585 และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 

บางปะอิน ในลกัษณะสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว อายุสญัญาประมาณ  15 ปี และมีการท าสญัญาซือ้ขายไอน า้ และ 

น า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน  

 

(6) บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 

NNEG เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 125 เมกะวัตต์ และมีก าลงัการผลิต 

ไอน า้ประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง ตัง้อยู่ในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร จงัหวดัปทมุธานี โดยจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญา

ซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือ 

และไอน า้ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมในเขตสง่เสริมอุตสาหกรรมนวนคร 

 กระบวนการผลติ 

 NNEG เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 

โดย NNEG มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) ขนาดประมาณ 45 เมกะวัตต์ จ านวน 2 ชุด เคร่ืองผลิตไอน า้จากความ

ร้อนทิง้ (HRSG) จ านวน 2 ชดุ และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (STG) ขนาด 35 เมกะวตัต์ จ านวน 1 ชดุ นอกจากนี ้ยงัได้

ออกแบบและติดตัง้ระบบลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ ( Inlet air cooling system by using electric chillers) 

เพื่อปรับเพิ่มก าลงัการผลติไฟฟ้าให้เหมาะสมตามช่วงเวลาด้วย โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในวนัที่ 3 มิถนุายน 2559 
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การจดัหาวตัถดิุบ 

NNEG ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  

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

 การจดัจ าหน่าย 

NNEG ได้ท าสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. จ านวน 90 เมกะวัตต์ 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปี นับตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. และจ าหน่ายไฟฟ้า

สว่นที่เหลอืรวมถงึไอน า้ให้แก่กลุม่ลกูค้าในเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมนวนคร 

นอกจากนี ้NNEG ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ซึ่งมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 60 เมกะวัตต์ และมี

ก าลงัการผลติไอน า้ประมาณ 10 ตนัต่อชัว่โมง ซึง่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 30 

(7) บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จ ากัด (IRPC-CP) 

 IRPC-CP เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าสทุธิ หน่วยผลิตละประมาณ 120 เมกะวัตต์ 

จ านวน 2 หน่วยผลิต รวมเป็น 240 เมกะวัตต์ และมีก าลังการผลิตไอน า้สุทธิ รวมประมาณ 180-300 ตันต่อชั่วโมง 

(กรณี  On-peak  180 ตันต่อชั่วโมง กรณี Off-peak 300 ตันต่อชั่วโมง) ตัง้อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี 

จังหวัดระยอง ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 2 สญัญา สญัญาละ 90  

เมกะวัตต์ รวมเป็น 180 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ.ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าซึ่งมีอายุสญัญา 25 ปี และจ าหน่ายไฟฟ้าส่วนที่

เหลอืและไอน า้ให้กบั IRPC    

 กระบวนการผลติ 

 IRPC-CP เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง โดย 

IRPC-CP มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากังหนัก๊าซ (GTG) จ านวน 2 ชดุ ต่อ 1 หน่วยผลติ เคร่ืองผลติไอน า้จากความร้อนทิง้ (HRSG) 

จ านวน 2 ชดุ ต่อ 1 หน่วยผลติ และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากงัหันไอน า้ (STG) จ านวน 1 ชดุ ต่อ 1 หน่วยผลติ นอกจากนีย้งัมีการ

มีการผลติไอน า้จากหม้อไอน า้ส ารอง (Auxiliary Boiler) จ านวน 1 หน่วย และได้ออกแบบและติดตัง้ระบบลดอณุหภูมิอากาศ

ก่อนเข้าเผาไหม้ (Inlet air cooling system by using absorption chillers) เพื่อปรับเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสม

ตามช่วงเวลาอีกด้วย 
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 การจดัหาวตัถดิุบ 

IRPC-CP ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.  

เป็นระยะเวลา 27 ปี นับตัง้แต่วันที่ เ ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของระยะที่  1 และมีการเข้าท าสัญญาซือ้ขายน า้ดิบ 

(Raw Water) กบั IRPC เป็นระยะเวลา 27 ปี นบัตัง้แต่ปี 2558 

การจดัจ าหน่าย 

 IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm กับ กฟผ. ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 

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

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

ปริมาณรวมประมาณ 180-300 ตนัต่อชัว่โมง ตามช่วงเวลา กบั IRPC เมื่อวนัที่ 16 ธันวาคม 2556 สิน้สดุปี 2585 หรือสิน้สดุ

พร้อมกบัสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. แล้วแต่เหตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้ภายหลงั 

 โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

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

 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 4 (CUP-4 Ph1) ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (AIE) จังหวัดระยอง เป็นการลงทุนตาม

แผนการขยายก าลงัการผลติที่สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบริษัทฯ  ซึง่รองรับการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมในนิคมฯ เอเชีย 

และนิคมฯ ใกล้เคียงทัง้ปัจจุบันและอนาคต อีกทัง้ยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ทัง้ระบบผลิตและระบบ

โครงข่ายจ าหน่ายระหว่าง CUPs ในภาพรวมของบริษัทฯ  

 กระบวนการผลิต 

CUP-4 Ph1 เป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration Power Plant) ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 

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

ประมาณ 70 ตันต่อชั่วโมง และประกอบด้วยอุปกรณ์ Supplementary burner สามารถผลิตไอน า้เพิ่มจากเดิม 70 ตันต่อ

ชัว่โมง รวมเป็น 140 ตนัต่อชัว่โมง ประกอบกบัการก่อสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบไอน า้ไปสูก่ลุม่ลกูค้า และ

เชื่อมต่อระหว่าง CUP-4 Ph1 กบั CUP-1  

ขณะนี ้CUP-4 Ph1 อยู่ระหว่างออกแบบระบบเชื่อมโยงระหว่าง CUP-3 และ CUP-4 และการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่า 

จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 
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การจดัหาวตัถดิุบ 

CUP-4 Ph1 อยู่ระหว่างเจรจาจัดท าสัญญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติ กับ ปตท. และสญัญาซือ้น า้กรองใส (Clarified 

water) กบั GC Estate  

 การจดัจ าหน่าย 

 CUP-4 Ph1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทัง้นีไ้ด้ท า Head of Agreement กบักลุม่ลกูค้าแล้ว และอยู่ระหว่างจดัท าสัญญาซือ้

ขายไฟฟ้าและไอน า้กับกลุ่มลกูค้าในนิคมฯ เอเชีย และนิคมฯ ข้างเคียง โดยมีไฟฟ้าบางส่วนจะจ าหน่ายให้ กฟผ. ในรูปแบบ

สญัญา SPP Non-firm เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในแผนการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ 

 

2.1.2 กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 

 โรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

TSR ประกอบธุรกิจลงทุน โดยได้ลงทุนร้อยละ 100 ใน SSE1 เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SSE1 

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิก

หรือโซลาร์เซลล์ติดตัง้บนพืน้ดิน (โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm) มีก าลงัการผลติติดตัง้ประมาณ 8 เมกะวตัต์ จ านวน 10 

โครงการ ก าลงัการผลติตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. 

โครงการ 
ท่ีตัง้โครงการ ก าลังการผลติ

เสนอขาย 

(เมกะวัตต์) 

ค่าความเข้มรังสี

แสงอาทติย์ 

(เมกะจูล/ตารางเมตร-วัน) 

เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
อ าเภอ จังหวัด 

SSE1-PV01 บอ่พลอย กาญจนบรีุ 8.0 17.63 วนัท่ี 4 กนัยายน 2556 

SSE1-PV02 ดอนเจดีย์ สพุรรณบรีุ 8.0 18.24 วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2556 

SSE1-PV03 หนองหญ้าไซ สพุรรณบรีุ 8.0 18.25 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 

SSE1-PV04 เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 8.0 18.19 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 

SSE1-PV05 เดิมบางนางบวช สพุรรณบรีุ 8.0 18.19 วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2556 

SSE1-PV06 ด่านมะขามเตีย้ กาญจนบรีุ 8.0 17.61 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 

SSE1-PV07 ทา่ม่วง กาญจนบรีุ 8.0 17.77 วนัท่ี 20 มีนาคม 2557 

SSE1-PV08 พนมทวน กาญจนบรีุ 8.0 18.24 วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 

SSE1-PV09 อู่ทอง สพุรรณบรีุ 8.0 18.37 วนัท่ี 4 เมษายน 2557 

SSE1-PV10 สามชุก สพุรรณบรีุ 8.0 17.16 วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 
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SSE1 ท าการว่าจ้างผู้ รับเหมาเป็นสัญญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายคือ Conergy และ SunEdison 

ในการด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง จดัหา ทดสอบและรับประกันเพื่อก่อสร้างและพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

โดยผู้ รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จได้มีการรับประกันปริมาณพลังงานไฟฟ้าขัน้ต ่าที่ผลิตได้ในแต่ละปี (Output Performance 

Guarantee) ให้กับโครงการเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยจะชดเชยรายได้ส่วนที่ SSE1 

สญูเสยีไป หากผลติไม่ได้ตามจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่รับประกนัตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสญัญา   

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

คอนเนอร์ยี (ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัท เอ็นซิส จ ากัด เพื่อบริหารจัดการและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า อายุสญัญา 10 ปี 

นบัจากวนัที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์  

การจดัหาวตัถดิุบ  

วัตถุดิบที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่งขึน้อยู่กับสถานที่ตัง้  

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นส าคัญ โดยบริษัทฯได้ท าการศึกษาความเข้มของแสงก่อนการตัดสินใจเลือกท าเล  

เพื่อเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้นี  ้ความเข้มของแสงอาทิตย์ในบริเวณที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ของ SSE1 ปรากฏตามตารางข้างต้น 

การจดัจ าหน่าย 

SSE1 จ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. ตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้าแบบ VSPP ทัง้หมด 10 ฉบับลง 

วนัที่ 11 เมษายน 2555 ส าหรับโครงการ SSE1-PV01 ถงึ SSE1-PV05 และวนัที่ 25 กรกฎาคม 2555 ส าหรับโครงการ SSE1-

PV06 ถงึ SSE1-PV10 โดยมีปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าสญัญาละ 8 เมกะวตัต์ อายสุญัญา 5 ปี และต่ออายไุด้อีกครัง้ละ 5 ปี แบบ

อัตโนมัติ ทัง้นี ้สญัญาดังกล่าวเป็นการซือ้ขายไฟฟ้าด้วยระบบอัตรารับซือ้ไฟฟ้าแบบส่วนเพิ่มราคารับซือ้ ซึ่งรายได้จะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายได้ตามอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่ขายส่งให้กับ กฟภ. ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามการ

เปลี่ยนแปลงของค่าเชือ้เพลิง และปริมาณไฟฟ้ารับซือ้สงูสดุไม่เกินที่ก าหนดในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า และส่วนที่ 2 เป็นส่วนเพิ่ม

ราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) ซึง่โครงการ SSE1-PV01 ถงึ SSE1-PV10 ได้รับ Adder ที่อตัรา 6.5 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดย

ได้รับการสนบัสนนุเป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์  

(2) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) ผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับสหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้งจนัทบุรี จ ากัด 

CHPP ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนบัสนนุโครงการในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน

ให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

กิจการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558  
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ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 โครงการตัง้อยู่บนพืน้ที่ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจันทบุรี  จ ากัด ต าบลนายายอาม อ าเภอ 

นายายอาม จงัหวดัจนัทบรีุ พืน้ที่ประมาณ 75 ไร่ และมีก าลงัการผลติ 5 เมกะวตัต์ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ. ได้

ตัง้แต่วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตลอดอายสุญัญาโครงการ 25 ปี 

การจดัหาวตัถดิุบ 

วัตถุดิบที่ส าคัญที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือ  แสงอาทิตย์ ซึ่งขึน้อยู่กับสถานที่ตัง้ 

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นส าคญั 

การจดัจ าหน่าย 

การจัดจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 5 เมกะวัตต์ โดยสญัญามีระยะเวลา 25 ปีนับตัง้แต่เร่ิมจ่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ตัง้แต่วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึง่อตัรารับซือ้ไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ (Feed-in Tariff : FiT) 

ที่โครงการได้รับเท่ากบั 5.66 บาท ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ตลอดอายสุญัญา 

(3) บริษัท โกลบอลรีนิวเอเบิล พาวเวอร์ จ ากัด (GRP) 
เป็นบริษัทย่อยที่จัดตัง้ขึน้เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทฯ ในอนาคต ตาม

แผนกลยทุธ์บริษัทฯ และนโยบายของกลุม่ ปตท. 

2.1.3 กลุ่มโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ 

โรงไฟฟ้าท่ีด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

(1) บริษัท อิจโินเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จเีค (ISP1) 

ISP1 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ในจังหวัด อิวาเตะ ทางตอนเหนือของ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น 

เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษัทสาธารณูปโภคญ่ีปุ่ น มีก าลงัการผลิต 20.8 เมกะวตัต์ โดยใช้เทคโนโลยี Solar Photovoltaic 

Module แบบ polycrystalline ของ Conergy 

การจดัหาวตัถดิุบ  

วตัถดิุบที่ส าคญัที่ใช้ในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ คือ แสงอาทิตย์ ซึง่ขึน้อยู่กบัสถานที่ตัง้ สภาพ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศเป็นส าคัญ โดยบริษัทฯ ได้ท าการศึกษาความเข้มของแสงก่อนการตัดสินใจเลือกท าเล  

เพื่อเป็นที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  
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 การจัดจ าหน่าย 

ISP1 ได้รับอนมุติัให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 20.8 เมกะวตัต์ กระแสสลบั และท าสญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้ากบับริษัท Tohoku Electric Power ซึง่เป็น บริษัทสาธารณูปโภคญ่ีปุ่ น ในอตัราค่าไฟฟ้าแบบ FIT 40 เยน ต่อกิโลวัตต์-

ชัว่โมง (หลงัภาษี) มีอายสุญัญา 20 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2560 

โรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

(1) บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (NSC) 

NSC ประกอบธุรกิจลงทุน โดยลงทุนร้อยละ 25 ในบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากัด (XPCL) ซึ่งพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงัน า้ XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ใน สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้  

ไซยะบรีุ ซึง่เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-river) ขนาดประมาณ 1,285 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่บนล าน า้โขง

ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางทางตอนใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร โครงการดังกล่าวใช้เทคโนโลยีกังหันน า้แบบคัปลาน  

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

60 เมกะวตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

ที่ผ่านมา XPCL ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกับบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จ ากัด  เมื่อวันที่ 14 

ตลุาคม 2554 เร่ิมก่อสร้างเมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2555 มีระยะเวลาก่อสร้างและด าเนินการประมาณ 8 ปี ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง

ด าเนินการก่อสร้าง ทัง้นีม้ีก าหนดจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวนัที่ 29 ตลุาคม 2562 

XPCL ได้ลงนามสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ในรูปแบบสญัญาประเภทการโอนกรรมสิทธ์ิในระบบผลิตและระบบจ่ายให้แก่รัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสญัญาสิน้สดุลง 

(Build-Own-Operate and Transfer: BOOT) โดยสญัญาสมัปทานจะสิน้สดุพร้อมกับสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ซึ่งมีอายุ 29 ปี 

ทัง้นี ้XPCL ได้รับการขยายเวลาสมัปทานเพิ่มเติมอีก 2 ปี จงึท าให้มีอายุสมัปทานรวมทัง้สิน้ 31 ปีนบัจากวนัเร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์ และในกรณีที่รายได้จากการขายไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาติดตัง้ ทดสอบ และเดินเคร่ือง (Unit Operation Period) 

ที่เกิดขึน้จริงไม่เพียงพอกบัที่ประมาณการไว้ บริษัทฯ มีวงเงินสนิเชื่อ ที่สามารถเบิกใช้ได้ตามภายใต้สญัญากู้ ยืมเงิน ที่จะต้อง

เพิ่มทุนตามสัดส่วนกับวงเงินสินเชื่อจ านวนไม่เกิน 490 ล้านบาท และในกรณีที่เงินทุนในการด าเนินการตามโครงการ 

ไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทฯ มีภาระผูกพันภายใต้สญัญา Sponsor Support ที่จะต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน

เพิ่มเติมในรูปแบบสญัญากู้ ยืมเงินโดยผู้ ถือหุ้น (Shareholder Loan Agreement) ในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,463 ล้านบาท 

ซึ่งส าหรับภาระผูกพันภายใต้สัญญา Sponsor Support บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแล้วในปี 2559 จ านวน 

2,463 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่างานก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการปรับปรุงแบบก่อสร้างตามการร้องขอ ของ

รัฐบาลลาว และบางส่วนจากการเร่งรัดงานของผู้ รับเหมาเพื่อให้สามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามก าหนด รวมถึง
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ปรับแบบให้เหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยา ณ บริเวณที่ตัง้โครงการ ซึ่งรัฐบาลลาวได้ชดเชยมูลค่างานเพิ่มเติมให้ ซึ่ง

ครอบคลมุมลูค่างานที่เกิดขึน้เป็นสว่นใหญ่ ท าให้โครงการสามารถรักษาระดบัผลตอบแทนได้ในเกณฑ์การลงทนุ 

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้ไซยะบุรีมีการส่งเสริมการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพโดยมีทางปลาผ่าน 

(Fish Passing Facilities) และระบบระบายตะกอนแม่น า้ (Sediment Flushing System) รวมถึงสภาพแวดล้อมด้านการ

คมนาคมโดยมีทางเรือผ่าน (Navigation Lock)   

การจดัหาวตัถดิุบ 

วัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้น า้  

เพื่อใช้ผลติไฟฟ้าแทนการก่อสร้างอ่างเก็บน า้ แม้ว่าน า้จะได้มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณน า้ในแต่ละ

ช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา บริษัทฯ จงึ

ได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณน า้ และได้รวมปัจจยัฤดกูาลในการออกแบบโรงไฟฟ้าแล้ว 

การจดัจ าหน่าย 

XPCL จะจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 1,220 เมกะวัตต์ ให้กับ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา 

29 ปีนับแต่วันที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ และจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 60 เมกะวัตต์ ให้กับ (Electricite Du Laos: EDL) 

ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นระยะเวลา 31 ปีนบัแต่วนัที่เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ 

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

NL1PC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ใน สปป.ลาว มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าน า้ลิก 1 เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) 65 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ 
90 กิโลเมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตกว้าง 160 เมตร กัน้แม่น า้ลกิซึง่เป็นแม่น า้สาขาของแม่น า้งึมใน สปป.ลาว มีหวัเขื่อน (Head) 
สงูประมาณ 21.5 เมตร โดยใช้เทคโนโลยีกงัหนัน า้แบบบลับ์ (Bulb Turbine) ขนาด 32.5 เมกะวตัต์ จ านวน 2 เคร่ือง  

NL1PC ได้ลงนามในสญัญาสมัปทาน (Concession Agreement) กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 
2556 ในรูปแบบสญัญาประเภทการสร้าง ด าเนินงาน และโอนให้กับรัฐบาลของ สปป.ลาว เมื่อสญัญาสิน้สดุลง (Build-
Operate and Transfer: BOT) โดยมีอายสุญัญาสมัปทาน 30 ปี นบัจากวนัที่รัฐบาลของ สปป.ลาว ปฏิบติัตามเงื่อนไขบงัคับ
ก่อน (Condition Precedent) ตามสัญญาสัมปทานครบถ้วน และมีสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ EDL ไปจนสิน้สุดสัญญา
สมัปทาน โดยสญัญาสมัปทานและสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าดังกลา่วนีจ้ะสิน้สดุใน พ.ศ. 2587 
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ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า NL1PC ได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างกับ บริษัท พอสโก้ เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เร่ิมก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2557 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการทดสอบระบบและทดลองเดินเคร่ือง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 1  
ปี 2562 

หากด าเนินการผลติไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมาย โครงการดงักลา่วจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
ไฟฟ้าในอาณาเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ จึงเป็นโอกาสสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับ สปป.ลาว และส่งเสริมโอกาสในการ
ลงทนุโครงการลกัษณะดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี ้ยงัเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืก ซึง่สามารถลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสูช่ัน้บรรยากาศได้ประมาณ 120,000 ตนัต่อปี อีกด้วย 

การจดัหาวตัถดิุบ 

วตัถดิุบที่ส าคญัในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงัน า้ คือ น า้ที่ไหลในแม่น า้ตามธรรมชาติและก่อสร้างฝายกัน้น า้เพื่อ

ใช้ผลิตไฟฟ้าแทนการก่อสร้างอ่างเก็บน า้ แม้ว่าน า้จะได้มาจากธรรมชาติและไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ปริมาณน า้ในแต่ละ

ช่วงเวลามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา บริษัทฯ จงึ

ได้มีการศกึษาความเพียงพอของปริมาณน า้ และได้ค านงึถงึปัจจยัดงักลา่วในการออกแบบโรงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 

การจดัจ าหน่าย 

NL1PC จะจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดให้กบั EDL ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวไปจนสิน้สดุสญัญาเป็นระยะเวลา

ประมาณ 25 ปี 

2.1.4 ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน 

(1) 24M Technologies, Inc. (24M) 
 24M เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ิมด าเนินการตัง้แต่ปี 2553 ประกอบธุรกิจหลกัในการวิจัยและ
พฒันาการผลติแบตเตอร่ีลเิธียมไอออน (Lithium Ion) ซึง่มีเป้าหมายในการพฒันาแบตเตอร่ีรุ่นแรก ให้เหมาะกบัประยุกต์ใช้
งานด้านแบตเตอร่ีส าหรับส ารองไฟ (Stationary Battery) เพื่อน าไปใช้เป็นสว่นประกอบพืน้ฐานในระบบกกัเก็บไฟฟ้าส ารอง
ส าหรับภาคอตุสาหกรรม และระบบสง่ไฟฟ้า เพื่อการเสริมสร้างความมัน่คงการจ่ายไฟฟ้าของระบบ รวมถงึความต่อเนื่องใน
การใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม หรือใช้กักเก็บไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ ไม่มี
แสงอาทิตย์  ซึง่แบตเตอร่ีที่บริษัทได้วิจยัพฒันานัน้ มีจดุเด่นด้านการใช้วตัถดิุบและเวลาในการผลติลดลง ท าให้ต้นทนุในการ
ผลติต ่ากว่าแบตเตอร่ีลเิธียมไอออนทั่วไป รวมทัง้มีความปลอดภัยมากขึน้  ซึง่การทดสอบผลติภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ 
(Lab Scale) และการทดสอบกระบวนการผลิตในขัน้ต้น ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนในการน าเทคโนโลยี 
มาต่อยอดในการด าเนินธุรกิจระบบกักเก็บพลงังานให้มีต้นทนุต ่า ประสทิธิภาพดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถงึขยาย
การตลาดรองรับในรูปแบบธุรกิจจดัการพลงังาน  
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2.1.5 ธุรกิจอื่น 

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

 BSA เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในลักษณะงานที่เป็นการ 

Outsourcing ของกลุม่ ปตท. โดยธุรกิจของ BSA แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

1. จดัสง่พนกังานปฏิบติังานในสถานีน า้มนัของ ปตท. และให้ความรู้และวิธีปฏิบติังานเพื่อปฏิบติังานได้ถกูต้องและ
เป็นไปตามระบบงานคุณภาพ ISO 9001 ISO 14001 และ มอก.18001 ตลอดจนจดัให้มีคณะท างานเพื่อศึกษา
และแก้ปัญหา Oil Loss อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ ปตท. ก าหนด และมีคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในสถานีน า้มนั 

2. จัดส่งพนักงานให้มาปฏิบัติงานในร้านกาแฟ Café Amazon ของ ปตท. โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการ
บริหารร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานตลอดจนท าการจัดหาวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการ
ด าเนินงานของร้านกาแฟ 

3. จดัหาบคุลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่ 7-Eleven ก าหนด เพื่อเข้าปฏิบติังานภายใน 7-Eleven ที่ตัง้อยู่ใน
สถานีบริการน า้มันของ ปตท. โดยบคุลากรดงักลา่วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการบริหารงานร้านค้า นอกจากนี ้
ยงัท าการสัง่สนิค้าที่จะน ามาขายในร้านค้าตามชนิด ปริมาณและคณุภาพตามที่ 7-Eleven ก าหนด  

4. จดัหาบคุลากรเพื่อประจ าส านกังานใหญ่ ส านกังานพระโขนง และส านกังานระยอง 

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

ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ ปตท. 

(2) GPSC International Holdings Limited (GPSCIH) 
เป็นบริษัทฯ ย่อยที่มีวตัถปุระสงค์ในการขยายการลงทนุไปต่างประเทศของบริษัทฯในอนาคต ตัง้อยู่ในเขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

(3) บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด (SPSE) 

 การจัดตัง้บ ริษัทดังกล่าวมี วัตถุประสง ค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิ จการด้านวิสาห กิจเพื่อสังคม หรือ 

Social Enterprise ของ ปตท. และบริษัทในกลุม่ ในการร่วมแก้ไขปัญหาสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม และสง่เสริมสนบัสนุนการ

จ้างงานชุมชนในท้องถ่ิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพืน้ฐานของความยั่งยืน นอกจากนีก้ารจัดตัง้บริษัทดังกล่าวถือ

เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน

วิสาหกิจเพื่อสงัคมอีกด้วย 
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(4) บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ ากัด (GRP) 

 เป็นบริษัทย่อยทางตรง ที่มีวตัถปุระสงค์ในการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของบริษัทฯ ในอนาคต 

จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม 2561 

2.1.6 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ 
 

รายได้ 

(ล้านบาท) %

รายได้ 

(ล้านบาท) %

รายได้ 

(ล้านบาท) %

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

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

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

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

ISP1 99% 0 0% 2 0% 279 1%
12,364 58% 12,005 58% 16,334 65%

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

IRPC-CP 51% 1,072 5% 962 5% 1,038 4%
7,214 34% 6,873 33% 7,297 29%

GPSC - ระยอง - 247 1% 268 1% 309 1%

GPSC - ศรีราชา - 17 0% 0 0% 6 0%

CHPP 100% 195 1% 175 1% 187 1%
459 2% 443 2% 502 2%

บริการ CHPP 100% 0 0% 4 0% 97 0%

0 0% 4 0% 97 0%

ขยะเชือ้เพลิง (RDF) RDF 100% 0 0% 0 0% 4 0%
0 0% 0 0% 4 0%

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

638 3% 592 3% 543 2%

ไนโตรเจน GPSC - 96 0% 108 1% 103 0%

เงินปันผลรับ GPSC - 420 2% 270 1% 135 1%

รายได้อ่ืน GPSC - 244 1% 478 2% 286 1%

760 4% 856 4% 523 2%

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

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

ไฟฟ้า

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ

รวมรายได้จากสัญญาเช่าการเงิน

รวมรายได้อ่ืน

น า้เพ่ือการอตุสาหกรรม/น า้เยน็

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

2559 2561
ผลิตภณัฑ์/บริการ ด าเนินการโดย

%

การถือหุ้น

ของบริษัท

รอบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
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2.1.7 เงนิลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

รายละเอียดเงินลงทนุของบริษัทในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

โครงการ สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

ปีท่ีเร่ิมด าเนินการ

เชิงพาณิชย์ 

ภาระผูกพันคงเหลือท่ีจะ

ใส่เงินเพิ่มทุน (ล้านบาท) 

ภาระผูกพันอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

NL1PC(1) 40 2562 71 ในกรณีท่ีเงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพนัภายใต้ Letter of 

Sponsor Support ท่ีจะต้องใส่เงินเพิ่มเติมในรูปของการเพิ่มทุนหรือการให้เงินกู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 5.20 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุในวงเงินดงักลา่ว เป็นจ านวน 3.11 ล้านเหรียญ  

NSC  

(ลงทนุใน XPCL) 

25 2562 823 ในกรณีท่ีเงินทุนในการด าเนินการตามโครงการไม่เพียงพอ (Cost Overrun) บริษัทมีภาระผูกพันภายใต้สัญญา 

Sponsor Support ท่ีจะต้องให้การสนบัสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในรูปแบบสญัญากู้ ในวงเงินไม่เกินประมาณ 2,463 

ล้านบาท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุทางการเงินเพิม่เติมในวงเงิน 2,463 ล้านบาทแล้ว 

CUP-4 100 2562 1,225  

NNEG 30 2563 233  

รวม 
 

 2,352  

ท่ีมา: บริษัท   
หมายเหตุ (1)อตัราแลกเปล่ียนท่ี 33.5 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ  
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2.2   ก าลังการผลิตติดตัง้ / ก าลังการผลิตสูงสุด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น แยกตามประเภทพลงังานที่ใช้ในการผลิตทัง้ที่ด าเนินการเชิงพาณิชย์และอยู่ระห ว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ดงันี ้

บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม / โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรช่ัน 

GPSC อ าเภอศรีราชา  

จงัหวดัชลบรีุ 

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

-HRSG: Vogt-Nem 

-ST: Westinghouse 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2568 

กฟผ. 700MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2568 

ปี 2543 

GPSC CUP-1 นคิมอุตสาหกรรม       

เหมราชตะวนัออก 

(มาบตาพดุ)            

จงัหวดัระยอง 

226 226 890 890 - - 720 720 SPP 

(Non-firm) 

-GT: GE 

-HRSG: Deltak 

-AB: Cheng Chen 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2564 

 

กฟผ. 40MW 

สญัญา 5 ปี  

และต่ออายุได้อีก 5 ปี  

สิน้สดุรอบแรกปี 2563 

ปี 2549 

อุตสาหกรรม 134.2 MW 

สญัญา 10-15 ปี สิน้สดุ

รอบแรกปี 2560-2569 

และต่ออายุได้อีก 5 ปี 
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บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

CUP-2 อยู่ใกล้บริเวณนคิม

อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 

จงัหวดัระยอง 

113 113 170 170 - - 510 510 SPP 

(Non-firm) 

-GT: GE 

-HRSG: NEM 

-ST: Shin Nippon 

-AB: Getabec 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2565 

กฟผ. 60MW  

สญัญา 5 ปี 

และต่ออายุได้อีก 5 ปี 

สิน้สดุรอบแรกปี 2563 

ปี 2551 

อุตสาหกรรม 40.6  MW 

สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบ

แรกปี 2569 และ 

ต่ออายุได้อีก 5 ปี  

CUP-3 นคิมอุตสาหกรรม

เหมราชตะวนัออก      

(มาบตาพดุ) 

จงัหวดัระยอง 

15 

(สว่นเพิม่) 

15 

(สว่นเพิม่) 

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

Getabec 

-ST; Shin Nippon 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2566 

อุตสาหกรรม 74.8 MW 

สญัญา 15 ปี สิน้สดุรอบ

แรกปี 2567-2570 

และต่ออายุได้อีก 5 ปี  

ปี 2552 ส าหรับ 

AB 

ในสว่นของ ST ท่ี

ติดตัง้เพิม่เติม 

อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 
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บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

คาดวา่จะแล้ว

เสร็จภายใน

มีนาคม 2562   

 CUP-4 Ph 1  

นคิมอุตสาหกรรมเอเชีย 

(AIE) จงัหวดัระยอง 

45 45 70 70 - - - - Co-

generation 

- ก๊าซธรรมชาติ 

 

- ปี 2562 

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

-HRSG: MHI 

-STG: MHI 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2576 

กฟผ. 1,400MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2576 

ปี 2551 

 

 

CHPP ศูนย์ราชการฯ แจ้งวฒันะ 

กรุงเทพมหานคร 

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

-AC: Broad 

-EC: Trane 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 10 ปี 

สิน้สดุปี 2563 

กฟน. 6.4MW 

สญัญา 5 ปี 

ต่ออตัโนมตัิทกุ 5 ปี 

สิน้สดุปี 2563 

ปี 2552 

BIC นคิมอุตสาหกรรมบางปะ

อิน โครงการท่ี 1 

จงัหวดัอยุธยา 

117 29 20 5 - - - - SPP 

(Firm) 

-GT: GE 

-HRSG: VOGT 

-ST: Shin Nippon 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2581 

กฟผ. 90MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2581 

ปี 2556 

อุตสาหกรรม  



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 25 

 

บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

สญัญา 15 ปี 

สิน้สดุปี 2568-2572 

นคิมอุตสาหกรรมบางปะ

อินโครงการท่ี 2 

จงัหวดัอยุธยา 

117 29 20 5 - - - - SPP 

(Firm) 

-GT: GE 

-HRSG : CMI  

-และ ST:  Siemens 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

กฟผ. 90MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

ปี 2560 

NNEG เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร 

จงัหวดัปทมุธานี 

125 38 30 9 - - - - SPP  

(Firm) 

-GT: Siemens 

-HRSG: VOGT 

-ST: Siemens 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2584 

กฟผ. 90MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2584 

ปี 2559 

 

อุตสาหกรรม  

สญัญา 10-15 ปี 

สิน้สดุปี 2584 

 

เขตสง่เสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร (โครงการส่วน

ขยาย) 

จงัหวดัปทมุธานี 

60 18 10 3 - - - - 

Co 

generation  

--GT: IHI  

-HRSG:BHI 

-ST:Siemens 

 ก๊าซธรรมชาติ ลกูค้าอุตสาหกรรม 

อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้างคาด

วา่จะแล้วเสร็จ 

ปี 2563 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 26 

 

บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

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

(Firm) 

-GT: Siemens 

-HRSG: VOGT 

-ST: MES 

ก๊าซธรรมชาติ 

สญัญา 27 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

กฟผ.180MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

เฟส 1  

ปี 2558  

เฟส 2 

ปี 2560 

 

อุตสาหกรรม 60 MW 

สญัญา 27 ปี 

สิน้สดุปี 2585 

 

รวม 

 

3,163 

 

1,550 

 

1,790 

 

1,585 

 

12,000 

 

12,000 

 

2,080 

 

2,080 

     

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ 

SSE1 จงัหวดักาญจนบรีุ/

สพุรรณบรีุ 

 

 

 

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

Hanhwa, JV 

Solar, Chint, Jinko 

-Inverter: SMA 

แสงอาทติย์ กฟภ. 80MW 

สญัญา 5 ปี 

ต่ออตัโนมตัิทกุ 5 ปีสิน้สดุ

รอบแรกปี 2562 

ปี 2556 - 2557 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 27 

 

บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

 -Transformer: 

Tirathai 

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

Module 

(Polycrystalline): 

Conergy 

แสงอาทติย์ Tohoku Electric Power 

20.8 MW 

สญัญา 20 ปี 

สิน้สดุปี 2580 

ปี 2560 

CHPP โครงการตัง้อยู่บนพืน้ท่ีของ

สมาชิกสหกรณ์ผู้เลีย้งกุ้ง

จนัทบรีุ จ ากดั  

ต าบลนายายอาม อ าเภอ

นายายอาม จงัหวดัจันทบรีุ 

 

5 5        -PV JinkoSolar  

-Inverter SMA  

-Transformer 

Tirathai 

 

แสงอาทติย์ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.)  

4.996 MWp 

สญัญา 25 ปี   

สิน้สดุปี 2584 

ปี 2559 

 

โรงไฟฟ้าพลังน า้     

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

EDL 60 MW 

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2587 

อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง  



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 28 

 

บริษัท/

โครงการ 
ท่ีตัง้ 

ก าลงัการผลติ 

ประเภท

โรงไฟฟา้ 
เคร่ืองจกัร เชือ้เพลงิ สญัญาซือ้ขายไฟฟา้ 

เร่ิมด าเนนิการ

เชิงพาณิชย์(1) 

ไฟฟา้ 

(เมกะวตัต์) 

ไอน า้(3) 

(ตนั/ชม.) 

น า้เย็น 

(ตนัความเย็น) 

น า้เพ่ืออุตสาหกรรม  

(ลบ.ม./ชม.) 

ก าลงัการผลติ

ติดตัง้สงูสดุ(2) 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

ก าลงัการ

ผลติสงูสดุ 

ก าลงัการผลติ

ตามสดัสว่น

การถือหุ้น 

คาดวา่จะแล้ว

เสร็จปลายปี 

2562 

 

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

สญัญา 25 ปี 

สิน้สดุปี 2586 

อยู่ระหวา่งการ

ก่อสร้าง 

คาดวา่จะแล้ว

เสร็จปี 2562 

รวม 1,456 405 - - - - - -      

รวมทัง้หมด 4,619 1,955 1,790 1,585 12,000 12,000 2,080 2,080      

ท่ีมา:  GPSC 
หมายเหตุ:  (1) เป็นวนัเร่ิมด าเนนิการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้ ซึง่วนัเร่ิมด าเนนิการเชิงพาณิชย์ของผลติภณัฑ์พลอยได้จากการผลติไฟฟา้อาจจะไม่ตรงกบัวนัเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟา้ 
 (2) ส าหรับโรงไฟฟา้ท่ีมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบั กฟผ. กฟภ. หรือ กฟน. เพียงรายเดียว จะแสดงก าลงัการผลติไฟฟา้ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ดงักลา่ว    
 (3) ก าลงัการผลติสงูสดุของไอน า้เป็นก าลงัการผลติท่ีรวมก าลงัการผลติส ารองท่ีเตรียมไว้รองรับกรณีท่ีลกูค้ามีความต้องการใช้ไอน า้ในปริมาณสงูสดุแตกต่างจากปริมาณการใช้ปกติ 



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   
 

 
สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 29 

 

2.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์ 

2.3.1 การบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้า  

บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้มีประสทิธิภาพการผลิตและเพิ่มความมัน่คง (Reliability) 
ของระบบโดยมีกลยทุธ์หลกัต่างๆ ดงันี ้

(1) การก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 
โดยให้ความส าคัญตัง้แต่การออกแบบและก่อสร้าง กระบวนการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อเตรียมการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า รวมทัง้มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการให้ค าปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

การคดัเลือกผู้ รับเหมาในการก่อสร้าง บริษัทฯจะท าผ่านกระบวนการจัดจ้างที่รัดกุม โดยมีข้อก าหนดและขอบเขต
งาน (Term of Reference: TOR) เป็นสัญญาการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อจัดจ้างผู้ รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมี
ประสบการณ์ มีความช านาญ มีผลงานในอดีตที่เป็นที่ยอมรับ และมีฐานะทางการเงินมัน่คง รวมทัง้มีเงื่อนไขให้ผู้ รับเหมา
มีการวางหลกัประกันการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งจะเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และ
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย โดยมีทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคท าการตรวจสอบและประเมินโครงการในระหว่า ง
ก่อสร้าง เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ รับเหมาได้ก่อสร้าง สง่มอบงานและด าเนินการได้ตามเงื่อนไขสญัญาการก่อสร้าง 

ส าหรับการจดัหาอปุกรณ์ในการผลติไฟฟ้า บริษัทฯจดัให้มีการเลอืกใช้อปุกรณ์และเทคโนโลยีจากผู้ผลติที่เป็นผู้น า
ในอปุกรณ์นัน้ๆ ทัง้ด้านเทคโนโลยี คณุภาพ และอายกุารใช้งาน นอกจากนี ้ ยงัพิจารณาคุณสมบัติของผู้จัดจ าหน่าย เช่น 
สถานะทางการเงิน การดแูลและรับประกนัคณุภาพสนิค้าอีกด้วย 

(2) การบริหารจดัการการด าเนินงานโรงไฟฟ้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความมั่นคง (Reliability) ของระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้กับลกูค้า
รวมทัง้มีแผนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาและจัดท าสญัญาซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรหลกัจากผู้ผลติโดยตรง สง่ผลให้บริษัทฯ
มีความพร้อมจ่าย (Availability)  เพิ่มขึน้  และระยะเวลาการหยุดเพื่อซ่อมแซม (Unplanned Outage)  ลดลง 
เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและไอน า้ของลกูค้าได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนี ้การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารด าเนินงานโรงไฟฟ้า  
ซึ่งบริษัทฯ มีการวางแผนการเดินเคร่ืองจักรแต่ละชุดให้เหมาะสม และตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้มีการใช้เชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทนุการผลิต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
ต่อบริษัทฯ 

(3) การริเร่ิมโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ 

ตามที่บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้น าในธุรกิจไฟฟ้าด้วยการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการทัง้ในและ
ต่างประเทศนัน้ บริษัทฯได้จดัให้มีการศกึษาเพื่อพฒันาโรงไฟฟ้าหรือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯมีการก าหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุนและผู้ ร่วมลงทุนอย่างรอบคอบ ทัง้การวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมของประเทศที่จะร่วมลงทุน และน าสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม ต้นทนุทางการเงิน ต้นทนุเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และต้นทนุการก่อสร้าง รวมถงึกฎหมายที่เก่ียวข้องมา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนัน้ๆ นอกจากนี ้ ยงัมีการวิเคราะห์
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ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมหาแนวทาง
ป้องกนัความเสีย่งไว้ลว่งหน้า  

ในกรณีที่บริษัทฯจะมีการเข้าร่วมทุนในโครงการใหม่ๆ บริษัทฯให้ความระมัดระวังในการพิจารณาการคัดเลือก        
ผู้ ร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นคงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้    
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้มัน่ใจว่าจะสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างมีประสทิธิภาพในระยะยาว 

2.3.2 ประกันภัย  

 โรงไฟฟ้าของบริษัทฯได้มีการท าประกนัภัยดงัต่อไปนี ้

(1) การประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks)  

 โรงไฟฟ้าของกลุม่ GPSC ทกุแห่งมีการท าประกนัภัยความเสี่ยงทุกประเภท (All Risks) โดยการประกนัภัยดงักล่าว
ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงทกุประเภทส าหรับความสญูเสยีหรือเสยีหายต่อทรัพย์สนิของโรงไฟฟ้า ตลอดจนทรัพย์สนิที่อยู่
ในความควบคุมดูแลและเก็บรักษาของบริษัทฯที่บริหารจัดการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง ได้แก่ เคร่ืองจักร โรงงาน อุปกรณ์  
เคร่ืองกังหัน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หม้อต้มไอน า้ และทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการขนส่ง โดยการก าหนดวงเงินเอาประกนัภัย  
จะไม่ต ่ากว่ามูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Cost) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา (ไม่รวมค่าที่ดิน) ทัง้นี ้การท าประกันภัย
ความเสี่ยงทุกประเภทดังกล่าวมีข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ 
ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้นการคุ้ มครองตามแบบกรมธรรม์
มาตรฐานทั่วไป เช่น มีการก าหนดวงเงินชดเชยสูงสุดส าหรับความเสียหายบางประเภท เช่น ความสูญเสียจาก  
การก่อการร้าย และน า้ท่วม เป็นต้น  

(2) การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั (Business Interruption) 

 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการท าประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกประเภทโดยเป็น  
การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียทางก าไร (รวมทัง้การสญูเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการ
สง่เสริมการลงทนุ) และการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการด าเนินงาน (เป็นรายจ่ายที่เกิดขึน้จากการป้องกนัหรือการลดการสญูเสีย
ก าไร) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สินที่ได้ท าประกันภัยไว้ 
โดยวงเงินเอาประกนัภัยจะก าหนดจากประมาณการสญูเสียรายได้สงูสดุของบริษัทฯในช่วงเวลาที่ต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่จนแล้วเสร็จ ซึง่ระยะเวลาสญูเสียรายได้ที่ใช้ก าหนดวงเงินเอาประกนัภัยจะขึน้กับระยะเวลาก่อสร้างของโรงไฟฟ้าแต่
ละแห่ง ทัง้นี  ้การท าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักดังกล่าวมีข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) 
ตามระยะเวลาที่ธุรกิจหยุดชะงักที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีข้อยกเว้น  
การคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทั่วไป เช่น มีการก าหนดวงเงินชดเชยสงูสดุส าหรับความเสียหายบางประเภท 
เช่น ความสญูเสยีจากการก่อการร้าย และน า้ท่วม เป็นต้น  

(3) การประกันภัยบุคคลที่สาม (Third Party Liability)  

 บริษัทฯมีการท าประกนัภัยบุคคลที่สามเป็นรายปี เพื่อเป็นการประกนัภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึง่คุ้มครอง
การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สิน ทัง้นีก้ารท าประกันภัยบุคคลที่สาม
ดังกล่าวมีข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามวงเงินเสียหายที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้อง 
รับผิดชอบเองและมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเป็นการท าประกันภัยช่วงก่อสร้าง (Construction All Risks 
Insurance: CAR) โดยจะเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึน้ต่อทรัพย์สินทุกอย่างของ        
ผู้ เอาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี ้ ยังได้จัดท าประกันภัยขนส่งทางทะเล (Marine Cargo) 
ส าหรับเคร่ืองจักรหลกัเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการขนส่งเคร่ืองจักรทางทะเล  ตลอดจนการประกันภัยจากสญูเสียรายได้
จากการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า (Delay Start-up : DSU) อันเนื่องจากอุบัติเหตุจากการติดตัง้และทดสอบเดินเคร่ืองจกัร
หลักและการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ภายในระยะเวลาชดเชยรายได้ที่จะตกลงกันตามระยะเวลาการก่อสร้าง  
โดยมีข้อก าหนดเก่ียวกับความรับผิดส่วนแรก (Deductibles) ตามที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง และกรมธรรม์
ประกนัภัยดงักลา่วมีข้อยกเว้นการคุ้มครองตามแบบกรมธรรม์มาตรฐานทัว่ไป เช่น ความเสยีหายที่เกิดจากความประมาท
เลนิเลอ่ของพนกังาน  และการก่อการร้าย เป็นต้น  
 

2.3.3 การบริหารจดัการด้านคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทที่ เ ข้าลงทุน ตระหนักและ  

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, 

Security, Safety, Occupational Health, and Environment : QSHE) โดยก าหนดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลกัของการ

ด าเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัถือเป็น

ปัจจยัพืน้ฐานในการพฒันาศกัยภาพองค์กรไปสู่การเป็นผู้น าในการบริหารนวตักรรมการผลิตไฟฟ้าและสาธารณปูโภคของ

กลุ่ม ปตท. เพื่อส่งมอบมูลค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดนโยบายด้าน QSHE เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานแบบบูรณาการส าหรับทุกหน่วยงานให้เกิดกระบวนการปฏิบติังานที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) และ

ตอบสนองต่อผู้มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ดงันี ้

 

นโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ 

คณุภาพ ความมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (QSHE) เป็นองค์ประกอบส าคัญของการด าเนิน

ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการพฒันาการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิผลและดีขึน้อย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 

และเกิดความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณปูโภค  

กลุ่มบริษัทฯ มีวัฒนธรรมด้าน QSHE เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและบริหารความเสี่ยงด้าน QSHE 

อย่างเคร่งครัด เพื่อสง่มอบผลติภัณฑ์และบริการต่อผู้มีสว่นได้เสยี ด้วยทิศทางเดียวกบัค่านิยมขององค์กร ดงัต่อไปนี  ้

1. มุ่งมั่นในการด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้าน  QSHE รวมถึงข้อก าหนดขององค์กรและมาตรฐาน
อตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นบรรทดัฐานขัน้ต้น 

2. ผลติและจดัหาผลติภัณฑ์ที่มีปริมาณ คณุภาพ และการสง่มอบตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้า 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่องควบคู่กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบูรณาการและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและ
เสริมสร้างการมีสว่นร่วมในการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัการของกลุม่ ปตท. 
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4. ควบคุม ปกปัอง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามหลกัประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศให้สอดคล้อง
ตามหลกัมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการป้องกนัมลพิษที่แหลง่ก าเนิด การปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังาน 
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทัง้การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety การ
บรรเทา และการการปรับตวักบัการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งสูส่งัคมคาร์บอนต ่า 

5. ป้องกนัความสญูเสยีที่อาจเกิดขึน้จากอุบัติการณ์ เหตฉุกุเฉิน และภาวะวิกฤต สง่เสริมสขุภาพอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานของผู้ ปฏิบัติงาน ปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงด้วย
มาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 

6. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมทัง้การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety 
Management) เพื่อดแูลความปลอดภัยของทกุคน 

7. ควบคุมและพัฒนาการด าเนินงาน โดยให้ความส าคัญในด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัยอาชีวอนามยั 
และสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร การทดสอบ การผลติ การบ ารุงรักษา 
การจดัสง่ รวมถงึการจดัเก็บวตัถดิุบ สารเคมี และผลติภัณฑ์ 

8. วิจัย พัฒนา และผลิตไฟฟ้า ไอน า้จากพลงังานทางเลือกหรือพลงังานทดแทนที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม (Green Product) 

9. จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทัง้บุคลากร เวลา 
และงบประมาณ รวมถงึการฝึกอบรมแก่บคุลากรที่เหมาะสมและเพียงพอ 

10. สื่อสารการด าเนินงานและประสิทธิผลด้านคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง  
เพื่อน าไปใช้ในการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงาน 

นโยบายฯ ฉบับนี ้ประยุกต์ใช้กับทุกหน่วยงานตลอดสายโซ่อปุทานของกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็น
ตวัอย่างที่ดี และรับผิดชอบให้ผลการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกบัเจตนารมณ์ขององค์กร พนกังานทกุคนรับทราบ 
เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายฯ ฉบับนี ้ในทุกๆ ขัน้ตอนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ช่วงการวางแผน การออกแบบ 
ด าเนินการ จนสิน้สดุการด าเนินการ 
 

ด้านการบริหารคุณภาพ 

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

2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ระบบการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(Total Productive 

Maintenance: TPM)  ซึ่งไ ด้ รับรางวัล TPM Excellence Awards ‘2017 จาก Japan Institute of Plant Maintenance 

(JIPM) ประเทศญ่ีปุ่ น และ Operational Excellence Management System (OEMS) มาบูรณาการใช้ โดยมุ่งเน้นการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การบริการ การพัฒนาคุณภาพของสินค้า และกระบวนการท างานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความพงึพอใจของลกูค้า คู่ค้า และผู้มีสว่นได้เสยี 
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ด้านการบริหารความม่ันคง ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามพันธกิจขององค์กร โดยค านึงถึงความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานของผู้ปฏิบัติงานเป็นประเด็นส าคัญรวมถึงก าหนดให้มีการ

บริหารจดัการเพื่อลดและควบคมุความเสี่ยงในทกุกระบวนการท างานและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจน าไปสูค่วาม

สญูเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญในเร่ืองการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการผลิต ความพร้อมของเคร่ืองจักร และมาตรการจัดการที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ รวมถงึการ

ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัความมัน่คงปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย 

สงัคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากเคร่ืองจักรใน

พืน้ที่ปฏิบติังานหรือขัน้ตอนการท างาน โดยมีวิสยัทศัน์ในการขบัเคลือ่นให้องค์กรมุ่งสูอ่บุติัการณ์ต่อผู้ปฏิบติังานเป็นศนูย์ 

กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

เพื่อลดและควบคมุความเสีย่งที่อาจน าไปสูค่วามสญูเสยีต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยอนัเนื่องมาจากการ

ท างานของทัง้พนักงานและผู้ รับเหมา อันส่งผลต่อการหยุดชะงักและความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นใน

การปฏิบติัตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (Quality, Security, Safety, 

Health, and Environmental Policy) โดยการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “we SAFE” เพื่อสร้างทัศนคติ

ด้านความปลอดภัยของทุกคนให้ “ท างานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือท า หยุดก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” ซึ่ง

บริษัทฯ มีแนวทางในการสง่เสริมความปลอดภัยในการปฏิบติังานของพนกังานและผู้ รับเหมา ดงันี  ้

1. ก าหนดและประกาศนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, 
Security, Safety, Health, and Environmental Policy) 

2. จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. การบริหารจดัการความปลอดภัยส าหรับผู้ รับเหมา (Contractor Safety Management) 
4. การประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพ (Health Risk Assessment) 
5. การจดัการสขุอนามยัในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการสง่เสริมสขุภาพที่ดีของพนกังาน (Fit to Work) 
6. ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่านการ

ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 
7. สง่เสริมวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) ที่สามารถวัดผลได้โดยการประเมินวฒันธรรมความ

มัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 
8. การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด าเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยส าหรับ

ผู้ปฏิบติังาน (Personal Safety) 
9. ตัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
10. จัดท าโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ต ่ากว่ามาตรฐาน (Sub-

standards Report) การรายงานและสอบสวนอบุติัการณ์ (Incident Report and Investigation Program) 
11. การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย TIS 18001: 2554, ISO 45001 : 2018 
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12. การจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานของพืน้ที่ปฏิบติังาน 
ผลการด าเนินงาน  

1) ความปลอดภัยของกระบวนการด าเนินงาน (Process Safety) 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจะ

สามารถป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดอุบัติภัยร้ายแรงและเป็นกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของ

บริษัทฯ โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย จึงปลกูฝังและประยุกต์ใช้

หลกัการพืน้ฐาน แนวปฏิบัติที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตัง้แต่การออกแบบทางวิศวกรรม การด าเนินงานด้านการผลิต 

และการบ ารุงรักษาซึง่รวมไปถงึการบริหารจดัการวัตถอุนัตราย 

บริษัทฯ บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด าเนินงานผ่าน “ระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ” 

(Operation Excellence Management System: OEMS) ระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล ( International 

Organization for Standardization: ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายและทิศทางการด าเนินงานของกลุ่ม ปตท. 

อย่างจริงจงัและเข้มแข็ง เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย TIS/OHSAS 

18001 จากสถาบันรับรองระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2557 จนถงึปัจจบุนั และได้มีการ

พัฒนาการจัดการระบบอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงความเสี่ยง โอกาส และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ครอบคลมุด้านการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านจัดการอาชีวอนามยั

และความปลอดภัยสู่ ISO 45001 : 2018 รวมถึง ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System: 

IMS) 

2) ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety) 
การด าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กรที่มีความพร้อมด้วยความรู้ 

ความสามารถ และที่ส าคัญสูงสดุคือ ความตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน 

และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยก าหนดให้พนักงานและผู้ รับเหมาทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพืน้ฐาน

และเฉพาะงานในด้านต่างๆ ตัง้แต่เร่ิมต้นการท างานกับบริษัทฯ เช่น ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการเตรียมความพร้อม

ด้านร่างกายก่อนการท างาน กฏระเบียบหรือข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท างาน การสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่

ปลอดภัย และการใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล เป็นต้น 

 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างย่ิงต่อการปฏิบติัตามกฎหมายด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง และ

พฒันาความรู้ ทกัษะด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยให้แก่พนกังานและผู้ รับเหมาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ปฏิบติังาน

มีความตระหนกัและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถงึ จดัให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอ

นามยัและความปลอดภัยให้กบัพนักงานเข้าใหม่และพนกังานทกุระดับผ่านแผนการฝึกอบรมประจ าปี (Annual Training 

Plan) โดยสอดคล้องกบันโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (QSHE Policy) ของบริษัท

ฯ รวมถงึระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ควบคู่ไปกบัการ
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สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีสว่นได้เสียและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานของบริษัทฯ ทัง้ที่ส านักงานใหญ่ และ

โรงไฟฟ้า โดยจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ เพื่อรายงานและรับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

ให้ถกูต้องตามกฎหมายเก่ียวความปลอดภัยในการท างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อบริษัทฯ พร้อม

ทัง้ สง่เสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมถงึมีการติดตามผลด าเนินงานด้านความปลอดภัยอยู่

เสมอและน าข้อมลูไปใช้ในการก าหนดและพฒันาแผนการด าเนินงานต่อไป 

 

4) วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย  
บริษัทฯ ใส่ใจในการสร้างความตระหนักและปลกูฝังจิตส านึกด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร พนักงานและ

ผู้ปฏิบติังานในพิน้ที่ทกุคน ภายใต้วิศยัทศัน์ “มุ่งสูอ่บุติัการณ์ต่อผู้ปฏิบติังานเป็นศนูย์” ค่านิยม และวฒันธรรม “we SAFE” 

หรือ “ท างานอย่างปลอดภัย ใสใ่จกบัทกุคน คิดก่อนลงมือท า  และหยดุก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” โดยมีจดุมุ่งหมายที่จะรักษา

ไว้ซึง่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอบุัติเหตแุละการบาดเจ็บ ซึง่ทกุคนมีหน้าที่ยดึถือและปฏิบติัตามอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

เพื่อให้มั่นใจว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรยังคงไว้ซึ่งความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ จงึจดัให้มีการส ารวจระดบัของวฒันธรรมด้านมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม (SSHE) ในทกุๆ 3 ปี 

(ครัง้ที่ 1 พ.ศ. 2560) เพื่อน าข้อมลูที่ได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมด้าน SSHE ของพนกังาน และเพื่อให้ทราบ

ถงึระดบัของวฒันธรรมด้าน SSHE ขององค์กร และสามารถระบจุุดอ่อนและจดุแข็ง เพื่อการแก้ไขที่ถกูต้องและตรงปัญหา 

โดยมีกลม่เป้าหมายคือผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร พนกังานระดบัหัวหน้างาน พนกังาน และพนกังานจ้างเหมาประจ า ใน

ทกุพืน้ที่ทัง้ส านักงานใหญ่และโรงไฟฟ้า ซึง่บริษัทฯ จะน าไปทบทวนและจัดท าแผนการด าเนินงานในการสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรต่อไป 

บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายสถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขัน้หยุดงาน (Lost Time Injury Frequency: LTIF) และ

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจากการท างานรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) เป็นศูนย์ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว โดย ก าหนดให้ผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยเป็นหนึง่ในดชันีชีว้ดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ในระดบัองค์กร 

ทัง้นี ้จากการด าเนินงานดงักลา่วอย่างเข้มแข็ง จริงจงั และต่อเนื่อง 

สง่ผลให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายในการเป็นองค์กร

ที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการท างานถึงขัน้หยุดงานอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ปี 

2556 จนถงึ ปัจจบุนั (31 ธันวาคม 2561และมีสถิติการท างานโดยปราศจาก

อุบัติ เหตุถึงขัน้หยุดงานเท่ากับ 7,839,305 ล้านชั่วโมงท างานสะสม 

(นับรวมทัง้พนักงานและผู้ รับเหมา)โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 10 ล้านชั่วโมง

ท างานสะสม  

อัตราการบาดเจ็บจากการท างานรวม (TRIR) = 0 

อัตราการเจ็บป่วยจากการท างานรวม (TROIR) = 0 
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ด้านการบริหารสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถงึมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้น าระบบการ

จดัการสิง่แวดล้อม (ISO 14001) มาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงในทกุกระบวนการท างาน ที่ใสใ่จต่อ

สิง่แวดล้อมให้ดีขึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้การควบคุมมลพิษทางอากาศและทางน า้ ด้วยวิธีการลดมลพิษจากแหล่งก าเนิดเป็น

ส าคญั และได้การรับรอง ISO 14001 : 2015 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) อีกทัง้การบริหารจดัการกาก

อตุสาหกรรมตามหลกั 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และควบคุมการก าจัด (Disposal) โดยไม่ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ 

Zero Waste to Landfill ได้ร้อยละ 100 ตลอดจนการด าเนินงานโดยมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่องตามหลกัเกณฑ์อตุสาหกรรมสเีขียว (Green Industry) เพื่อให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากย่ิงขึน้และได้รับ

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม อีกทัง้ด าเนินโครงการอนุรักษ์พลงังานและการจัดการ  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลอย่างสงูสดุ และป้องกันหรือควบคมุไม่ให้การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ สง่ผลกระทบต่อผู้มี

สว่นได้เสยี หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สดุ 

บริษัทฯ ได้น าเอาปรัชญาการบริหารจดัการที่เรียกว่า โครงการประสทิธิภาพนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency 

มาเป็นดัชนีวัดสมรรถภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วยการใช้น า้ (Water Use) การใช้พลังงาน 

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

และการปลดปลอ่ยสารที่ก่อให้เกิดการท าลายชัน้บรรยากาศ (Ozone Depleting) โดยมุ่งปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่เกิดขึน้จากกิจกรรมและกระบวนการผลิต ซึง่ถือเป็นการด าเนินธุรกิจ

ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม โดยสง่ผลดีต่อการด าเนินธุรกิจและภาพรวมของการจดัการสิง่แวดล้อมของประเทศในอนาคต 

นอกจากการด าเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมที่

เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ เช่น กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อก าหนดตามระบบ ISO 14001, 

ISO 45001 และ TIS 18001 การอบรมหลกัสตูรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมมลพิษ ผู้ปฎิบัติงานประจ าระบบป้องกัน

สิง่แวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความใสใ่จต่อสิง่แวดล้อมและมุ่งมัน่สูก่ารพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainability) สอดคล้องตาม

แนวทางและเกณฑ์มาตรฐานสากล และ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)  
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

2.3.4 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสทิธิประโยชน์จากการลงทุนดงันี  ้

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 CUP-4 RDF ศรีราชา แบตเตอร่ี CHPP CHPP 
IRPC-

CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

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 

61-1356-

1-00-1-0 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

61-0951-

1-18-1-0 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

ผลติภณัฑ์

และก าลงั

ผลติตาม 

BOI 

ไฟฟา้  

(เมกะวตัต์) 
37.6 37.6 37.6 37.6 90.2 113.2 - 57 - 700 - 9.8 4.996 240 

ไอน า้  

(ตนั/ชม.) 
190 140 140 140 280 330 140 70 - - - - - 100 

น า้เพ่ือการ

อุตสาหกรรม 

(ลบ.ม./ชม.) 

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

น า้เย็น  

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

เชือ้เพลงิจากขยะ 

(ตนั) 
- - - - - - - - 81,300 - - - - - 

แบตเตอร่ีลเิทียม

ไอออน  

(เซลล์) 

- - - - - - - - - 254,100 - - - - 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 CUP-4 RDF ศรีราชา แบตเตอร่ี CHPP CHPP 
IRPC-

CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

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 

61-1356-

1-00-1-0 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

61-0951-

1-18-1-0 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

1. อนุญาตให้น าคนต่างด้าวซึ่ง
เป็นผู้ ช านาญการเข้ามาได้
ตามจ านวนและระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

              

2. ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ นภ า ษี เ งิ น ไ ด้         
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ี
ได้จากการประกอบกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน 
ไ ม่ ร ว ม ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียน  

(ระยะเวลาสิน้สดุสทิธิประโยชน์) 

8 ปี 

(พ.ค. 

2557) 

8 ปี 

 (มิ.ย. 

2558) 

8 ปี 

 (เม.ย. 

2559) 

8 ปี 

 (ก.ค. 

2560) 

8 ปี 

 (ธ.ค. 

2560) 

8 ปี 

 (เม.ย. 

2559) 

8 ปี 

 (ก.ค. 

2560) 

4 ปี 

(ยงัไม่ได้

ใช้สทิธิ) 

8 ปี 

(พ.ค. 

2569) 

 

8 ปี(1) 

(ใช้สทิธิ

ภาษีครบ

แล้ว) 

8 ปี 

(ยงัไม่ได้

ใช้สทิธิ) 

 
(ธ.ค. 

2559) 

 
(ธ.ค.

2567) 

 
(มิ.ย. 

2566) 

3. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ท่ีได้
จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 
50 ของอัตราปกติมีก าหนด 5 
ปี  นับจากการสิ น้สุด ก า ร
ส่งเสริมเก่ียวกับการยกเ ว้น
ภาษีเงินได้นติิบคุคลในข้อ 2 

(ระยะเวลาสิน้สดุสทิธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 

2562) 

 
(มิ.ย. 

2563) 

 
(เม.ย. 

2564) 

 
(ก.ค. 

2565) 

 
(ธ.ค. 

2565) 
 

 
(ก.ค.

2565) 
 

 

 

 
(พ.ค.

2574) 
 

 

 

 
(ยงัไม่ใช้

สทิธิ) 

 

  

 
(มิ.ย. 

2571) 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 CUP-4 RDF ศรีราชา แบตเตอร่ี CHPP CHPP 
IRPC-

CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

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 

61-1356-

1-00-1-0 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

61-0951-

1-18-1-0 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

4. ไ ด้ รั บยก เ ว้นอากรขา เ ข้ า
ส าหรั บ เค ร่ื อ ง จัก ร ต าม ท่ี
คณะกรรมการอนมุตัิ 

              

5. ไ ด้ รับยกเ ว้นไม่ ต้องน าเงิน   
ปันผลจากกิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
ตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณ
เพื่ อ เ สียภาษี เงินไ ด้ตลอด
ระยะเวลาท่ีได้รับการสง่เสริม 

              

6. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟา้ และค่าประปา 2 เท่า
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันท่ี
เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการ  

(ระยะเวลาสิน้สดุสทิธิประโยชน์) 

 
(พ.ค. 

2559) 

 
(มิ.ย. 

2560) 

 
(เม.ย.

2561) 

 
(ก.ค. 

2562) 

 
(ธ.ค. 

2562) 
 

 
(ก.ค.

2562) 
      

 

 
(มิ.ย. 

2568) 

7. ได้รับอนุญาตให้หกัเงินลงทุน
ในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกร้อยละ 
25 ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น

 
(พ.ค. 

2559) 

 
(มิ.ย. 

2560) 

 
(เม.ย.

2561) 

 
(ก.ค. 

2562) 

 
(ธ.ค. 

2562) 
 

 
(ก.ค.

2562) 
      

 
(มิ.ย. 

2568) 
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

โครงการ CUP-1 Ph 1-6 CUP-2 CUP-3 CUP-4 RDF ศรีราชา แบตเตอร่ี CHPP CHPP 
IRPC-

CP 

บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

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 

61-1356-

1-00-1-0 

60-1103-

1-00-1-0 

9001(2)/อ. 

/2556 

61-0951-

1-18-1-0 

1918(2) 

/2550 

59-1235-

1-00-1-0 

1492(2) 

/2557 

นอก เห นือ ไปจากกา ร หัก       
ค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

(ระยะเวลาสิน้สดุสทิธิประโยชน์) 

8. ไ ด้ รั บยก เ ว้นอากรขา เ ข้ า
ส าหรับของท่ีน าเข้ามาเพื่อ
ส่งกลบัออกหรือผลิตเพื่อการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบั
แต่น าเข้าครัง้แรก 

              

9. ได้รับอนญุาตให้น าหรือส่งเงิน
ออกนอกราชอาณาจักรเป็น
เงินตราต่างประเทศได้ 

              

 หมายเหตุ:    (1) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการผลิตด้านสิง่แวดล้อม โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 
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2.4 การตลาดและการแข่งขัน 

2.4.1 การจดัจ าหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การจัดจ าหน่าย 

การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและไอน า้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตแล้วจะต้องจัดจ าหน่ายทันที ดังนัน้ ระบบ
การจัดจ าหน่ายสินค้าไปยังลูกค้า จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และจะต้องมีความพร้อมในการจัดจ าหน่ายที่มี
เสถียรภาพสูงรองรับ บริษัทฯ เห็นความส าคัญในจุดนีจ้ึงได้ออกแบบระบบจัดส่งแยกให้กับลูกค้าแต่ละราย อีกทัง้ยัง
สามารถควบคุมปริมาณการใช้ และระบบป้องกันความปลอดภัยของลกูค้าแต่ละรายแยกออกจากกนัได้อีกด้วย ส าหรับ
การจดัสง่กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าที่มีระดบัแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานเดียวกนักบั กฟภ. และ กฟน. 
ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ณ ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมที่สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หลงัจากนัน้
กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปตามสายส่งไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ซือ้ขาย เพื่อจ าหน่ายเข้าสู่ระบบกระแสไฟฟ้าของ กฟผ. กฟภ. 
กฟน. และลกูค้าอุตสาหกรรมต่อไป นอกจากนี ้ต าแหน่งที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีความส าคัญต่อระบบการจัดสง่
ผลติภัณฑ์ เนื่องจากจะต้องตัง้อยู่ในพืน้ที่นิคมอุตสาหกรรม ซึง่เป็นที่ตัง้โรงงานของลกูค้าที่มีความต้องการใช้ไอน า้ น า้ เย็น 
และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตโดยส่งผลิตภัณฑ์ผ่านระบบขนส่งทางท่อส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ออกแบบให้หุ้มฉนวนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อลดการสญูเสียพลงังานให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกกลุ่มลกูค้าเป้าหมายกลุม่
ลกูค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกั ตามลกัษณะการใช้งานผลติภัณฑ์ ดงันี ้

 
1. จ าหน่ายให้กับ กฟผ. กฟภ. และกฟน. 

ตามลกัษณะโครงสร้างระบบไฟฟ้าของประเทศไทยนัน้ กฟผ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการผลิต จดัหา และ
จัดส่งให้กับ กฟภ. และ กฟน. ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายไฟฟ้าให้กับภาคอตุสาหกรรมและประชาชนทั่วไป ท าให้มีความจ าเป็นที่
หน่วยงานทัง้ 3 แห่ง จะต้องจดัหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ซึง่การผลติไฟฟ้าโดย กฟผ. แห่งเดียวนัน้
ยงัไม่เพียงพอ หน่วยงานดงักลา่วจึงมีความจ าเป็นต้องรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนเพิ่มเติม ผ่านการท าสญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า 3 ประเภทหลกั คือ 

- ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) 
- ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) 
- ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน มีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ผ่านการท าสญัญาทัง้     
3 ประเภท  ซึง่ในการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ กฟผ. นัน้ ยงัมีผลท าให้บริษัทฯ มีไฟฟ้าส ารองผ่านสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
ส ารองซึง่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการผลติไฟฟ้าให้กบัโรงไฟฟ้าอีกด้วย 
 
2. จ าหน่ายตรงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม 

นอกจากการจ าหน่ายให้กับ กฟผ. แล้ว บริษัทฯ มีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิต
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน ได้แก่ ไฟฟ้า ไอน า้ น า้เย็น และน า้เพื่ออตุสาหกรรม ซึง่บริษัทฯ ให้ความส าคัญกบัความมัน่คงและ
ความต่อเนื่องในการจัดจ าหน่าย รวมถึงการก าหนดราคาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับผู้ผลิตรายอื่นในตลาด โดยลกูค้า
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อตุสาหกรรมของบริษัทฯ สว่นใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการจ าหน่ายไนโตรเจนให้กับบริษัท
ในกลุม่ปตท. เป็นการให้บริการแบบครบวรจรอีกด้วย 

 
2.4.2 การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ 

การก าหนดราคาค่าไฟฟ้า 
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติได้มีการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้สะท้อนถงึต้นทุน

ค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวัน โดยอัตราการรับซือ้ไฟฟ้าเป็นไปตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจ าแนก
ต่างประเภทของผู้ผลติไฟฟ้าดงัต่อไปนี ้

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

เป็นรายเดือนในการรักษาระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ไม่ค านึงถงึจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่ กฟผ. ซือ้ขายตาม
จริงจากโรงไฟฟ้า ทัง้นี ้ค่า AP ประกอบด้วย 

- APR1 : ค่าตอบแทนที่ กฟผ. จ่ายให้แก่บริษัทฯ ส าหรับค่าก่อสร้างโรงงาน รวมถงึภาระเงินกู้และ
ผลตอบแทนของบริษัทฯ (Capacity Cost) 

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

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

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

สญัญา ดงันี ้
2.1) การก าหนดราคาของสัญญา  Firm สัญญา Firm คือ สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีการก าหนดปริมาณ 

พลงัไฟฟ้าที่จะจ่ายให้ กฟผ. ตลอดอายสุญัญาซึ่งสญัญาจะมีระยะเวลาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป โดยการก าหนดราคาของสญัญา
ประเภทนี ้ ประกอบด้วยค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payment : CP) ซึ่งพิจารณาจากค่าลงทุนของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ.  
สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต (Long Run Avoided Capacity Cost) จากการที่รับซือ้พลังไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า 
(Energy Payment : EP) ซึ่งก าหนดจากค่าเชือ้เพลิงในการผลิตพลงังานไฟฟ้า ที่ กฟผ. สามารถหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
(Long Run Avoided Energy Cost) และค่าประหยดัการใช้เชือ้เพลงิ (Fuel Saving) ซึง่จะได้รับรายได้สว่นนี ้ เมื่อสามารถ
ใช้เชือ้เพลงิได้น้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ กฟผ. ก าหนด นอกจากนี ้กฟผ. จะรับซือ้ไฟฟ้าตามปริมาณที่ก าหนดไว้ในสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า และมีค่าปรับหาก SPP ไม่สามารถผลติไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่ก าหนดไว้ 

2.2) การก าหนดราคาของสัญญา Non-firm สญัญา Non-firm คือ สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่มีอายุสญัญาไม่เกิน 
5 ปี โดยสัญญาประเภทนีจ้ะไม่ได้รับเงินค่าพลังไฟฟ้า (CP) แต่ได้รับเพียงค่าพลังงานไฟฟ้า (EP) ซึ่งก าหนดจาก              
ค่าเชือ้เพลงิในการผลติพลงังานไฟฟ้าค่าด าเนินการ และค่าบ ารุงรักษาของโรงไฟฟ้าที่ กฟผ. สามารถหลกีเลีย่งได้ในระยะสัน้ 
(Short Run Avoided Energy Cost) ซึ่งในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกัน  ดังนัน้ราคาตามสัญญา  Non-firm ที่เป็นเฉพาะ        
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ค่าพลงังานไฟฟ้า (EP) จะมีคูณด้วยค่า K Factor ตามที่ กฟผ.ประกาศราคา โดยรวมแล้วราคาตามสัญญา  Non-firm        
ก็ยงัคงต ่ากว่าราคาโดยรวมของสญัญา Firm ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมนุเวียนจะมีส่วน
เพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ FiT เป็นไปตามประกาศของกฟภ. หรือ กฟน. 

3) การก าหนดราคาของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
ผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) คือ ผู้ผลติไฟฟ้าที่มีการจ าหน่ายให้ กฟภ. หรือ กฟน. ไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ต่อ

สญัญาโดยอัตราการรับซือ้ไฟฟ้าเท่ากับค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายส่ง ณ ระดับแรงดันที่ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
มาก (VSPP) ท าการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้ารวมกบัค่าไฟฟ้าตามสตูรค่าเอฟทีขายสง่เฉลี่ย ทัง้นี ้หากเป็นการรับซือ้ไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าระบบพลงังานหมุนเวียนจะมีส่วนเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) หรือรับซือ้ไฟฟ้าในอัตราแบบ FiT เป็นไป
ตามประกาศของ กฟภ. หรือ กฟน. 

อตัราการรับซือ้ไฟฟ้าของลกูค้ากลุม่อุตสาหกรรม 
ลกูค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานอตุสาหกรรม โดยบริษัทฯ มีการตกลงท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั

ลกูค้าแต่ละรายโดยอ้างอิงราคาซือ้ขายจากอตัราค่าไฟฟ้าของ กฟภ. และจะมีการปรับเปลีย่นค่าเอฟทีตามต้นทนุเชือ้เพลงิ 

การก าหนดราคาขายไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรม 
ราคาขายไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลกูค้าอุตสาหกรรม ก าหนดจากวัตถุดิบพลงังานที่ใช้ในการผลติ 

รวมถึงต้นทุนอื่นๆ ของการผลิตของบริษัทฯ และมีการบวกก าไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) เพื่อจัดท าเป็นสตูรราคาที่จะใช้ตวั
แปรของต้นทุนที่เปลี่ยนไปมาใช้ปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่เกิดขึน้จริง ซึ่งรวมถึงการลงทุน ต้นทุนผันแปรและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินเคร่ืองและการซ่อมบ ารุง (Operation and Maintenance) ส าหรับการลงทุนในระบบจ าหน่าย 
(Distribution System) ที่จัดเตรียมให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นการเฉพาะ (Dedicated)พลังงานสูญเสียในระบบจ าหน่าย 
(Energy Loss) จะมีการค านวณแยกต่างหากเนื่องจากมีความแตกต่างกันของทัง้ปริมาณที่จะจัดส่ง และที่ตัง้ของลกูค้า  
แต่ละรายซึ่งจะมีผลแตกต่างกนัของเงินลงทุนในการก่อสร้างระบบเงื่อนไขการก าหนดราคาทัว่ไปในการก าหนดราคาขาย
ผลติภัณฑ์นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และหลกัการก าหนดมาตรฐานราคาขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม และโปร่งใสในการจ าหน่ายผลติภัณฑ์ส าหรับทัง้ลกูค้าที่มีความเก่ียวโยงกนั และลกูค้าอื่นๆ จะต้องอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกนั 
 
2.4.3 การแข่งขัน 

บริษัทฯ ไม่ประสบสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในการด าเนินธุรกิจหลกัที่ยังต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความ
ได้เปรียบจากการเป็นบริษัทแกนน าธุรกิจพลงังานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Power Flagship)  การมีสญัญา 
ซือ้ขายไฟฟ้าและสญัญาซือ้ขายไอน า้ที่มีอายุสญัญาระยะยาว  การให้การรับประกนัความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
และไอน า้ให้กบัลกูค้า รวมไปถงึการที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ด้วยระบบโคเจนเนอเรชัน่ ซึง่มีต้นทนุที่
ต ่ากว่าการผลิตไฟฟ้า และไอน า้ด้วยระบบอื่น รวมถงึการมีโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าและท่อสง่ไอน า้ไปยงัโรงงานของลูกค้า
แต่ละรายโดยตรง ด้วยปัจจยัสนบัสนนุดงักล่าว ท าให้บริษัทฯ มีต้นทนุต ่ากว่าเมื่อเทียบกบัการที่ลกูค้าในนิคมอตุสาหกรรม
ในแต่ละราย แยกลงทนุท าการผลติสาธารณปูการด้วยตนเอง   

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยผลการด าเนินงานในธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลติ
ไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงหลากหลายประเภท รวมไปถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของ
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บริษัทฯ รวมถึงนโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรม จะส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการด้านกิจการพลงังานรายอื่นๆได้อย่างเหมาะสม 
 

2.4.4 จดุเด่นในการด าเนินธุรกิจ 

1. เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.  
จากวิสยัทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ที่จะเป็นบริษัทพลงังานไทยข้ามชาติระดับแนวหน้า กลุ่ม ปตท. จึงมีการด าเนิน    

กลยทุธ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยธุรกิจผลติไฟฟ้าเป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัที่กลุ่มปตท. ให้ความส าคัญนอกเหนือจากธุรกิจ
น า้มัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเหตุนี ้บริษัทฯ ในฐานะผู้ ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของกลุ่มปตท.  
จงึมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการขยายธุรกิจไปสูต่ลาดต่างประเทศ  

 
2. การได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จากท าเลท่ีตัง้ กลุ่มลูกค้า และชนิดของเชือ้เพลิงท่ีหลากหลายรวมถึงความ

สมดุลของสถานะการด าเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน  
ปัจจบุนั โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการขยายตวัในมิติต่างๆ ทัง้ในด้านท าเลที่ตัง้ กลุม่ลกูค้า และชนิดของเชือ้เพลิง

ซึง่เป็นการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้
 ท าเลที่ตัง้ โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีการกระจายตัวในหลายจงัหวัดของประเทศไทย 

และบางส่วนตัง้อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการเติบโตของความต้องการ  
การใช้ไฟฟ้าในพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึง่ หรือในประเทศใดประเทศหนึง่ 

 กลุ่มลูกค้า บริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทนุจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ ลกูค้าอตุสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) และได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึง่จะไม่เป็นการพึง่พิงลกูค้ารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียว 

 ชนิดของเชือ้เพลิง โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุนมีทัง้โรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลิงฟอสซิล 
(Fossil Fuel) โรงไฟฟ้าพลงัน า้ (Hydro Power) และโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
ท าให้บริษัทฯ มีรูปแบบทางธุรกิจที่กระจายความเสี่ยงจากการพึง่พิงเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าประเภทใด
ประเภทหนึง่  

นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาในด้านสถานะการด าเนินการของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าลงทุน บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจ านวนหนึ่งที่เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯได้ทนัที และยังมีโรงไฟฟ้า
บางสว่นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งจะเป็นสว่นที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต  

 

3. โอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  
นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณปูโภคซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ แล้วนัน้ บริษัทฯ ยงัมี

นโยบายในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดจากธุรกิจผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจระบบ
กกัเก็บพลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี และจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน 24M Technologies, Inc. (24M) ซึง่เป็นบริษัท
ที่ท าการวิจัยพัฒนาการผลิตแบตเตอร่ีประเภทลิเธียมไอออน เพื่อน ามาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าส ารอง

http://www.egat.co.th/
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ส าหรับภาคอตุสาหกรรม และการเสริมสร้างความมัน่คงในระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมโยง ซึง่หากการวิจัยพฒันาของ 
24M ประสบความส าเร็จ และสามารถด าเนินการผลิตเพื่อใช้งานและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนัน้ จะท าให้บริษัทฯ  
มีช่องทางในการเข้าถงึเทคโนโลยีด้านแบตเตอร่ีที่ก้าวหน้า แต่มีต้นทนุที่ต ่ากว่าแบตเตอร่ีที่มีการท าตลาดในเชิงพาณิชย์ใน
ปัจจบุนั โดยให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีดงักลา่วไปด าเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกบัธุรกิจปัจจุบัน
ของบริษัทฯ ได้  
 
2.4.5 กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ 

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

 
1. การด าเนินธุรกิจหลัก 

• โรงไฟฟ้าศรีราชา 
เป็นโรงไฟฟ้าตามโครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( Independent Power Producer : IPP)  ตัง้อยู่ที่ 

ต าบลทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ มีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 700 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดที่ผลิตได้
ให้แก่ กฟผ.โดยการผลติไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

• ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับกลุ่ม ปตท. และลูกค้า

อุตสาหกรรมทั่วไปและมีการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ (Balance 
load) ในกรณีที่ลกูค้าอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้ไอน า้สงู ส่งผลให้ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลติ
ไฟฟ้าให้สงูขึน้ เพื่อให้ได้ปริมาณไอน า้ที่เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้าอตุสาหกรรม โดยไฟฟ้าดงักลา่วจะจัดจ าหน่าย
ให้แก่ กฟผ. ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ  Non-firm ทัง้นี ้การจ าหน่ายไฟฟ้าบางส่วน
ให้กับ กฟผ. นอกจากจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรม และยังสามารถน ากลบัมารองรับการขยายธุรกิจของลูกค้าอุตสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย โดยปัจจุบัน     
ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 

- ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1 (Central Utility Plant 1: CUP-1) 
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 

226 เมกะวัตต์ก าลังการผลิตไอน า้ประมาณ  890 ตันต่อชั่วโมง และก าลังการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 
720 ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอตุสาหกรรมให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม และจ าหน่าย
ไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้นีเ้ร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2549 
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- ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 2 (Central Utility Plant 2: CUP-2) 
ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกบันิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล(Rayong Industrial Land: RIL) จงัหวดัระยอง มีก าลงั

การผลิตไฟฟ้าประมาณ 113 เมกะวัตต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 170 ตันต่อชั่วโมง  และก าลงัการผลิตน า้เพื่อการ
อุตสาหกรรมประมาณ  510 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลกูค้า
อตุสาหกรรม และจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ปี 2551 

- ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 3 (Central Utility Plant 3: CUP-3) 
ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง มีก าลังการผลิตไอน า้ประมาณ  

280 ตันต่อชั่วโมงและก าลงัการผลิตน า้เพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 770 ลกูบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทัง้นี ้เร่ิมด าเนินการ              
เชิงพาณิชย์ตัง้แต่ ปี  2552 ทัง้นี  ้ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1 และ 3 ได้ถูกออกแบบระบบส่งไฟฟ้าและไอน า้ให้
เชื่อมโยงกัน (Power and SteamDistribution Tie-up) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและไอน า้ สร้างความสมดุล
และส ารองระหว่างกันได้ ประกอบกบัศนูย์ผลิตสาธารณปูการระยอง 1 เป็นโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน่ที่สามารถผลิตไฟฟ้า
และไอน า้ได้มีประสทิธิภาพสงูกว่าการผลิตไอน า้ของศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง 3 สง่ผลให้มีการสง่ไอน า้ รวมทัง้ไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1 ไปยังศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 3 บางส่วนเพื่อจ่ายให้กับลูกค้า
อตุสาหกรรมของศนูย์ผลติสาธารณปูการระยอง 3 อีกด้วย 

 
2. การบริหารจดัการบริษัทที่เข้าลงทุน 

• บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด (RPCL) 
เป็นผู้ ผลิตไฟฟ้าอิสระ ( Independent Power Producer : IPP) ตัง้อยู่ที่อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

มีก าลงัการผลติไฟฟ้าหน่วยละ 700 เมกะวตัต์ จ านวน 2 หน่วยผลติ รวมเป็น 1,400 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมด
ที่ผลติได้ให้แก่ กฟผ. ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า มีอายสุญัญา 25 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ส าหรับ
หน่วยผลิตที่ 1 ตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 และหน่วยผลิตที่ 2 ตัง้แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ทัง้นี  ้การผลิตไฟฟ้าเพื่อ
จ าหน่ายนัน้เป็นไปตามเงื่อนไขและการสัง่เดินเคร่ืองของ กฟผ. 

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

จังหวัดระยองมีก าลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ หน่วยผลิตละประมาณ  120 เมกะวัตต์ จ านวน  2 หน่วยผลิต รวมเป็น 
240 เมกะวัตต์ และมีก าลงัการผลิตไอน า้สทุธิ รวมประมาณ 180-300 ตันต่อชั่วโมง (กรณี On-peak 180 ตันต่อชั่วโมง 
กรณี Off-peak 300 ตันต่อชั่วโมง) ภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ  Firm จ านวน 
2 สญัญา สญัญาละ 90 เมกะวตัต์รวมเป็น 180 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. มีอายสุญัญา 25 ปี โดยไฟฟ้าและไอน า้สว่นที่เหลือ
จะจ าหน่ายให้กับลกูค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มไออาร์พีซี IRPC-CP ระยะที่ 1 มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ 45 เมกะวัตต์
และไอน า้ รวมทัง้หมด 170 ตันต่อชั่วโมง และจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ให้แก่โครงการส่วนขยาย  Upstream Project for 
Hygiene and Value Added Products (UHV)  ข อ ง ไออา ร์พี ซี  โ ดย เ ร่ิ มด า เ นิ นกา ร เ ชิ งพ า ณิช ย์ แ ล้ ว  ตั ง้ แ ต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2558 IRPC-CP ระยะที่ 2 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยจัดจ าหน่าย
ไฟฟ้าและไอน า้สว่นที่เหลอืให้กบั กฟผ. และลกูค้าอตุสาหกรรมในกลุม่ไออาร์พีซี จนก าลงัการผลิตครบตามสญัญาซือ้ขาย
ไฟฟ้าและไอน า้  
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• บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 
เ ป็นผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer :  SPP)  ตั ง้อยู่ ในเขตส่งเส ริมอุตสาหกรรมนวน คร 

จงัหวดัปทมุธานี มีก าลงัการผลติไฟฟ้าประมาณ 125 เมกะวตัต์ และมีก าลงัการผลติไอน า้ประมาณ 30 ตนัต่อชัว่โมง และ
จ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบั กฟผ. 
ไฟฟ้าและไอน า้ส่วนที่เหลือจะจ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร โดยเร่ิมด าเนินการ             
เชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อเดือนมิถนุายน 2559 โดยในปี 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างสว่นขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าและ
ไอน า้ส าหรับลูกค้าอุตสาหกรรมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 60 เมกะวัตต์ 
และไอน า้ 10 ตนัต่อชัว่โมง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563  

• บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรช่ัน จ ากัด (BIC) 
BIC โครงการที่ 1 เป็นผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer: SPP) ตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมบางปะอิน 

อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ  117 เมกะวัตต์ และมีก าลงัการผลิตไอน า้
ประมาณ 20 ตันต่อชั่วโมง และจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในรูปแบบ  Firm 
จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบักฟผ. มีอายสุญัญา 25 ปี โดย เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อปี 2556 

ส าหรับ BIC โครงการที่ 2 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีก าลงัการผลิตไฟฟ้าประมาณ  117 เมกะวัตต์ และมีก าลงัการ
ผลติไอน า้ประมาณ 20 ตนัต่อชัว่โมง และจ าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าส าหรับผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ในรูปแบบ  
Firm จ านวน 90 เมกะวตัต์ ให้กบักฟผ. มีอายสุญัญา 25 ปี โดยเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ มิถนุายน 2560 

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

ประมาณ 45 เมกะวัตต์ ก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 70 ตันต่อชั่วโมง เป็นการลงทุนตามแผนการขยายก าลงัการผลติที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย และนิคมที่
ใกล้เคียงทัง้ปัจจุบันและอนาคต อีกทัง้ยังเป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ ทัง้ระบบผลิตและระบบโครงข่าย
จ าหน่ายระหว่างศนูย์ผลติสาธารณปูการของบริษัทฯ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

• บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) 
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ตัง้อยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (“ศูนย์ราชการฯ”) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร มีก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ  
5 เมกะวัตต์ และก าลงัการผลิตน า้เย็นประมาณ 12,000 ตันความเย็น โดยมีสญัญาจ าหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ  Non-firm 
ให้กบั กฟน.และจ าหน่ายพลงังานความเย็นส าหรับระบบปรับอากาศให้ อาคารศนูย์ราชการฯ นอกจากนี  ้CHPP ได้เข้าร่วม
เป็นผู้สนับสนุนโครงการใน การด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพืน้ดินให้กับสหกรณ์ภาค
การเกษตรที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนพื น้ ดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.  2558 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2558 โครงการตัง้อยู่บนพืน้ที่ของสมาชิกสหกรณ์ผู้ เลีย้งกุ้ งจันทบุรี จ ากัด ต าบลนายายอาม อ าเภอนายาย
อาม จังหวัดจันทบุรี พืน้ที่ประมาณ  75 ไร่ และมีก าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ โดยสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ กฟภ. 
ได้ตัง้แต่วนัที่ 30 ธันวาคม 2559 ตลอดอายสุญัญาโครงการ 25 ปี โดยในปี 2561 CHPP ได้ด าเนินการเป็นผู้ รับเหมาติดตัง้
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ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้บนหลังคา (Solar Rooftop) หรือ EPC ให้กับลกูค้าทัง้ภายในและ
ภายนอกกลุม่ ปตท.  

• บริษัท ไทย โซล่า รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ลงทุนใน บริษัท สยามโซล่า เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 

(SSE1) ซึง่เป็นผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) ที่ใช้กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต้โวลตาอิก หรือโซลาร์เซลล์แบบติดตัง้บนพืน้ดิน มีก าลงัการผลิตติดตัง้ประมาณ 8 เมกะวัตต์ 
จ านวน 10 โครงการก าลงัการผลิตตามสญัญารวม 80 เมกะวตัต์ และจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมดเข้าระบบของ กฟภ. 

• บริษัท อิจโินเซกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค (ISP1) 
เป็นผู้ผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบับริษัทสาธารณปูโภคญ่ีปุ่ น โดยโครงการตัง้อยู่

ที่จงัหวดัอิวาเตะ (Iwate) ประเทศญ่ีปุ่ น บนพืน้ที่ประมาณ 556 ไร่ มีก าลงัการผลติ 20.8 เมกะวตัต์ ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
กับบริษัท  Tohoku Electric Power มีอายุสัญญา  20 ปี โดยมีอัตราการรับซือ้ไฟฟ้าในรูปแบบ  FiT ในราคา 42 เยน 
(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง ปัจจบุนั ISP1 เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วในเดือนธันวาคม 2560 

• บริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (NSC) 
ประกอบธุรกิจลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน า้ โดยได้ลงทนุในบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ซึง่เป็นบริษัทที่

จดทะเบียนจดัตัง้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวตัถปุระสงค์เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน า้
ไซยะบุรี และเป็นโรงไฟฟ้าพลังน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-river) ตัง้อยู่บนล าน า้โขงห่างจากตัวเมืองหลวงพระบาง 
ทางตอนใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร ก าลงัการผลิตขนาด 1,285 เมกะวัตต์  โดยมีอายุสญัญาสมัปทาน 31 ปี โดยจะเร่ิม
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 

• บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากัด (NL1PC) 
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตัง้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีวตัถปุระสงค์เพื่อพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าน า้ลิก 1 ที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ ประมาณ  90 กิโลเมตร เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
พลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) ก าลงัการผลิตขนาด 64.5 เมกะวัตต์ โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 25 ปี และมีอายุ
สญัญาสมัปทาน 30 ปี  

• บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (BSA) 
เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทในกลุม่ปตท. เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในลกัษณะงานที่เป็นการจัดจ้าง

บุคลากรของกลุ่มปตท. นอกจากนี  ้BSA ยังเข้าลงทุนในบริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (SSA) ในสัดส่วน 
ร้อยละ 100 ซึง่ประกอบธุรกิจบริหารกิจการฟตุบอลของกลุม่ปตท. 

 
3. การพัฒนาโครงการใหม่ 

• โครงการท่ีอยู่ระหว่างพัฒนา 

- ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี (Energy Storage System and Battery) 
การลงทุนในธุ รกิจระบบกักเ ก็บพลังงานไฟฟ้ าประเภทแบตเตอ ร่ี  (Battery Energy Storage System)  

โดยมีเป้าหมายการประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลงังานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่าย
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กระแสไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน (Renewable Integration)  และศึกษาโอกาส 
การตัง้โรงงานการผลติแบตเตอร่ีในประเทศเพื่อผลติและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
 
2.4.6 โครงการในอนาคต 

- โครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ (Waste to Energy Project) 
 ตามที่บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับจังหวัดระยองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการพัฒนาโครงการ
บริหารจดัการขยะครบวงจร จงัหวดัระยอง เพื่อการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยชมุชนในจงัหวดัระยองอย่างบูรณาการ โดยน า
เทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอยชมุชนโดยแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้า เพื่อสร้างประโยชน์จากขยะมลูฝอยชุมชนที่เป็นปัญหา
ให้กลายเป็นมูลค่าที่มีต่อท้องถ่ิน ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม
การก าจดัขยะมลูฝอยชมุชนโดยแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้าของรัฐบาล และจากประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน 
เร่ือง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ที่ได้บรรจุ
โครงการก าจัดมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความพร้อม
สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก (Quick Win Project) ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณรับซือ้ไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า  
เพื่อจ าหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
 โครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นโครงการก าจัดมูลฝอยเพื่ อผลิต
กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากโครงการผลิตเชือ้เพลิง RDF จากขยะมูลฝอยชุมชน (RDF Project) ที่บริษัทได้
ด าเนินการเชิงพาณิชย์ไปก่อนหน้าแล้วนัน้ โดยใช้เชือ้เพลิง RDF ที่ผลิตได้มาเป็นเชือ้เพลิงส าหรับป้อนโครงการโรงไฟฟ้า 
ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเสถียรภาพและความมั่นคงด้านเชือ้เพลิงซึง่เป็นหวัใจหลกัในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าจาก
เชือ้เพลิง RDF อีกทัง้ยังท าให้โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง ด าเนินงานได้สมบูรณ์สอดคล้อง
แผนพฒันาจงัหวดัที่วางไว้ 

 โครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง RDF นอกจากจะเป็นการด าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ 
โครงการดังกล่าวนีย้ังมีส่วนช่วยสร้างผลตอบแทนทางด้านสงัคมต่อจังหวัดระยองและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์
ต่อบริษัทฯ จากการมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในปริมาณ 8 เมกะวัตต์ ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดอายุสัญญา 
ขายไฟฟ้า 20ปี ซึง่ผลตอบแทนโครงการฯจะอยู่ในระดบัเทียบเท่าธุรกิจไฟฟ้าทัว่ไปที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่อีกทางหนึง่  

ทัง้นี ส้ถานะโครงการโรงไฟฟ้าจากเชือ้เพลิง RDF  อยู่ระหว่างการย่ืนข้อเสนอขายไฟฟ้าตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเร่ืองการจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff 
(FiT) (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2561 

-  โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าส าหรับโครงการพลังงานสะอาดของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
(Energy Recovery Unit : ERU) 
บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการหน่วยผลิตไฟฟ้า (Energy Recovery Unit : ERU) ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุน

สาธารณูปโภคของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยโครงการ ERU เป็นหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน า้ เพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP ซึ่งโครงการ ERU 
ใช้เชือ้เพลิงหลกั คือ กากน า้มัน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการกลัน่ของโครงการ CFP โดยโครงการ ERU 
มีก าลงัการผลติไฟฟ้าติดตัง้ประมาณ 250 เมกะวตัต์ และก าลงัการผลิตไอน า้ประมาณ 175 ตนัต่อชัว่โมง การเข้าพัฒนา
โครงการดงักลา่วเป็นไปตามแนวทางกลยทุธ์เติบโตพร้อมกับกลุม่ ปตท. ซึง่จะเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจในการผลิต
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ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่ใช้เชือ้เพลิงแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งการลงทุนโครงการ ERU ต้องได้รับอนุมัติการเข้าลงทุน
โครงการจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ที่จะมีขึน้ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ก่อน โดยคาดว่าจะสามารถ 
ขออนุมัติการลงทุนตามขัน้ตอนได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และมีก าหนดการด าเนินการเชิงพาณิชย์ภายใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 

- การแสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศ  
การพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนตามโครงการรับ

ซือ้ไฟฟ้าของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาโครงการในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) เป็นต้น 

- การแสวงหาโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายการลงทุน  
การขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศญ่ีปุ่ น , การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ที่ใช้เชือ้เพลิงจากก๊าซธรรมชาติ (Gas fired power plant) และโรงสาธารณูปการขนาดเล็กในเขตอุตสาหกรรม  
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
2.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

1.  สถานการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ประจ าปี 2561 
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ในระบบ 54,617 เมกะวตัต์ โดยมีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

(Electrical power demand) ณ เดือนกันยายน ปี 2561 อยู่ที่ 166,309 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึน้จากเดือนเดียวกัน 
ในปี 2560 ร้อยละ 2.2 ต่อปี ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้มาจากการขยายตัวของสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่มีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  
ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี   

 แหล่งข้อมลู : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุของประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 34,317 เมกะวตัต์ เกิดเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 เพิ่มขึน้
จากปี 2560 ร้อยละ 0.6 ขณะที่ความต้องการพลังไฟฟ้าสงูสุดของระบบการไฟฟ้าในปี 2561 อยู่ที่ 29,968 เมกะวัตต์ 
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.1% สะท้อนให้เห็นถงึการเพิ่มขึน้การใช้พลงังานไฟฟ้านอกระบบการไฟฟ้า เช่น การผลติไฟฟ้า
เพื่อใช้เองในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยน
รูปแบบการใช้พลงังานดงักลา่ว จะเร่ิมสง่ผลต่อตลาดและเปลีย่นแปลงรูปแบบการแข่งขนัของธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตอนัใกล้ 
 

2. แนวโน้มการปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 (Thailand Power 
Development Plan: PDP2018) 

แผนพัฒนาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP) จะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 3-5 ปี เพื่อพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เช่น การปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลงังาน การส่งเสริมพลงังานหมุนเวียน 
เป็นต้น เพื่อน ามาจัดท าแผนการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในอนาคต นอกจากนีใ้นแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้ าของ 
ประเทศไทยฉบับใหม่ยังได้ค านึงถึงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี Disruptive Energy ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงรูปแบบและพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าในอนาคต โดยสรุปประเด็นที่ส าคญัได้ดังต่อไปนี ้  

 
2.1 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า  

จากเดิมนัน้การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะใช้สมมุติฐานการประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ 

การเติบโตของประชากรของประเทศไทย รวมทัง้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าเป็นหลกัใช้เป็นสมมุติฐานในการ

จดัท าการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ซึง่ในแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัใหม่นีไ้ด้

มีการเปลีย่นมาใช้ข้อมลูการใช้ไฟฟ้าจากฐานข้อมลูทัง้ประเทศ โดยได้รวมข้อมลูก าลงัการผลิต และความต้องการใช้ไฟฟ้า

ของโรงไฟฟ้ากลุม่ Independent Power Supply (IPS) หรือ โรงไฟฟ้าที่ผลติไฟฟ้าเพื่อใช้เองและ/หรือขายตรงที่เชื่อมต่อกับ

ระบบการไฟฟ้า เพื่อท าให้การพยากรณ์มีความแม่นย ามากย่ิงขึน้ นอกจากนีย้งัมีการจดัท าการพยากรณ์ความต้องการใช้

ไฟฟ้าเป็นรายภาคเพื่อน าไปพิจารณาจัดสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพิ่มเติมเป็นรายภาค โดยใช้ศักยภาพเชือ้เพลิงและโครงสร้าง

พืน้ฐานที่มีอยู่ในแต่ละภาคซึง่จะท าให้เกิดความมัน่คงของระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาคมากย่ิงขึน้  
 

2.2 แผนในการเพิ่มก าลังผลิตไฟฟ้า  

หลกัการในการจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัใหม่ แบ่งออกเป็น 3 สว่นหลกั คือ 
1) ด้านความมัน่คง โดยเน้นให้เกิดความมัน่คงและสมดลุด้านพลงังานไฟฟ้าเป็นรายภาค และจะพิจารณา
จดัสรรโรงไฟฟ้าหลกัเพิ่มเติมในระดบัที่เหมาะสม 
2) ด้านราคา สง่เสริมการผลติไฟฟ้าที่มีต้นทนุต ่า รักษาระดบัราคาฟ้าขายปลีกไม่ให้สงูขึน้ 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid 
รองรับการเปลีย่นแปลงตลาดสู ่Prosumer 
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จากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า พบว่าในปี 2570 ประเทศไทยจะเร่ิมมีก าลงัการผลิตที่เชื่อถือได้ (Reliable 

capacity) ต ่ากว่าความต้องการไฟฟ้า ดงันัน้ จงึเร่ิมมีการรับซือ้ไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่ว่าในรูปแบบการประมูลรับซือ้ไฟฟ้า IPP 

หรือ การรับซือ้ไฟฟ้าจากต่างประเทศ หรือแม้แต่การรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดย ณ ปี 2580 (สิน้สดุ PDP2018) 

มีความจ าเป็นจะต้องการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มก าลงัผลิตเชื่อถือได้ทัง้สิน้ 27,000 เมกะวตัต์ ท าให้ความมัน่คงของระบบ

ไฟฟ้าของประเทศอยใูนระดบัที่เหมาะสม 

 
แหล่งข้อมลู : ร่างแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม ่ในท่ีประชุมการเปิดรับฟังความคิดเห็น ณ 
วนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  
 
ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบก าลงัผลิตที่เชื่อถือได้ กบัความต้องการใช้ไฟฟ้าของระบบแล้วพบว่า 
- ณ ปี 2560 ยงัมีก าลงัผลติที่เชื่อถือได้เกินกว่าความต้องการใช้ 3,600 เมกะวตัต์ 
- ณ ปี 2568 – 2569 มีก าลงัผลติที่เชื่อถือได้เพียงพอกบัความต้องการใช้ไฟฟ้า 

- ณ ปี 2570 มีก าลงัผลิตที่เชื่อถือได้ต ่ากว่าความต้องการใช้ 5,100 เมกะวตัต์ 
- ณ ปี 2570 มีก าลงัผลิตที่เชื่อถือได้ต ่ากว่าความต้องการใช้ 27,000 เมกะวตัต์ 

จงึมีความจ าเป็นต้องพิจารณาการจดัสรรโรงไฟฟ้าเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้  



แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

   
 

 
สว่นที่ 1 – 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หน้า 53 

 

นอกจากการเพิ่มก าลงัการผลติเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้าแล้ว ยงัมีความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มก าลัง
การผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนก าลงัการผลิตไฟฟ้าที่ต้องปลดออก และการเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าด้านพลงังานหมุนเวียน 
รวมก าลงัการผลติไฟฟ้าสว่นเพิ่มในระหว่างปี 2561-2580 ทัง้สิน้ 51,415 เมกะวตัต์  

 

ภาพรวมของก าลังการผลิตไฟฟ้าในช่วง ปี 2561-2580 

ก าลังผลิตไฟฟ้าช่วงปี 2561-2580 หน่วย: เมกะวัตต์ 

ก าลงัผลติไฟฟ้าสิน้ปี 2560 46,090 
ก าลงัผลติไฟฟ้าที่ปลดออกจากระบบ  
ในช่วงปี 2561 - 2580 

-24,294 

ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ในช่วงปี 2561 – 2580 51,415 
รวมก าลงัผลติไฟฟ้าทัง้สิน้ถงึปี 2580 73,211 

 

สรุปก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2580 แยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ประเภทโรงไฟฟ้า 
ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่  

หน่วย: เมกะวัตต์ 

โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 20,757 
โรงไฟฟ้าพลงัน า้สบูกลบั 500 
โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ 1,105 
โรงไฟฟ้าความร้อนร่วม 13,156 
โรงไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ 1,740 
รับซือ้จากต่างประเทศ 5,857 
โรงไฟฟ้าใหม่/ทดแทน 8,300 

รวม 51,415 
 

แหล่งข้อมลู : ร่างแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม ่ในท่ีประชุมการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ณ วนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 

 
2.3 แผนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

ปัจจบุนัภาพรวมการรับซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน ณ เดือน กนัยายน 2561 ตามแผนพฒันาพลงังานหมนุเวียน
และพลงังานทางเลอืก (AEDP2015) มีโครงการที่ภาครัฐมีภาระผูกพนัทัง้สิน้ 10,778 เมกะวตัต์ โดยแผนพฒันาก าลังการ
ผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัใหม่ มีแนวโน้มที่เว้นวรรคซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนจากภาคเอกชนเข้าระบบจนถึง 
ปี 2569 แต่จะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากขยะตามศักยภาพแต่ละพืน้ที่ การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
บนทุนลอยน า้ในพืน้ที่เขื่อน และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าผ่านโครงการโซลาร์ภาคประชาชน   
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โดยได้ก าหนดแผนโรงไฟฟ้าหมุนเวียนตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ  และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ใหม่) 
ตามแผน AEDP ในช่วงปี 2561-2580 เป็นดงันี ้

 

 
แหล่งข้อมลู : ร่างแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม ่ในท่ีประชุมการเปิดรับฟังความ
คิดเห็น ณ วนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
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2.6 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

      ไม่ม ี
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 3. ปัจจยัความเสี่ยง 
  

ด้วยปัจจยัแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งและส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจตลอดเวลา การบริหารความเสี่ยง
องค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เปลีย่นแปลงและเป้าหมายทางธุรกิจ จงึเป็นการด าเนินงานที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง ซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบัติสากลที่ให้ความส าคัญต่อการ
บริหารการเปลีย่นแปลงและประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ค านงึถงึการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทัง้ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ
องค์กร โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในทุกระดับ  เพื่อให้ทุก
หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จตามที่วางแผนไว้  

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร โดยจัดให้มีการประเมิน วิเคราะห์ 
และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอทัง้ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานส าหรับการด าเนินงานปกติ 
รวมถงึส าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพฒันาโดยมีขอบเขตการบริหารความเสีย่งตัง้แต่ขัน้ตอนการศกึษา พฒันา ก่อสร้าง
จนถงึการด าเนินการเชิงพาณิชย์ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานในมิติต่างๆ เป็นไปโดยสอดคล้องกบักลยทุธ์และแผนธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   

อนึง่ นอกจากการประเมิน วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอแล้ว บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญต่อการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโครงการลงทุน 
ที่จะต้องได้รับการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารระดับสงูไปจนถึงคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมยังคง
ขบัเคลือ่นไปตามทิศทางที่วางแผนไว้ โดยมีการบริหารจดัการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุให้บริษัทฯ 
บรรลเุป้าหมาย 

ทัง้นี ้ความเสีย่งที่ส าคญัในรอบปี 2561 ที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

1 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจยัภายใน 

1.1 ความเสี่ยงด้านศักยภาพของบุคลากร 

ด้วยความหลากหลายของประเภทโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจบุันและที่อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ความหลากหลายด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรจึงเป็น
สิง่จ าเป็นอย่างย่ิงเพื่อรองรับต่อการเติบโตตามแผนธุรกิจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

ส าหรับการด าเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสรรหา การดูแลรักษาและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่รองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการวางแผน
อัตราก าลังที่สอดรับต่อการด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดด้วยการจัดหาและคัดสรรบุคลากร (Build / Buy / 
Borrow) ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน และจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับ
ต าแหน่งงานส าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าทรัพยากรด้านบคุลากรของบริษัทฯ จะสามารถขบัเคลือ่นการด าเนินงานตามแผนธุรกิจได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญต่อการพฒันาศักยภาพบุคลากร โดยการเตรียมความพร้อมให้กบัผู้บริหารใน
การด ารงต าแหน่งในอนาคต (Leadership Development Program) เพื่อส่งเสริมและผลกัดันการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศให้พนักงานมีขวัญก าลงัใจในการ
ท างาน น ามาซึ่งความรู้สกึผูกพันและความมั่นใจในความก้าวหน้า นอกจากนัน้ยังจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Individual 
Development Plan) และติดตามความคืบหน้าในการท างานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้พฒันาทักษะความรู้ความสามารถของ
กลุม่บคุลากรที่มีอยู่ (Competency) ผ่านแผนฝึกอบรม เพื่อปลกูฝังให้พนกังานมีทกัษะความรู้และความพร้อมที่จะรองรับต่อ
การเปลีย่นแปลงต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

1.2  ความเสี่ยงด้านการบริหารความม่ันคงของโรงไฟฟ้า 

ด้วยพันธกิจภายใต้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะส่งมอบพลงังานที่มีคุณภาพให้แก่ลกูค้าเพื่อสร้างเสถียรภาพ
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่อเนื่อง จากบริบทดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต การส่งจ าหน่ายไฟฟ้า
และ/หรือ ไอน า้ให้แก่กลุม่ลกูค้าทัง้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และลกูค้าอตุสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขสัญญา
ที่ตกลงร่วมกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงของโรงไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญอย่างย่ิงเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบที่จะเกิดต่อลกูค้าและบริษัทฯ โดยจดัให้มรีะบบการควบคุมติดตามที่มีมาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ท างานผิดพลาดของระบบและอปุกรณ์ต่างๆ อีกทัง้มีการวางแผนประสานงานกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิดก่อนซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการหยุดซ่อมบ ารุง และด าเนินการจัดหาและส ารองอะไหล่เคร่ืองจักรเพื่อให้มั่นใจว่า 
การผลติจะสามารถด าเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพ เป็นต้น  

ทัง้นี ้ส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น าระบบบริหารคุณภาพต่างๆ อาทิ 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ISO14001 ISO45001 และ TIS18001 ภายใต้ระบบบูรณาการ R-100 IMS L3 ตลอดจนได้
น าหลกัการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) และการน าระบบจัดการที่เป็นเลิศ 
(Operational Excellence Management System : OEMS) มาใช้ในพืน้ที่ปฏิบัติการทัง้หมด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 
TPM Excellence Award ด้วยการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินของ  Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 
ของสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในกระบวนการผลติ ลดต้นทนุการผลติ ตลอดจนเอือ้ประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 

นอกเหนือจากการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็น ว่าการบริหาร 
ลูกค้าสัมพันธ์ที่ ดีจะน ามาซึ่งความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างลูกค้าและองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
จะช่วยสง่เสริมโอกาสในการต่ออายุสญัญาระยะยาวกบัลกูค้าอุตสาหกรรมที่ใกล้จะหมดอายุสญัญาลง จงึจดัให้มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของลกูค้า(Customer Satisfaction) ทุกปี โดยพิจารณาในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพสินค้าและการจ่ายสินค้า 
คุณภาพบุคลากร ประสบการณ์ที่ดีของลกูค้า ฯลฯ เพื่อใช้เป็นผลสะท้อนตัวชีว้ัดด้านความพงึพอใจและคาดหวังของลกูค้า 
ที่มีต่อบริษัทฯ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท างานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ 
ของลกูค้าเก่าและลกูค้าใหม่ให้ดีย่ิงขึน้ ซึ่งจากปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมของลกูค้าจากโรงไฟฟ้าศรีราชาและระยอง 
มีความพงึพอใจต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในระดบัดี (ร้อยละ 86.6) โดยให้คะแนนความพึงพอใจในมิติด้านการบริการ
และการซ่อมบ ารุงรักษาเป็นอนัดบัสงูสดุ  
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1.3  ความเสี่ยงด้านความม่ันคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านความมั่นคง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจน าไปสู่ 
ความสญูเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการท างานของทัง้พนักงานและผู้ รับเหมา ซึ่งจะส่งผลต่อ
การหยดุชะงกัและความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ และอาจสง่ผลกระทบต่อชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม บริษัทฯ จงึมุ่งมั่น
ในการปฏิบติัตามกรอบนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อม (Quality, Security, Safety, 
Health and Environmental Policy) โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย “we SAFE” เพื่อสร้าง
ทศันคติด้านความปลอดภัยของทกุคนให้ “ท างานอย่างปลอดภัย ใสใ่จกบัทกุคน คิดก่อนลงมือท า หยดุก่อนถ้าไม่ปลอดภัย” 
โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการสง่เสริมความปลอดภัยในการปฏิบติังานของพนักงานและผู้ รับเหมา ดงันี ้

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

- จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- การบริหารจดัการความปลอดภัยส าหรับผู้ รับเหมา (Contractor Safety Management) 
- การประเมินความเสีย่งด้านสขุภาพ (Health Risk Assessment) 
- การจดัการสขุอนามยัในโรงงาน (Industrial Hygiene) และการสง่เสริมสขุภาพที่ดีของพนกังาน (Fit to Work) 
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือโดยผ่านการ

ตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 
- สง่เสริมวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (we SAFE) ที่สามารถวดัผลได้โดยการประเมินวฒันธรรมความ

มัน่คง ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม 
- การบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด าเนินงาน (Process Safety) และความปลอดภัยส าหรับ

ผู้ปฏิบติังาน (Personal Safety) 
- ตัง้เป้าหมายระยะสัน้และระยะยาวเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
- จัดท าโปรแกรมรายงานข้อเสนอแนะ (Suggestion) การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ต ่ากว่ามาตรฐาน (Sub -

standards Report) การรายงานและสอบสวนอบุติัการณ์ (Incident Report and Investigation Program) 
- การบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย TIS 18001:2554, ISO 45001:2018 
- การจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานของพืน้ที่ปฏิบติังาน 

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการด าเนินงานผ่าน  “ระบบปฏิบัติการสู่ 
ความเป็นเลิศ” (Operation Excellence Management System: OEMS) และระบบมาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล 
(International Organization for Standardization / ISO) ด้วยความสอดคล้องตามกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มแข็ง เป็น
ผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001จากสถาบันรับรอง
ระบบมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ ปี 2557 จนถงึปัจจบุนั และได้มีการพฒันาการจดัการระบบอย่าง
ต่อเนื่องโดยค านึงถึงความเสี่ยง โอกาส และข้อก าหนดทางกฎหมายที่ครอบคลมุด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และสามารถยกระดับการรับรองระบบมาตรฐานสากลด้านจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่  
ISO 45001:2018 รวมถงึระบบการจดัการแบบบรูณาการ (Integrated Management System: IMS)  
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จากการด าเนินงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง  จริงจัง  และต่อเนื่อง  ส่งผลให้บริษัทฯ  ประสบความส าเ ร็จ 
โดยบรรลเุป้าหมายในการเป็นองค์กรที่ปราศจากอบุัติเหตุจากการท างานถึงขัน้หยดุงานอย่างต่อเนื่อง  ตัง้แต่ปี 2556 จนถึง
ปัจจุบัน (31 ธันวาคม 2561) และมีสถิติการท างานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขัน้หยุดงานเท่ากับ 7,839,305 ชั่วโมงท างาน
สะสม (นบัรวมทัง้พนกังานและผู้ รับเหมา) โดยมีเป้าหมายที่ 10 ล้านชัว่โมงท างานสะสม  

1.4  ความเสี่ยงด้านการบริหารโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสถานะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทัง้หมด 4 โครงการ ได้แก่ 

(1) โรงผลติสาธารณูปการ 4 จงัหวดัระยอง เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 
ตัง้อยู่ในนิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุม่ ปตท. (PTT WEcoZI) ในนิคมอตุสาหกรรมเอเซีย (AIE) ภายใต้การ
บริหารของบริษัทฯ 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้ไซยะบุรี  เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-river) ตัง้อยู่ 
ในประเทศลาว ภายใต้การบริหารของบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 

(3) โครงการโรงไฟฟ้าน า้ลิก 1 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ชนิดฝายน า้ล้น (Run-of-River) ตัง้อยู่ในประเทศลาว 
ภายใต้การบริหารของบริษัท ไฟฟ้าน า้ลกิ 1 จ ากดั (NL1PC) 

(4) บริษัทผลติไฟฟ้า นวนคร สว่นต่อขยาย เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 
ตัง้อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การบริหารของบริษัทผลิตไฟฟ้า นวนคร 
จ ากดั (NNEG) 

ทัง้นี ้ส าหรับความเสี่ยงของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งพบโดยทั่วไปจะเป็นความเสี่ยงด้านการด าเนิน
โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยมาจากความล่าช้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจักรอุปกรณ์ของผู้ รับเหมาโครงการ  
ปัญหาเงินทุนสูงกว่าประมาณการ ปัญหาเชิงเทคนิควิศวกรรม หรืออาจมีข้อจ ากัดบางประการที่ส่งผลให้บริษัทฯ 
ได้รับผลตอบแทนต ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการของโครงการระหว่างก่อสร้าง 
เป็นอย่างย่ิง โดยใช้การคัดเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือและความช านาญ  มีการท าสญัญารับเหมาก่อสร้าง
เบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) อย่างรัดกุม พร้อมทัง้จัดให้มีคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคและบริหารงานโครงการเพื่อท าหน้าที่
ควบคุมและตรวจสอบการด าเนินโครงการ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องทัง้ในระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ไปจนถึงคณะผู้บริหารที่
เก่ียวข้องเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาภายใต้เงินลงทุนโครงการที่
ก าหนด และสามารถสง่มอบงานได้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขสญัญาการก่อสร้าง 

1.5  ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงเชือ้เพลิงหลัก 

ประมาณร้อยละ 98 ของก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าภายในประเทศของบริษัทฯ  จะพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ
หลกัในการผลิตไฟฟ้า ดังนัน้ ระบบท่อส่งและจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศจึงมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
เชือ้เพลงิและการผลติไฟฟ้าเป็นอย่างย่ิง โดยบริษัทฯ ได้มีสญัญาการจดัหาและใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาติระยะยาวที่มีเงื่อนไข
ผกูพนัด้านคณุภาพ ปริมาณและราคาจาก บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) ซึง่มีศกัยภาพในการบริหารความมัน่คงและ
เสถียรภาพในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง อีกทัง้ด้วยท าเลที่ตัง้ของหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ใ ช้ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงของบริษัทฯ อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงกับหน่วยผลิต คลงักักเก็บและระบบท่อส่งก๊ าซธรรมชาติหลัก 
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ของ ปตท. ท าให้ความเสีย่งด้านความมัน่คงทางเชือ้เพลิงของบริษัทฯ อยู่ในระดบัต ่า  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่ จะส่งผลต่อความสามารถ 
ในการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ผ่านการจัดท าสญัญาซือ้ไฟฟ้าส ารองจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และส ารองเชือ้เพลิง
บางสว่นจากน า้มนัดีเซลเพื่อรักษาความสามารถในการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลกูค้าได้ 

1.6  ความเสี่ยงจากการพึ่ งพิงรายได้จากลูกค้าจ านวนหลายรายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเน่ืองกัน 

ในปี 2561 รายได้รวมของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 60 เป็นรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรม โดยประมาณ 
ร้อยละ 80 ของรายได้ที่มาจากลูกค้าอุตสาหกรรมนัน้เป็นลกูค้าจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ท าธุรกิจด้านปิโตรเลียมและ 
ปิ โตรเคมีที่มีพื น้ที่ ตั ง้อยู่บ ริเวณใกล้เ คียงกัน ดังนัน้  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเ ก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรม การเกิดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักของระบบสาธารณูปโภคในเขต 
นิคมอุตสาหกรรมก็อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าและต่อเนื่องถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ อีกทัง้โดยลักษณะธุรกิจ 
ของลูกค้าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ 
(Business Cyclicality) การหยุดหรือลดการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุงอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมการบริหารจัดการการผลิต 
ของบริษัทฯ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่เ กิดการหยุดผลิตของลูกค้าในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายซึ่งอาจส่งผลให้ 
ความต้องการไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลาหนึง่ๆ  

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้มแีผนปฏิบติังานเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะประสานงานวางแผนการผลติและการ
ซ่อมบ ารุงกบัลกูค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสงูสดุ อีกทัง้เพื่อบริหารเสถียรภาพ
ความมั่นคง ด้านรายไ ด้  บ ริ ษัทฯ  ไ ด้ก าหนดให้มีป ริมาณการ รับซื อ้ ขัน้ต ่ า  (Minimum Take or Pay)  ในสัญญา 
ซื อ้ ข าย ไฟฟ้ า และ ไอน า้  ( ร ะ ยะยาว )  ตลอดจนการ ติดตามด า เ นิ นกา ร ต่ออายุสัญญากับ ลูก ค้ า ราย เ ดิม 
เมื่อใกล้ครบก าหนดระยะเวลาของสญัญา พร้อมทัง้แสวงหาโอกาสในการหาลกูค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขการค้า 
ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งย่ิงขึน้ 

2 ความเสี่ยงที่มาจากปัจจยัภายนอก 

จากสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศมีแนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงานมากย่ิงขึน้  ประกอบกับ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญด้านเทคโนโลยีการผลิตและการใช้พลงังาน ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงตระหนักและ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงแสวงหาโอกาส 
ในการขยายการลงทุนในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้ 
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามแผนกลยทุธ์การเติบโต โดยในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจยัเสีย่งหลกัจากภายนอกที่ส าคัญและ
สง่ผลต่อการด าเนินงานตามแผนงาน มีดงันี ้ 

2.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ 

เพื่อเป็นการด าเนินงานตามพันธกิจที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชัน้น าที่สร้างความมั่นคงทางพลงังานให้แก่
ประเทศชาติ อีกทัง้ด้วยกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด การแสวงหาโอกาสขยายการลงทนุ
โดยผ่านความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. การควบรวมกิจการ และการแสวงหาการลงทุนในธุรกิจ New S - Curve ซึ่งจะช่วย 
เพิ่มโอกาสเติบโตและสร้างคณุค่าทางธุรกิจในระยะยาว จงึเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เลอืกใช้เป็นกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
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โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อขัน้ตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ /กิจการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขยายการลงทุน โดยได้ปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบบริษัทฯ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนและแนวทางก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทที่  บริษัทฯ  ถือหุ้ น ส าหรับเป็นกรอบที่ใช้ 
ในการพิจารณาและกลัน่กรองกระบวนการพิจารณาการลงทุนในมิติต่างๆ อย่างรอบคอบ ทัง้ด้านผลตอบแทนทางการเงิน 
ด้านความสอดคล้องทางกลยุทธ์ ด้านศักยภาพในการด าเนินงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ โดยได้หามาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากการลงทุนไว้ล่วงหน้า  ตลอดจนให้ความส าคัญต่อการคัดเลือกผู้ ร่วมลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ 
โดยพิจารณาจากชื่อเสียง ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความมัน่คงและฐานะทางการเงิน รวมทัง้ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาในอดีต เพื่อให้เป็นที่มัน่ใจว่าจะสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจร่วมกนัได้ในระยะยาว  

อนึ่ง ส าหรับการลงทุนธุรกิจระบบกักเก็บพลงังานไฟฟ้าและแบตเตอร่ี อันเป็นธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
ร่วมกบั 24M Technologies, Inc. (24M) ในปัจจบุนั ซึง่เป็นการด าเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ตามกระแสของเทคโนโลยีเปลีย่นโลก 
(Disruptive Technology) ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาพฒันาเพื่อผลิตระบบกักเก็บพลงังานไฟฟ้าและ
แบตเตอร่ีที่มีศักยภาพการแข่งขันเหนือคู่แข่งในเชิงพาณิชย์ ดังนัน้ จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่การพัฒนากระบวนการผลิต
ดงักลา่วอาจไม่ประสบความส าเร็จหรือไม่ได้ประสทิธิผลตามเป้าหมาย หรืออาจเกิดความลา่ช้าในการด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงบริหารผลกระทบต่างๆ  บนพืน้ฐานของการพิจารณา  
อย่างรอบคอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าโครงการลงทุน 24M จะมีการบริหารจัดการด าเนินงานเพื่อจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

โดยการบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ทีมงานบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพและ 
ความเชี่ยวชาญได้เป็นกลไกขบัเคลื่อนส าคัญที่จะคอยติดตามแก้ไขปัญหาและบริหารปัจจัยเสี่ยงในมิติต่างๆ ทัง้จากภายใน
และภายนอก พร้อมทัง้มีการสร้างระบบการบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิที่มีการรายงานและติดตามความก้าวหน้า แล้วน าเสนอ 
ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการก ากบัดแูลที่เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ  

นอกจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบทางจากการลงทุนและการขยายธุรกิจทางตรงดังข้อความข้างต้นแล้ว  
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริหารผู้ มีส่วนได้เสียยังเป็นเ ร่ืองที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน อาทิ 
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า การด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติ  
ตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใต้การก ากบัดแูลจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ 

บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์และโรงไฟฟ้าพลงัน า้  
ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่ เปลี่ยนแปลงไป อาทิ จากความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ เปลี่ยนแปลง 
ท าให้ระยะเวลาที่สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันสัน้กว่าที่ประมาณการไว้ หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน า้ที่ใ ช้  
ในการผลติไฟฟ้าเนื่องจากปริมาณน า้ฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นต้น จงึสง่ผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลติได้จากโรงไฟฟ้าของ
บริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ดงันัน้ เหตกุารณ์เหลา่นีจ้งึอาจสง่ผลกระทบต่อรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้ 

ดังนัน้ ในการเข้าลงทุนหรือพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน บริษัทฯ จะศึกษาข้อมูลสถิติและแนวโน้มต่างๆ ก่อน 
ที่จะพิจารณาเข้าลงทุน เช่น ข้อมูลค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงอาทิตย์ในอดีตของพืน้ที่ที่จะลงทุนเพื่อหาความน่าจะเป็นใน
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อนาคต หรือข้อมลูสถิติปริมาณน า้ไหลผ่านในอดีตของแม่น า้ที่จะพิจารณาลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้และมีมาตรการ
ติดตามเฝา้ระวงัภาวะขาดแคลนน า้อย่างใกล้ชิดโดยต่อเนื่องทกุปี เพื่อเตรียมการตอบสนองต่อภาวะขาดน า้ได้อย่างทันท่วงที 
รวมถงึมีแผนที่จะกระจายการลงทนุไปในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ หรือกระจายแหลง่ที่ตัง้ของโครงการ ซึง่จะช่วยลดผลกระทบ
ของความเสีย่งเหลา่นีล้งอย่างมีนยัส าคัญ 

2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่ใช้อ้างอิงในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

ราคาก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละเดือน โดยต้นทุนราคา  
ก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังลูกค้าตามสูตรราคาที่ระบุไว้ในสัญญาที่ได้ตกลงกับลูกค้าของบริษัทฯ 
ส่วนอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่าเอฟที (Ft) ซึ่งเป็นราคาที่บริษัทฯ ใช้อ้างอิงในการจ าหน่ายไฟฟ้า จะถูกปรับ  
โดยคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ทกุๆ 4 เดือน จงึมีความเสี่ยงที่อัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลาหนึง่ๆ มิได้สอดคล้อง
ตามการขึน้ลงของราคาก๊าซธรรมชาติแต่ละเดือน ท าให้อาจส่งผลกระทบต่อสดัส่วนอตัราก าไรของบริษัทฯ ให้ลดลงได้บ้าง
ในช่วงที่ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเร็ว 

ทัง้นี ้ส าหรับปี 2561 ด้วยราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงขึน้ หากแต่ราคาขายไฟฟ้าได้สะท้อนราคาก๊าซธรรมชาติ  
ที่เปลีย่นแปลงไปบางสว่น จงึสง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประเด็นความผนัผวนของราคาก๊าซธรรมชาติเพียงเล็กน้อย 

 2.4 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

ด้วยปัจจบุนัภาครัฐมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงกฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจซึ่งอาจ
สง่ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการลงทนุของบริษัทฯ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบ อาทิ แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า
ของประเทศปี 2562 นโยบายการต่ออายุให้กับโรงไฟฟ้าเอกชนรายเก่าซึ่งใกล้จะหมดอายุสัญญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ  กฟผ. 
นโยบายการเพิ่มก าลงัผลติไฟฟ้าด้านพลงังานหมนุเวียน ดงันัน้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสีย่งดังกลา่ว บริษัทฯ จงึได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ให้ทนัต่อสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลง 
เพื่อวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการรับมือผลกระทบที่จะเกิดต่อบริษัทฯ อาทิ การแสวงหาโอกาสในการลงทนุโครงการ
ใหม่เพิ่มเติมเพื่อสทิธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสนบัสนนุของภาครัฐ เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมายและ
ติดตามข้อกฎหมาย/กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เปลีย่นแปลง ตลอดจนทวนสอบการปฏิบติัสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ปลกูฝังค่านิยมให้พนักงานทกุคนปฏิบติัหน้าที่โดยเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมย์ของบริษัทฯ ที่มีความตัง้ใจเป็นผู้
ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีทกุภาคสว่น 

2.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้  

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์โดยมีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท 
ซึ่งอยู่ระหว่างการเบิกถอนเงินกู้  โดยมีอัตราดอกเบีย้แบบลอยตัวโดยใช้ดอกเบีย้อ้างอิงระยะสัน้ ซึ่งอัตราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม
ดงักลา่วมีความผนัผวนต ่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงอตัราส่วนระหว่างอัตราส่วนดอกเบีย้ลอยตัวและอัตราดอกเบีย้คงที่
ในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกนัซึง่เป็นการจดัการความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราดอกเบีย้ในปีที่ผ่านมา 
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2.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศเป็นสกุลเงินบาททัง้หมด ถึงแม้ว่าสูตร
รายได้ค่าไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั กฟผ. ของโรงไฟฟ้าศรีราชาซึ่งเป็นประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ จะอ้างอิงสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นโครงสร้างรายได้ที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่ เ ป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ  
(Natural Hedge) ดังนัน้ บริษัทฯ จึงไม่ได้รับความผันผวนของอัตราดอกเบีย้มากนัก อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ 
ได้รับรายได้จากเงินปันผลจากโรงไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ นในสกุลเยนหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น บริษัทฯ ก็ได้มีการ
ติดตามวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้พิจารณา
ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงินประเภทต่างๆ (Hedging 
Instruments) เพื่อลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลีย่น 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวร 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัด าเนิน
ธุรกิจในลกัษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณปูโภคต่างๆ รวมถงึธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง ทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี ้สินทรัพย์ถาวรที่แสดงในตารางด้านล่างจึงประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรของ
บริษัทฯ และสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและส ารองการด้อยค่าต่างๆ 
ตามที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 
27,245.71 ล้านบาท และ 28,535.21 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ล าดับ รายการ 
มูลค่าตามบัญชี 
(ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสทิธิ์ 
ภาระผูกพัน 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

1 ท่ีดิน 914.84 1,189.11 เป็นเจ้าของ น าท่ีดินบางสว่นของบริษัทย่อย
ไปค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทย่อยกบัสถาบนัการเงิน 

2 อาคารและสว่นปรับปรุง
อาคาร 

1,454.88 1,510.91 เป็นเจ้าของ น าอาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารบางสว่นของบริษัทย่อย
ไปค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ
บริษัทย่อยกบัสถาบนัการเงิน 

3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์โรงงาน 

23,745.89 23,084.90 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรหลกับางสว่นของ
บริษัทย่อย ไปค า้ประกันเงินกู้
ระยะยาวของบริษัทย่อยกบั

สถาบนัการเงิน 
4 เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ 

เคร่ืองใช้ส านกังานอ่ืนๆ 
55.84 64.89 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5 ยานพาหนะ 14.59 15.29 บริษัทฯ เข้าท า
สญัญาเช่าทาง

การเงิน 

บริษัทฯมีภาระในการจ่ายค่าเช่า
ตามท่ีระบใุนสญัญา 

6 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง 1,059,67 2,670.11 เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างบางส่วนของ
บริษัทย่อยไปค า้ประกนัเงินกู้  
ระยะยาวของบริษัทย่อยกบั

สถาบนัการเงิน 

รวม 27,245.71 28,535.21  

ทัง้นี ้รายการสนิทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่แสดงข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตามประเภท
ของสนิทรัพย์และจ าแนกตามบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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4.1.1 ที่ดิน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของที่ดินตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

  

 

 

ช่ือ 
บริษัท 

ท่ีตัง้ 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-วา) 

มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสทิธิ์ 

ภาระผูกพัน 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
31 ธ.ค. 
2560 

31 ธ.ค. 
2561 

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

88-0-87 250.20 250.20 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

 

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

ต.หนองตะพาน 
อ.บ้านค่าย  
จ.ระยอง 

33-2-69.7 50.59 50.59 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

 

ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟา้จาก

พลงังานเชือ้เพลงิ 
(RDF Power plant) 

 
หมู่ 3 ต.น า้คอก 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

นคิม
อุตสาหกรรม
เอเชีย 
อ.บ้านฉาง และ 
อ.เมือง  
จ.ระยอง 

35-3-60.2 - 274.27 บริษัทฯ เป็น
เจ้าของ 

 

ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

 

เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้โรง
ผลติสาธารณปูการ 
(CUP 4)  ของบริษัท

ฯ ท่ี  
จ.ระยอง 

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

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

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

บาท 

เป็นท่ีตัง้โรงไฟฟา้ 
ของ IRPC-CP 

    

รวม 914.84 1,189.11  
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4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 

 

502.53 472.91 บริษัทฯ เป็นเจ้าของอาคาร
เพ่ือใช้เป็นโรงผลติ

สาธารณูปการและโรงไฟฟา้
จากพลงังานเชือ้เพลงิของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ระยอง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

5.86 4.92 บริษัทฯ สร้างอาคารบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วง เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟา้
ของบริษัทฯ ท่ี จ.ชลบรีุ โดยเม่ือ
หมดอายุสญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
อาคารและสิง่ปลกูสร้างจะตก
เป็นกรรมสทิธิ์ของผู้ให้เช่าช่วง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 179.01 169.99 CHPP สร้างอาคารบนท่ีดินท่ี
เช่าช่วง เพื่อใช้เป็นโรงไฟฟา้ 
โดยเม่ือหมดอายุสญัญาเช่า
ช่วงท่ีดิน อาคารและสิง่ปลกู
สร้างจะตกเป็นกรรมสทิธิ์ของ
ผู้ให้เช่าช่วงและผู้ให้เช่า 

น าอาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารบางสว่นไปค า้

ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ 
CHPP กบัสถาบนัการเงิน
วงเงิน 169 ล้านบาท 

IRPC-CP 767.48 863.09 IRPC-CP เป็นเจ้าของอาคาร
เพ่ือใช้เป็นโรงไฟฟา้ท่ี จ.ระยอง 

ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของ IRPC-CP กบักลุม่
สถาบนัการเงินวงเงิน 

10,000 ล้านบาท 

รวม 1,454.88 1,510.91  
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4.1.3 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์โรงงาน 

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 
 

12,307.27 11,948.66 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงผลติ
สาธารณูปการและ
โรงไฟฟา้จากพลงังาน
เชือ้เพลงิของบริษัทฯ ท่ี 

จ.ระยอง 

ไม่มีภาระผกูพนั 

158.95* 145.79* บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงไฟฟา้ของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ชลบรีุ 

ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 316.62 377.45 CHPP เป็นเจ้าของเพ่ือ
ใช้ในโรงไฟฟา้ 

น าเคร่ืองจกัรบางสว่นไป
ค า้ประกนัเงินกู้ ระยะยาว
ของ CHPP กบัสถาบนั
การเงินวงเงิน 169 ล้าน

บาท 

IRPC-CP 8,956.94 8,723.29 IRPC-CP เป็นเจ้าของ
เพ่ือใช้ในโรงไฟฟา้ 

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

ล้านบาท 
ISP1 2,006.11 1,889.71 ISP1 เป็นเจ้าของเพ่ือ

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

รวม 23,745.89 23,084.90  

 *เม่ือมีการน า TFRIC 4 มาถือปฏิบตัิ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์หลกัของโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึง่เดิมบนัทกึเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
จะถูกบนัทกึเป็นลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน มูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีแสดงในตารางด้านบน เป็นเพียงมูลค่า
ตามบญัชีของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีการปรับปรุงเพิม่เติมเพ่ือพฒันาระบบการผลติไฟฟา้เทา่นัน้ 

  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชีของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
โรงงาน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้
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4.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้ส านักงานอื่นๆ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มลูค่าตามบญัชีของเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ เคร่ืองใช้
ส านกังานอื่นๆ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 54.73 48.27 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 0.81 0.78 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP 0.30 15.50 IRPC-CP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

ISP1 - 0.34 ISP1 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 55.84 64.89  

4.1.5 ยานพาหนะ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 มลูค่าตามบัญชีของยานพาหนะ ตามงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือ 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 14.33 15.10 บริษัทฯ เข้าท าสญัญาเช่า
ทางการเงิน 

บริษัทฯมีภาระในการจ่าย     
ค่าเช่าตามท่ีระบใุนสญัญา 

CHPP 0.26 0.19 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 14.59 15.29  
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4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างตาม     
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

บริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ ภาระผูกพัน 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ 768.80 2,660.46 บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

CHPP 109.59 0.08 CHPP เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผกูพนั 

IRPC-CP 181.28 9.57 IRPC-CP เป็นเจ้าของ น าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
อยู่ระหวา่งก่อสร้างไปค า้
ประกนัเงินกู้ ระยะยาวของ 
IRPC-CP กบักลุม่สถาบนั
การเงินวงเงิน 10,000 ล้าน

บาท 

รวม 1,059.67 2,670.11  

4.2 เงนิลงทุน  

นอกจากการประกอบธุรกิจหลกัแล้ว บริษัทฯ ยงัมีการลงทนุในกิจการอื่นๆ โดยมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย กิจการที่
ควบคุมร่วมกัน กิจการที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อม บริษัทร่วม บริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทอื่นที่บันทึกเงินลงทุนในรูปแบบเงิน
ลงทนุระยะยาวและเงินลงทนุทางอ้อม รวม 17 บริษัท  

โดยรายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงันี ้ 

มูลค่าเงนิลงทุนตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

1 CHPP(1) 265.51 265.51 100 บริษัทย่อย โรงไฟฟา้พลงังานร่วมกบั
ความเย็น (Combined 
Heat and Power  with 
District Cooling Power 
Plant) , โรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทติย์ และ บริการ
ติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ 
 
 

2 NSC(1) 5,862.69 6,740.75 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุใน XPCL 
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ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

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

4 
 

ISP1 545.25 545.25 99 บริษัทย่อย โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทติย์ 

5 
 

GPSCIH 3.34 3.34 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุ 

6 GRP - 1.00 100 บริษัทย่อย บริษัทลงทนุ 

7 TSR 1,697.00 1,697.00 40 กิจการท่ี
ควบคุม
ร่วมกนั 

บริษัทลงทนุใน SSE1 

8 NNEG 480.90 488.40 30 กิจการท่ี
ควบคุม
ร่วมกนั 

โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
 Plant)  
 

9 NL1PC 344.77 427.63 40 กิจการท่ี
ควบคุม
ร่วมกนั 

โรงไฟฟา้พลงัน า้ 

10 BIC 923.75 923.75 25 บริษัทร่วม โรงไฟฟา้โคเจนเนอเรชัน่ 
(Cogeneration Power 
Plant)  
 

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

โรงไฟฟา้พลงัความร้อน
ร่วม (Combined Cycle 
Power Plant) 

12 BSA 0.50 0.50 25 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

บริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลในลกัษณะงานท่ี
เป็นการ Outsourcing 
ของกลุม่ ปตท. 
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ช่ือบริษัท 

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ลงทุนในแต่
ละบริษัท 
(ร้อยละ) 

ประเภท
ของเงิน
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบ
ธุรกจิ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

13 24M 715.62 1,005.81 29.5 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

วจิยัและพฒันาแบตเตอร่ี
เพ่ือเป็นระบบกกัเก็บ
ไฟฟา้ส ารองส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม 

14 PTTSE 0.25 0.25 10 เงินลงทนุ
ระยะยาว
อ่ืน 

ด าเนนิธุรกิจเพื่อสงัคม 

 
หมายเหตุ :  (1) ราคาทนุเป็นมูลค่าสทุธิจากเงินกู้ ระหวา่งกนัก่อนการซือ้กิจการ 
 (2)  มูลค่าเงินลงทนุตามสญัญาซือ้ขายเทา่กบั 2,417 ล้านบาท ปรับด้วยเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับรอบระยะเวลา 6 หกเดือนสิน้สุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 (the interim dividend payment for the first half year 2014) จ านวน 210 ล้านบาท ซึง่ประกาศจ่าย ณ 
วนัท่ี 15 สงิหาคม 2557 (ในขณะท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุใน RPCL ณ วนัท่ี 25 มิถุนายน 2557) 

 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับเงินลงทนุในบริษัทร่วมทางอ้อม บริษัทที่ควบคุมร่วมกนัทางอ้อมและเงินลงทุนทางอ้อม 
ซึง่ลงทนุโดยบริษัทย่อย บริษัทร่วมและเงินลงทนุระยะยาวของบริษัทฯ มีดงันี ้

 

ช่ือบริษัท 
สัดส่วนการลงทุน
ในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว ณ  
31 ธ.ค. 2561 
(ล้านบาท) 

ประเภทของเงินลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

1 XPCL 25 25,577.07 บริษัทร่วมทางอ้อม โรงไฟฟา้พลงัน า้ 

2 SSE1 40 1,800.00 กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั
ทางอ้อม 

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติย์ 

3 SSA 25 5.00 เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน
ทางอ้อม 

บริหารกิจการฟุตบอลของกลุม่ 
ปตท. 
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4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าสิทธิการใช้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าสิทธิ
การใช้ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดงันี ้

ช่ือบริษัท รายละเอียด 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษัทฯ ค่าลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบ

ส าหรับโรงไฟฟา้ของบริษัทฯ 
81.73 80.64 

CHPP ค่าลขิสทิธิ์คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ 10.99 10.42 
IRPC-CP ค่าลขิสทิธิ์คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ และพฒันาระบบ - 1.22 

ISP1 ค่าใบอนุญาตในการเช่ือมต่อสายส่ง และ สิทธิในการ
ประกอบกิจการไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ น 

417.26 406.25 

รวม 509.98 498.53 
ค่าสทิธิการใช้ 

IRPC-CP ค่าสทิธิการใช้ระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติ 558.93 536.75 
ค่าสทิธิการใช้สนิทรัพย์รอตดัจ่าย 1,043.44 1,001.42 

รวม 1,602.37 1,538.17 
รวมทัง้สิน้ 2,112.35 2,036.70 

 

4.4 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานและอยู่ระหว่างพิจารณา
รอการตดัจ าหน่าย จงึบนัทกึเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งาน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีดงันี ้

 

ช่ือบริษัท 
มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

GPSC - - ไม่ได้ใช้งานและอยู่ระหวา่งการพจิารณารอการ
ตดัจ าหนา่ย CHPP 73.12 70.62 

รวม 73.12 70.62  
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4.5 สัญญาที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.5.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสญัญาที่ส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทโดย
มีรายละเอียดส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ผู้เช่า ผู้ให้เช่า/ เช่าช่วง สัญญา 
พืน้ท่ี 

(ไร่-งาน-
ตรว.) 

ค่าเช่า/ค่าบริการ 
อายุ

สัญญา 
เร่ิมต้น สิน้สุด 

บริษัทฯ  
 

TOP สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟา้ IPP ของ
บริษัทฯ ท่ี จ.ชลบรีุ 
ปัจจุบนัอยู่ระหวา่ง
น าสทิธิการเช่าช่วง
ไปค า้ประกนัเงินกู้
ระยะยาวของ  
บริษัทฯ กบัสถาบนั
การเงิน 

37-2-29  สว่นท่ี 1 : 5,773,099 บาท/
ปีจนถึง 10 ก.ย. 2560 
จากนัน้ปรับเป็น 6,639,063 
บาท/ปี   จนหมดอายุ
สญัญา  

 สว่นท่ี 2 (สว่นเพิม่) : 
124,009 บาท/ปีจนถึง 10 
ก.ย. 2560 จากนัน้ปรับเป็น 
142,611 บาท/ปี จน
หมดอายุสญัญา 

25  ปี 9 
เดือน 

11 ธ.ค. 
2539 

10 ก.ย. 
2565 

CHPP ท่ีดินราชพสัดุ โดย
บริษัท ธนารักษ์
พฒันาสนิทรัพย์ 
จ ากดั (ธพส.) เป็น
ผู้ให้เช่าช่วง 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน
ราชพสัดุเพื่อ
ด าเนนิการภายใต้
สญัญาซือ้ขาย
พลงังานความเย็น 
โครงการศูนย์
ราชการฯ เลขท่ี 
35/3551 

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

 ค่าเช่าช่วงระยะท่ี 2     
เฉล่ีย 162,480 บาท/ปี
(ระยะเวลา 30 ปี ตัง้แต่ 1 
ก.ค. 2551 – 30 มิ.ย. 
2581) 

31 ปี 4 
เดือน 

1 มี.ค. 
2550 

30 มิ.ย. 
2581 

ท่ีดินสว่นบคุคล
ของบคุคลธรรมดา 

สญัญาเช่าท่ีดินเพ่ือ
สร้างอาคารบนท่ีดิน
ท่ีเช่า เพื่อใช้เป็น
โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทติย์ โดยเม่ือ
หมดอายุสญัญาเช่า
ท่ีดิน อาคารและสิง่
ปลกูสร้างจะตกเป็น
กรรมสทิธิ์ของผู้ให้
เช่า 

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

 ค่าเช่ารายปี ปีละ 
1,500,000 บาท อตัราค่า
เช่าปรับเพิม่ขึน้ 5% ทกุ 
สามปี 

25 ปี 1 ส.ค. 
2559 

31 ก.ค.
2584 

ISP1 Yugen Kaisha 
Earth Ichinoseki 
Farm 

 

สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 
เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้
โรงไฟฟา้พลงังาน
แสงอาทติย์ 

561-3-44  ค่าเช่า 45 ล้านเยน/ปี 
(ระยะเวลา 20ปี หลงัจาก
เร่ิมด าเนนิการเชิงพาณิชย์) 

20 ปี 15 ธ.ค. 
2560 

15 ธ.ค. 
2580 

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

นอกจากประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ แล้วนัน้ บริษัทฯ 
มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย โดยการขยายการลงทนุในธุรกิจผลติไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ที่ยัง่ยืน รวมทัง้มีนโยบายการลงทนุที่มีประสทิธิภาพดงันี ้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

  บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทนุในกิจการที่มีศกัยภาพในการเติบโต สอดคล้องกบัเป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ในการขยาย
ธุรกิจ รวมทัง้สร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และบริษัทฯ อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
ในปัจจบุนั ทัง้นีก้ารลงทนุจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาวะของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของ
ธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ 

  ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะท าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ 
รวมทัง้ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทุน และน าเสนอแผนการลงทนุให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถงึให้ค าแนะน าการ
ลดความเสี่ยงของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึน้ โดยมีขัน้ตอนการวิเคราะห์การลงทุนด้วยหลกัการของ Strategic Investment 
Management (“SIM”) ที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากหลายหน่วยงานของบริษัทฯ เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และ
แผนงานองค์กร ฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร และฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร เป็นต้น เพื่อให้การพิจารณา
กลัน่กรองการลงทุนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและก ากบัดูแล ให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ 
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนตามความคาดหวัง และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณการลงทุนสอดคล้องกับแผนการ 
จดัสรรเงิน เมื่อผ่านการกลัน่กรองนีแ้ล้ว จงึจะเสนอขอความเห็นชอบตามล าดบัขัน้ตอนต่อไป 

ทัง้นีก้ารขออนุมัติการลงทนุในบริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เก่ียวข้อง จะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนเร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน และเร่ืองหลกัเกณฑ์การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินท รัพย์ พ.ศ. 2547 และ
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศ 
ที่เก่ียวข้อง 

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 
 

  
สว่นที่ 1 – 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้า 1 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหาย
ต่อบริษัทและบริษัทย่อยสงูกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีข้อ
พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัท เป็นคู่ความหรือคู่กรณีในคดีความหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิน้สดุ ดงันี ้

1. คดีความของบริษัทจากการถกูประเมินภาษีเงินได้นิติบคุคลของกรมสรรพากร 
บริษัทมีคดีความจากการถูกประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรเก่ียวกับการบันทึกรายได้ส าหรับปี 2542 
และ 2543 ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของผลขาดทนุสะสมยกมาทางภาษีในปีถัดมา (ศาลภาษีอากรกลางได้มีค าพิพากษา
ให้บริษัทชนะคดีแล้ว) ต่อมากรมสรรพากรได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศาลภาษีอากร
กลางได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ที่เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เพิกถอนหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสทุธิ ปี 2542 และ 
2543 และค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ โดยค าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเก่ียวเนื่องกบัการใช้ประโยชน์
ทางภาษีของบริษัทในปี 2546 และ 2548  ที่ในปี 2555 กรมสรรพากรได้สง่หนงัสือมายังบริษัทเพื่อแจ้งประเมินภาษีเงินได้
นิติบคุคลส าหรับปี 2546 และ 2548 พร้อมเบีย้ปรับและเงินเพิ่ม บริษัทได้ด าเนินการย่ืนอทุธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ พร้อมทัง้วางหลักประกันเต็มจ านวนแล้ว และย่ืนอุทธรณ์เพิ่มเติม 2 ฉบับในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ตามล าดับ  ในประเด็นเก่ียวกับการหักรายจ่ายซึ่งประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้มีการวินิจฉัยไว้ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมสรรพากรได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ให้ยกอุทธรณ์
และอทุธรณ์เพิ่มเติมของบริษัท รวมเป็นจ านวน 101 ล้านบาท ซึง่อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าประเด็นเร่ืองการหกัรายจ่าย
เป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว  และเห็นว่าการพิจารณาเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 
แห่งประมวลรัษฎากรนัน้ กรมสรรพากรผู้ ประเมินภาษีต้องพิจารณาทัง้รายได้ และรายจ่าย เมื่อที่ผ่านมายังไม่มีการ
พิจารณาเร่ืองรายจ่าย บริษัทจงึใช้สิทธิตามกฎหมายในการโต้แย้งค าวินิจฉัยอทุธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ของกรมสรรพากร โดยการย่ืนฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งศาลภาษีอากร
กลางได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2560 ยกฟ้องบริษัทด้วยเหตเุร่ืองอ านาจฟ้อง  บริษัทจงึได้ตัง้ส ารองหนีส้ินรวม
จ านวนสทุธิ 101 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ย่ืนอุทธรณ์ในประเด็นเร่ืองอ านาจฟ้อง และ 
การขอใช้สทิธิหกัรายจ่ายที่เก่ียวข้องต่อศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ  ซึง่ในวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศาลภาษีอากรกลาง
ได้อ่านค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษที่พิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง  

 



   แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 
 

 
สว่นที่ 1 – 6 ข้อมลูทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอื่น หน้า 1 

6. ข้อมูลท่ัวไป 
 
ชื่อบริษัท      :  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์     :  GPSC 

วันก่อตัง้เป็นบริษัทจ ำกัด    :  10 มกราคม 2556 

วันจดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด   :  27 พฤศจิกายน 2557 

วันเร่ิมซือ้-ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :  18 พฤษภาคม 2558 

เลขทะเบียนนิติบุคคล     :  0107557000411 

ทุนจดทะเบียน     :  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน  
14,983,008,000 บาท ประกอบด้วยหุ้ นสามัญจ านวนทัง้สิน้ 
1,498,300,800 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวนทนุที่ช าระแล้ว
14,983,008,000 บาท 

ประเภทธุรกิจ  :  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้
และสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯยังด าเนิน ธุรกิจใน
ลักษณะการเข้าถือหุ้ นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง ทัง้ในและต่างประเทศ 

หมวดธุรกิจ      :  พลงังานและสาธารณปูโภค 

กลุ่มอุตสำหกรรม     :  ทรัพยากร 

จ ำนวนพนักงำน     :  318 คน (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

เว็บไซต์      :  www.gpscgroup.com 

 

ข้อมูลติดต่อ 

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

อีเมล์: ir@gpscgroup.com 

ฝ่ำยกิจกำรองค์กรและกฎหมำย / เลขำนุกำรบริษัท 
โทรศพัท์ : 0-2140-5301, 0-2140-4719, 0-2140-4608 โทรสาร: 0-2140-4601 
อีเมล์: company-secretary@gpscgroup.com 

 

 

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

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ และสำขำ 

• ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่ 
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุักร เขตจตุจกัร  
กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์: 0-2140-4600 โทรสาร: 0-2140-4601 

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

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

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

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

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

บุคคลอ้ำงอิง 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 
โทรศพัท์: 0-2009-9999 โทรสาร: 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี 
บริษัท เคพีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด 
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50 – 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222 
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 สว่นที่ 2 – 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 1 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้สิน้ 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
1,498,300,800 หุ้น โดยมีมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท 

 
รายชื่อผู้ ถือหุ้ นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เพื่อจ่าย 

เงินปันผลประจ าปี 2561 (วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2562) 
 

ล ำดับ รำยชื่อ จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของ 

จ ำนวนหุ้นทัง้หมด 
1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 340,565,223 22.73 
2 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 338,266,861 22.58 
3 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด 311,425,457 20.79 
4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 133,468,059 8.91 
5 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 45,364,300 3.03 
6 ส านกังานประกนัสงัคม  24,970,400 1.67 
7 กองทนุเปิดบวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 23,548,100 1.57 
8 กองทนุเปิดบวัหลวงทศพล 15,794,600 1.05 
9 กองทนุเปิดบวัหลวงเฟล็กซิเบิล้เพื่อการเลีย้งชีพ 14,757,500 0.98 

10 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 9,741,750 0.65 
 

7.2  ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 
ไม่มีข้อจ ากดัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้เป็นเหตุให้ผู้ ถือหุ้นที่มีสญัชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า

ร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
 
7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษี          

ทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับ
แผนการลงทนุ ความจ าเป็นของการใช้เงินลงทนุและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 
 



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 2 – 7 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หน้า 2 

 
 

กำรจ่ำยเงนิปันผล (บำท/หุ้น) ตัง้แต่เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) 
เงินปันผลรวมต่อก าไรสทุธิ (%) 

ปี คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั เต็มปี 

2558 
2559 

0.35 
0.45 

0.60 
0.70 

0.95 
1.15 

75 
64 

2560 0.45 0.80 1.25 59 

2561 0.45 0.80 1.25* 56 

* ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ท่ี 2/2562 วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 
เพ่ือพจิารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 56 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2561 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของ 
ปี 2561 (ม.ค. - มิ.ย. 2561) ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท ซึง่จ่ายเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 แล้ว จึงยงัคงเหลือเงินปันผลส าหรับผลประกอบการคร่ึง
หลงัของปี 2561 (ก.ค. - ธ.ค. 2561) ท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท ทัง้นีส้ทิธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัไม่มีความแนน่อน จนกวา่จะได้รับ
อนมุตัิจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
7.3.2 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ๆ อนมุติัในแต่ละปี

เช่นกนั โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทนุตามความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอ
ของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลงัจากหกัส ารองเงินตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

 
 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 2 – 8 โครงสร้างการจัดการ หน้า 1 

8.  โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ประกอบด้วย คณะกรรมการ  คณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ 

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึน้ไป 

 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ านวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 12 คน โดยในจ านวนนีป้ระกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ     
โดยคณะกรรมการได้ก าหนดตารางองค์ประกอบความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถงึก าหนด
นิยามของทกัษะและความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชดัเจน โดยมีทัง้หมด 12 ด้าน และจดัแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 2 – 8 โครงสร้างการจัดการ หน้า 2 

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

2) Specific Skills/Experience คือ ทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ( International Business) และการบริหาร
จดัการนวตักรรม (Innovation Management) 

 

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายชือ่คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  มีกรรมการจ านวน 13 คน ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

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

ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

27 เมษายน 2560 

3. นายพยงุศักด์ิ ชาติสทุธิผล(1) กรรมการอิสระ  3 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
25 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 

4. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 27 เมษายน 2560 
5. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์(2)  กรรมการอิสระ  3 เมษายน 2561  
  กรรมการตรวจสอบ 25 เมษายน 2561 

6. นางนิชา หิรัญบรูณะ ธุวธรรม(3)  กรรมการอิสระ  3 เมษายน 2561  
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 25 เมษายน 2561 

7. นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชโูต(4)  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

19 กนัยายน 2561 

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์  กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง 27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 

9. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ 3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง 27 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

สว่นที่ 2 – 8 โครงสร้างการจัดการ หน้า 3 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง กรรมการ 15 สงิหาคม 2560 
  

11. นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ กรรมการ 3 เมษายน 2560 
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 27 เมษายน 2560 

12. นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต(5) กรรมการ 3 เมษายน 2561  
  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 25 เมษายน 2561 

13. นายชวลติ ทิพพาวนิช(6) กรรมการ/ เลขานกุารคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

1 ตลุาคม 2561  

หมายเหตุ:  
(1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี            

3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงต่ออีกวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(2) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เพิม่เติมอีก 1 ต าแหนง่) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(3) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(4) นายวิทวสั สวสัดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง  แทน         
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี              
19 กนัยายน 2561 

(5) นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(6) นายชวลติ ทพิพาวนชิ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  เลขานกุารคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเติมชัย บุนนาค กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นดัพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 28 
กนัยายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 
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รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการด ารงต าแหน่งในปี 2561 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง เหตุผลที่ออก 

1. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ครบวาระ ในการประชมุสามัญ      
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

2. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการ /  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ครบวาระ ในการประชมุสามัญ      
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

3. นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ลาออก  
โดยมีผลวนัที่ 31 สงิหาคม 2561 

4. นายเติมชัย บนุนาค กรรมการ/ เลขานกุารคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

ลาออก  
โดยมีผลวนัที่ 28 กนัยายน 2561 

 

8.1.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือนายสรุงค์ บูลกุล หรือนายสพุัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หรือนายอธิคม 
เติบศิริ หรือนายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต หรือนายคงกระพนั อินทรแจ้ง หรือนายวิทวสั สวสัด์ิ-ชโูต ลงลายมือช่ือร่วมกันเป็นสอง
คน และประทบัตราส าคญัของบริษัท” 

 

8.1.4 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่
ดีส าหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น โดย
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. ทุ่มเทเวลา และให้ความส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง และกลยทุธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของบริษัทฯ 

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยทุธ์และนโยบายที่ส าคัญ รวมถงึวตัถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการ
เงินของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบติัตามแผนงานที่ก าหนดไว้ตามทิศทาง
และกลยุทธ์องค์กรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถน าวิสยัทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่
ก าหนดขึน้ไปปฏิบติัได้อย่างสมัฤทธ์ิผลและมีประสทิธิภาพ 

3. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลกัการและแนวปฏิบติัที่ดีส าหรับ
กรรมการฝ่ายบริหารและพนกังานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้าง
ความเข้าใจ และให้ยดึถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกบัข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
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4. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการด าเนินงานต่างๆ การกู้ ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก
สถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั เพื่อการท าธุรกิจตามปกติของ  บริษัทฯ โดยไม่
จ ากัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทัง้กฎระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

5. พิจารณาถงึปัจจยัเสี่ยงส าคญัที่อาจเกิดขึน้และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างครอบคลมุและ
ครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัย
ความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้จากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

7. สอดสอ่งดแูลและจัดการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ รวมถงึรายการที่เก่ียวโยงกัน 
โดยให้ความส าคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลกัที่มีความส าคญัที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น และผู้
มีสว่นได้เสยีโดยรวม 

8. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากการออกตามวาระ 
ในกรณีการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมถึงการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติ 

9. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ  
10. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด

ย่อยดงักลา่วเพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการ 
11. จดัให้มีระบบการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่ส าคัญทุกระดบัอย่างเหมาะสมและมี

กระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม 
12. แต่งตัง้ผู้ บริหารตามค านิยามที่ก าหนดโดยคณะกรรมกา รก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ห รือ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทัง้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้ บริหารและ
เลขานกุารบริษัทดงักลา่ว 

13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสงูของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบติัหน้าที่ของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
อย่างสม ่าเสมอ 

15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทัง้ดูแลให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

16. จัดให้มีการท างบการเงิน ณ วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุติั 

18. ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึน้
อย่างยัง่ยืนของสงัคมไทย 

19. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า
ปีละ 1 ครัง้ 

20. จดัให้มีช่องทางในการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุม่อย่างเหมาะสมและก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีความถกูต้องชดัเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสงูสดุ 

21. สง่เสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลกัสตูรสมัมนาต่างๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนัน้ 

22. จดัให้มีการประชมุระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจ าเป็นหรือ
ตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบถงึผลการประชมุ 

23. ก าหนดนโยบายและก ากับดแูลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลกูฝังจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

24. ปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบติัตาม 

คณะกรรมการสามารถมอบอ านาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจหรือการมอบอ านาจช่วงดงักล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นีก้ารมอบหมายอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง(ตามที่
นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสยี อาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุติัไว้เท่านัน้ 

นอกจากนี ้การด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด าเนินการในเร่ือง
ต่างๆ มีดงัต่อไปนี ้

 การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
 การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อการแบ่งผล
ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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 การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
 การเลกิบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กบับริษัทอื่น 
 การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

 

8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. การก ากับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลตุาม

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัขององค์กร โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่โดยก ากบัดแูลให้เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชุม 

3. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชมุคณะกรรมการ โดยสง่หนงัสอืนดัประชุม
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจ  

4. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอส าหรับการน าเสนอและการอภิปรายประเด็นส าคัญในทุกระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคน
พิจารณาโดยใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถงึการน าที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุป
มติที่ประชมุ 

5. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอส าหรับการน าเสนอและตอบค าถาม
ของผู้ ถือหุ้นอย่างทัว่ถงึ 

6. การก ากบัดแูล สง่เสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้
เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

7. เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 

 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีการก าหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจ าทุกปี ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม ่าเสมอ และอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาเร่ืองที่มีความส าคัญเร่งด่วน ทัง้นี ้กรรมการที่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลา
ประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เช่น 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม  โดย
กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมผ่านทางเลขานกุารบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่
เก่ียวข้องอย่างรอบครอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีสว่นได้เสยีเก่ียวกับเร่ืองที่มีการพิจารณา กรรมการดงักล่าวจะต้อง
ไม่มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองนัน้  
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เมื่อสิน้สดุการประชุม บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุม
ครัง้ถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง 

ในปี 2561 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 19 ครัง้  แบ่งออกเป็น นดัปกติ 11 ครัง้ และนดัพิเศษ 8 ครัง้ อีกทัง้ 
ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้ บริหาร 1 ครัง้ และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ มี                        
แนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุการบริหารจดัการประชมุ
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ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561  

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะ 
กรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(นัดพิเศษ) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(AC) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(NRC) 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีด ี
(CGC) 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 
(RMC) 

 
คณะกรรมกา
รบริหารความ
เส่ียง (RMC) 
(นัดพิเศษ) 

กรรมการ  
ท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการ
อิสระ 

การ
ประชุม   
ผู้ถือหุ้น 

ประชุม 11 ครัง้ ประชุม 8 ครัง้ 
ประชุม  
12 ครัง้ 

ประชุม 5 ครัง้ ประชุม 4 ครัง้ ประชุม 8 ครัง้ 
ประชุม  
13 ครัง้ 

ประชุม  
1 ครัง้ 

ประชุม  
1 ครัง้ 

ประชุม  
2 ครัง้ 

1. นายสรุงค์ บลูกุล  กรรมการ / ประธาน
กรรมการ 

11/11 6/8      1/1  2/2 

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการ NRC / 
ประธานกรรมการ CGC 

10/11 8/8  5/5 4/4   1/1 1/1 2/2 

3. นายพยุงศกัดิ์ ชาติสทุธิผล(1) กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการ AC / 
ประธานRMC 

11/11 8/8 12/12   8/8 10/13 1/1 1/1 2/2 

4. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ กรรมการอิสระ / กรรมการ
AC / กรรมการ NRC 

10/11 7/8 12/12 5/5    1/1 1/1 2/2 

5. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์(2) กรรมการอิสระ /  
กรรมการ AC 

8/8 8/8 8/8     1/1 1/1 1/1 

6. นางนชิา หริัญบรูณะ ธุวธรรม(3) กรรมการอิสระ /  
กรรมการ CGC 

6/8 6/8   4/4   0/1 0/1 1/1 

7. นายวิทวสั สวสัดิ-์ชูโต(4) กรรมการ / กรรมการ NRC 
/ กรรมการ RMC 

2/3 3/3  0/0  3/3 6/6 N/A  N/A 

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ / กรรมการ RMC 11/11 7/8    8/8 13/13 1/1  2/2 

9. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการ RMC 11/11 7/8    8/8 13/13 1/1  2/2 

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง กรรมการ  9/11 5/8      1/1  2/2 
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ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะ 
กรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(นัดพิเศษ) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(AC) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(NRC) 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการท่ีด ี
(CGC) 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 
(RMC) 

 
คณะกรรมกา
รบริหารความ
เส่ียง (RMC) 
(นัดพิเศษ) 

กรรมการ  
ท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการ
อิสระ 

การ
ประชุม   
ผู้ถือหุ้น 

ประชุม 11 ครัง้ ประชุม 8 ครัง้ 
ประชุม  
12 ครัง้ 

ประชุม 5 ครัง้ ประชุม 4 ครัง้ ประชุม 8 ครัง้ 
ประชุม  
13 ครัง้ 

ประชุม  
1 ครัง้ 

ประชุม  
1 ครัง้ 

ประชุม  
2 ครัง้ 

11. นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า กรรมการ /  
กรรมการ CGC 

9/11 8/8   4/4   1/1  2/2 

12. นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต(5) กรรมการ / กรรมการ CGC 8/8 7/8   3/4   1/1  1/1 

13. นายชวลติ ทพิพาวนชิ(6) กรรมการ / เลขานกุาร
คณะกรรมการ / กรรมการ 
RMC / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

3/3 3/3    3/3 5/6   N/A 

กรรมการท่ีลาออก / ครบวาระระหว่างปี 2561 

1. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์(7) กรรมการอิสระ /  
กรรมการ AC /  
กรรมการ CGC 

3/3 N/A 4/4     N/A N/A 1/1 

2. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์(8) กรรมการ /  
กรรมการ CGC 

3/3 N/A      N/A  1/1 

3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(9) กรรมการ / กรรมการ NRC 
/ กรรมการ RMC 

6/7 2/3  4/4  3/4 4/7 1/1  1/1 

4. นายเติมชยั บนุนาค(10) กรรมการ/ เลขานกุาร
คณะกรรมการ /  
กรรมการ RMC / 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

8/8 5/5    5/5 7/7   2/2 
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หมายเหตุ           

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เน่ืองจากกรรมการได้รับแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหนง่ / ออกจากต าแหนง่ระหวา่งปี 2561  

บริษัทฯ จดัการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครัง้ในปี 2561 ได้แก่ การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2561 เม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2561  

หมายเหตุ:  
(1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี            

3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงต่ออีกวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(2) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เพิม่เติมอีก 1 ต าแหนง่) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(3) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(4) นายวิทวสั สวสัดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง  แทน         
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี              
19 กนัยายน 2561 

(5) นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(6) นายชวลติ ทพิพาวนชิ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  เลขานกุารคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเติมชัย บุนนาค กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นดัพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 28 
กนัยายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

(7) นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 
(8) นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ ครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561  
(9) นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 
(10) นายเติมชยั บนุนาค ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 
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8.2  คณะผู้บริหาร 
8.2.1  รายช่ือคณะผู้บริหาร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป จ านวน 19 คน ดงันี ้

1) นายชวลติ ทิพพาวนิช   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2) นายสมรชยั คณุรักษ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการ 
3) นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 

รักษาการผู้จดัการฝ่ายกลยทุธ์และแผนงานองค์กร (อีกหน้าที่หนึง่) 
4) นายศิริเมธ ลีภ้ากรณ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
5) นางวนิดา บญุภิรักษ์   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  

รักษาการผู้จดัการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร (อีกหน้าที่หนึง่) 
6) นางสาวสกิุตตี ไชยรักษ์   รักษาการผู้จดัการฝ่ายแผนกลยทุธ์และบริหารการเงินองค์กร 
7) นายกลุพฒัน์  เพิ่มภูศรี   ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการลงทนุและบริษัทในเครือ     
8) นายจารุวฒัน์ สงิห์สมดี   ผู้จดัการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร 
9) นางดจุดาว พทุธสอุตัตา  ผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 
10) นายปวเรศ รัตนสวุรรณ   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
11) นายพิพฒัน์พงษ์ จนัทร์ดี  ผู้จดัการฝ่าย ประจ าโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน า้ น า้ลกิ 1  
12) นายลกัษณะปรีชา ครุฑขนุทด  รักษาการผู้จดัการฝ่ายนวตักรรมพลงังาน 
13) นางศศิธร สติฐิต   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร 
14) นายสมศกัด์ิ เลศิเจริญเสริมสขุ  ผู้จดัการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 
15) นายสรุจิตร บวัเทิง   ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบ ารุงรักษา  
16) นายเสาร์ชยั สขุเกษม   ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการผลติ 
17) นายองค์การ ศรีวิจิตร   ผู้จดัการฝ่าย ประจ ารองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
18) นางสาวอรรถยา สโุขธนงั   ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
ผู้ บริหารรายที่ 1-6 เข้าข่ายเป็นผู้ บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ 
 

8.2.2  อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่มีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจดัการกิจการงานต่างๆ 
ของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสตัย์ สจุริต และระมัดระวัง รวมทัง้รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ  
โดยอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้รวมถงึเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี  ้
1) ด าเนินกิจการประจ าวนัของบริษัทฯ 
2) ด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
3) จดัท ารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯเสนอต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส 
4) จัดท านโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าท าหรือยกเลิกสญัญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายวัตถุดิบและ

ผลติภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตซึง่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมลูค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท 
5) เข้าท าหรือยกเลกิสญัญาหรือข้อผกูพนัใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบไุว้ในข้อ 4) ข้างต้นซึง่มีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
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6) ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของ
บริษัทฯ รวมถงึท าการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอ านาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่
เจ้าหน้าที่ดงักลา่วตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร 

 
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยมีหลกัการและขอบเขตอ านาจ ดงัต่อไปนี ้

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

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

 ให้มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บคุคลอื่นปฏิบติังานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ
ดงักลา่ว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคบั ระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทฯก าหนดไว้ 
ทัง้นี ้การใช้อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ 
หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในลกัษณะใดๆ กบับริษัทฯ 

 
8.2.3 การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้มีคณุสมบัติ
เหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท างาน และภาวะผู้น า วิสยัทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และ
เสนอที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
8.2.4  คณะกรรมการจดัการของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC)  เพื่อท าหน้าที่
บริหารงานของบริษัทฯ ให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้
เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการด าเนินธุรกิจของ GPSC และบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
จดัการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานกุาร และที่ปรึกษา ดงันี ้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์   เป็นกรรมการ 
3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร  เป็นกรรมการ 
4. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการ    เป็นกรรมการ 
5. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  เป็นกรรมการ 
6. ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและศกัยภาพองค์กร  เป็นกรรมการ 
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7. ผู้จดัการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร    เป็นกรรมการ 
8. ผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
9. ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร     เป็นที่ปรึกษา 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 
คณะกรรมการจดัการมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ในการ

ตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการด าเนินงานในระยะยาว ผลการด าเนินงาน แผนการ
ลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทัง้บริหารจัดการให้เกิดระบบการท างานของ
บริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านีใ้ห้รวมถึงการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลกัดัน และส่งเสริมการ
ด าเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

1) การก าหนดวิสยัทศัน์ และภารกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ 
2) การก าหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  ตลอดจนผลการด าเนินงาน

ของกลุม่ธุรกิจและกลุม่บริษัทฯ โดยรวม 
3) การพิจารณากลัน่กรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการ

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

Management) 
5) การพิจารณากลัน่กรอง และติดตามการขยายการลงทนุในต่างประเทศของกลุม่บริษัทฯ 
6) การก าหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร

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

7) การพิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากร
บุคคล ระบบข้อมูล รวมทัง้โครงสร้างองค์กรในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลศิ
อย่างยัง่ยืน 

8) การพิจารณา กลัน่กรอง ก าหนดนโยบายและหลกัการการก ากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 
รวมทัง้ผลกัดนัให้เกิดผลในทางปฏิบติัตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 

9) การจดัล าดบัความส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น 
10) การหาข้อยติุร่วมในประเด็นขดัแย้งที่ส าคญั 
11) การติดตามความคืบหน้า และผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ เทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนด (PA & KPIs) 
12) การพิจารณากลัน่กรองการบริหารความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
13) การกลัน่กรองระเบียบวาระการประชมุก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
14) การจัดล าดับความส าคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ น าไปสู่การด าเนินการอย่างมี

ประสทิธิผล 
15) การแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ และ/หรือ คณะท างาน เพื่อช่วยการปฏิบติังานของคณะกรรมการฯ 
16) ปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านคอร์รัปชันของ

บริษัทฯ 
17) ปฏิบติังานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย 
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8.3  เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติ

แต่งตัง้นางดจุดาว พทุธสอุตัตา ให้ท าหน้าที่เลขานกุารบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานประจ าปี 

2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 
4) ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ 
5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่

ได้รับการแต่งตัง้ใหม่ 
6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ และที่ประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
และถกูต้อง 

7) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

 ทัง้นี ้นางดจุดาว พทุธสอุตัตา มีประวติัการศกึษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานกุารบริษัท ดงันี ้

 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 151/2018) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.4.1  ค่าตอบแทนกรรมการ 
  ในปี 2561 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์
การก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึง่ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อตัราการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการ
เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2560) 
 ประธานกรรมการ  37,500 บาท/เดือน 
 กรรมการ   30,000 บาท/เดือน 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบีย้ประชุม (อัตราเดียวกับปี 2560)  
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการชดุย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 
 ประธานกรรมการชดุย่อย  22,500 บาท/ครัง้ 
 กรรมการชดุย่อย   18,000 บาท/ครัง้ 

โดยให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชดุย่อยได้รับค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการ ในอตัราร้อยละ 25 
 

3) เงนิรางวัลพิเศษ (โบนัสประจ าปี) 
ที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนมุติัการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนสัประจ าปี) ในอตัราเท่ากับร้อย

ละ 0.6 ของก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวม
กรรมการที่ครบวาระหรือ ออกระหว่างปี 2560 คิดเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจดัสรรตามสดัส่วนระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการใน  
อตัราร้อยละ 25 ซึง่เป็นไปตามตามหลกัเกณฑ์ที่ได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
4) ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่ม-ี
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ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2561 (หนว่ย : บาท)  

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กจิการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

โบนัสส าหรับ
ผลการ

ด าเนินงานปี 
2560 (11) 

รวม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

1. นายสรุงค์ บลูกุล  กรรมการ / ประธานกรรมการ 450,000.00          1,530,612.24   1,980,612.24  

2. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

360,000.00  -    112,500.00  90,000.00  -    915,851.27   1,478,351.27  

3. นายพยุงศกัดิ์ ชาติสทุธิผล(1) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

360,000.00  270,000.00  -    -    382,500.00  1,224,489.80   2,236,989.80  

4. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

360,000.00  216,000.00  90,000.00  -    -    1,224,489.80   1,890,489.80  

5. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์(2) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
268,000.00  144,000.00  -    -    -    - 412,000.00  

6. นางนชิา หริัญบรูณะ ธุวธรรม(3) กรรมการอิสระ /  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

268,000.00  -    -    72,000.00  -    - 340,000.00  

7. นายวิทวสั สวสัดิ์-ชูโต(4) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

102,000.00  -    -    -    108,000.00  - 210,000.00  

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 360,000.00  -    -    -    324,000.00  1,224,489.80   1,908,489.80  

9. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 360,000.00  -    -    -    324,000.00  1,224,489.80   1,908,489.80  

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง กรรมการ  360,000.00  -    -    -    -    466,312.55 826,312.55  

11. นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า กรรมการ /  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

360,000.00  -    -    72,000.00  -    915,851.27   1,347,851.27  



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

สว่นที่ 2 – 8 โครงสร้างการจัดการ หน้า 18 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กจิการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

โบนัสส าหรับ
ผลการ

ด าเนินงานปี 
2560 (11) 

รวม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

12. นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต(5) กรรมการ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
268,000.00  -    -    54,000.00  -    - 322,000.00  

13. นายชวลติ ทพิพาวนชิ(6) กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

90,000.00  -    -    -    108,000.00  - 198,000.00  

กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2561 

1. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์(7) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

93,000.00  72,000.00  -    -    -    1,224,489.80   1,389,489.80  

2. นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์(8) กรรมการ /  
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

93,000.00  -    -    -    -    1,224,489.80   1,317,489.80  

3. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(9) กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

240,000.00  -    72,000.00  -    126,000.00  251,607.49 689,607.49  

4. นายเติมชยั บนุนาค(10) กรรมการ/ เลขานกุารคณะกรรมการ /  
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

270,000.00  -    -    -    216,000.00  1,224,489.80   1,710,489.80  

กรรมการที่ครบวาระ / ลาออก ลาออกระหว่างปี 2560 (รับเงินโบนัสส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560) 

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(ครบวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560) 

-    -    -    -    -    311,993.29 311,993.29  

2. นายจุลสงิห์ วสนัตสงิห์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ครบวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560) 

-    -    -    -    -    311,993.29 311,993.29  
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ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กจิการท่ีดี 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

โบนัสส าหรับ
ผลการ

ด าเนินงานปี 
2560 (11) 

รวม 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม 

3. นายชวลติ พนัธ์ทอง กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง 
(ลาออกมีผลวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560) 

-    -    -    -    -    915,851.27 915,851.27  

4. นายปฏิภาณ สคุนธมาน กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(ลาออกมีผลวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560) 

-    -    -    -    -    707,855.75 707,855.75  

รวม 4,662,000.00 702,000.00 274,500.00 288,000.00 1,588,500.00 14,899,357.02 22,414,357.02 
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หมายเหตุ            

 (1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี            
3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียงต่ออีกวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(2) นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เพิม่เติมอีก 1 ต าแหนง่) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(3) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(4) นายวิทวสั สวสัดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง  แทน         
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี              
19 กนัยายน 2561 

(5) นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ แทนนายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2561 และได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

(6) นายชวลติ ทพิพาวนชิ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  เลขานกุารคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเติมชัย บุนนาค กรรมการท่ีลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นดัพิเศษ ครัง้ท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 28 
กนัยายน 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 

(7) นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์ ครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561 
(8) นายสมชยั วงศ์วฒันศานต์ ครบวาระการด ารงต าแหนง่ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561  
(9) นายชาญศิลป์ ตรีนชุกร ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 31 สงิหาคม 2561 
(10) นายเติมชยั บนุนาค ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 
(11) โบนสัส าหรับผลการด าเนนิงาน ปี 2560 ได้รับอนมุตัิในท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึง่จ่ายให้กรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2561  
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8.4.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

 ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPIs) ซึง่เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสงู
ร่วมกนัก าหนด โดย KPIs ดงักลา่ว ประกอบด้วย มมุมองด้านการเงิน มมุมองด้านผู้มีสว่นได้สว่นเสีย มมุมองด้านกระบวนการ
ท างานภายในองค์กร และมมุมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลมุทัง้ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี (ระยะสัน้) และการประเมินศักยภาพและภาวะผู้น าที่จะช่วยให้มัน่ใจได้ว่าจะสามารถน าพาองค์กรให้บรรลเุป้าหมาย
ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ โดยผู้บริหารแต่ละต าแหน่งจะมีตัวชีว้ัดการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสงูตามผล
การปฏิบติังาน ทัง้นี ้การปรับเงินเดือนดงักลา่วต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส าหรับผู้บริหารท่ีไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี ้
 ปี 2561 

จ านวนราย 18 
ค่าตอบแทน (บาท) 62,048,040 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิอื่น อาทิ เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเงนิได้อื่นๆ เป็นดังนี ้

 ปี 2561 
จ านวนราย 18 

ค่าตอบแทน (บาท) 35,324,082.49 

 

8.5  บุคลากร  
8.5.1  จ านวนบุคลากร 

จ านวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561          
มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ล าดับ สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 

1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 17 
2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 36 
3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการ 162 
4. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร 35 
5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 20 
6. ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 24 
7. ฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร 12 
8. ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 4 
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ล าดับ สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 

รวม 310 
 
8.5.2  ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) 
  ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และเงินได้อื่น ๆ ในปี 2561 (ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2561) มีรายละเอียด ดงันี ้
 

ล าดับ สายงาน 
ผลตอบแทน (บาท) 

ปี 2561 
1. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 25,159,817.19 
2. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร 53,422,160.56 
3. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการ 204,397,691.19 
4. รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร 41,905,926.83 
5. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร 25,735,910.10 
6. ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย 26,498,640.50 
7. ฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กร 16,617,971.18 
8. ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 3,959,666.77 

รวม 397,697,784.32 

 

8.5.3  นโยบายการบริหารงานบุคคล  
 บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต     
บริษัทฯ จงึให้ความส าคญัในการบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล ครอบคลมุถงึการพฒันาศกัยภาพ การดแูลพนกังาน การรักษา
พนกังานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กบัองค์กรในระยะยาว รวมไปถงึการสร้างแรงจงูใจและความความผูกพนัของพนักงาน 
ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจและ
ผลกัดนัให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย อนัจะน าไปสูว่ิสยัทัศน์ในการเป็นบริษัทไฟฟ้าชัน้น าด้านนวตักรรมและ
ความยัง่ยืนในระดบัสากล 

ความท้าทายของการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ สูก่ารด าเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร คือการเตรียมความพร้อม
และพฒันาศกัยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกบัทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุด
นิ่งทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่อาจสง่ผลต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังาน รวมถงึการสร้างความ
ผกูพนักบัพนกังาน โดยในปี 2561 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการท างาน เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ 
และพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้น า
ของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลการภายในที่มีความ
พร้อมในการสบืทอดต าแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว  
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ผลการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลในปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ใน
อนาคตตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการทัง้ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุง
ระบบและกระบวนการท างาน ตลอดจนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานที่จะช่วยเกือ้หนุนให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็นแผนงานใน 4 ด้านที่ส าคญั ดงันี ้

1. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (Readiness of Talent Employee)  

 ปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเคร่ืองมือในการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
ตามแผนการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทัง้รองรับความต้องการ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านส าหรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ  ตลอดจนการพัฒนา Employee 
Branding เพื่อให้เป็นที่รู้จกัและสามารถดงึดดูบคุลากรที่มีศักยภาพในล าดบัต้นๆ เข้ามาสูอ่งค์กรได้มากขึน้ 

 การพฒันาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกบัต าแหน่งงานในแต่ละระดบั ที่สามารถสนับสนนุแผนการเติบโต
ทางธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และแผนพฒันาธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัท อาทิ ระบบกกัเก็บพลงังาน
ไฟฟ้าและแบตเตอร่ี 

2. การพฒันาความเป็นผู้น าของบคุลากรและผู้บริหาร (Strengthen Leadership Capability) 

 การวางแนวทางการบริหารจัดการสายอาชีพ (Career Management Model) ตลอดจนการพฒันาหลกัสตูร
การฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ที่ก าหนด ทัง้ในส่วนของสมรรถนะหลกั (Core 
Competency) สมรรถนะตามลกัษณะงานในแต่ละสายอาชีพ (Functional Competency) และสมรรถนะ
ความเป็นผู้น า (Leadership Competency) เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกบัทิศทางการด าเนินงานขององค์กร 

 ทบทวนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ บริหารกลุ่มศักยภาพ ตลอดจนก าหนดแนวทางการพัฒนา
รายบคุคล และจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหาร
กลุม่ศกัยภาพ ส าหรับการทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายแุละรองรับการแผนขยายธุรกิจในอนาคต 

3. มุ่งเน้นการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกผันในองค์กร (Embed Corporate Culture and 
Increase employee engagement) 

 มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร โดยใช้ค่านิยม “SPIRIT” ในการปลกูฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรองค์กรด้วยการใช้ระบบ และกลไกทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างให้
พนักงานเกิดพฤติกรรมในการท างานที่องค์กรต้องการ และมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารภายในที่มีประสทิธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกนัระหว่างผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ และความผูกพัน
ในองค์กรต่อไป 

4. มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านทรัพยากรบุคคล (Delivering HR Operation Excellence) 

 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานด้านทรัพยากรบคุคล ให้สอดรับกบัแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นใน 3 ด้านหลกั คือ ระบบการบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management System) 
การวางแผนอัตราก าลงัเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Planning) และการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร (Organization Restructuring) 
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 ปรับปรุงกระบวนการท างานด้านทรัพยากรบุคคล ให้รองรับทิศทางการด าเนินธุรกิจขององค์กรใน
ต่างประเทศให้มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ โดยการสร้างแพลตฟอร์มและระบบการท างานที่รองรับกบัรูปแบบ
การท างานใหม่ๆ ในอนาคต 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการพฒันาที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นของพนักงานทัง้ในด้านการท างาน และการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน ในการพฒันาพนักงาน บริษัทฯได้
จดัท าแผนการพฒันาพนักงาน ผ่านกระบวนการ On the job learning, Mentoring & Coaching และ Training โดยในส่วนของ Training นัน้ 
บริษัทได้มีการก าหนด Training Roadmap ส าหรับพฒันาพนักงานในทุกระดบัตัง้แต่เร่ิมเข้ามาปฏิบัติงานจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อน
การเกษียณอายุ โดยมีการแบ่งเป็นโปรแกรมต่าง  ๆดังนี ้1) หลกัสตูรหลกั (Core Program)  เป็นหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ ทิศทาง 
นโยบายของบริษัท และหลกัสตูรตามความสามารถหลกัที่พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนา  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักในความส าคัญของนโยบายและทิศทางที่บริษัทต้องการจะประสบความส าเร็จ และเพื่อพัฒนาพนักงานให้มี
ความสามารถตามที่องค์กรคาดหวัง 2) หลกัสตูรด้านพัฒนาผลงานและทักษะการปฏิบติังาน (Functional Program) เพื่อให้พนักงานได้รับ
การพฒันาทกัษะในการท างานและพฒันาผลงานในหน้าที่งานให้ดีย่ิงขึน้  3) หลกัสตูรด้านการพัฒนาภาวะผู้น า (Leadership Development 
Program) เพื่อให้พนักงานในระดับบังคับบัญชา สามารถพัฒนาทักษะในการด้านบริหารงานและบริหารคน และมีความพร้อมในการ
เจริญเติบโตในสายอาชีพได้อย่างยัง่ยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงานเป็นจ านวน 37.1 ชัว่โมง/คน 

การพัฒนาผู้น าในองค์กร (Leadership Development Program) 

         การพัฒนาผู้น าของบริษัทฯ (GPSC Leadership Development Program) “ผู้น า” เป็นส่วนส าคัญในการน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จ และเป็นปัจจัยหลกัในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร บริษัทฯจึงได้ออกแบบโปรแกรมการพัฒนาผู้น า 
(Leadership Development Program) ให้มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร และแนวทางการปรับปรุงความผูกพนัของพนักงานต่อ
องค์กร (Engagement Improvement Plan) รวมถึงแนวทางการบริหารสายอาชีพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้น าตัง้แต่ระดับ
ผู้จัดการแผนก หรือเทียบเท่าขึน้ไป โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารทางด้านความคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้าง
ความไว้วางใจ การโค้ช การสร้างนวัตกรรม และทักษะที่ส าคัญส าหรับการเป็นหัวหน้างาน และจัดให้มีการรายงานผลภายหลงัจากการ
พฒันาตามหลกัสตูรโดยผู้ เข้าร่วม เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้บริหารจะสามารถน าความรู้ที่ได้จากหลกัสตูรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานและ
การดแูลทีมงานต่อไป 

   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้คดัเลอืกพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และมีความเหมาะสม เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ร่วมกบัผู้น าจากบริษัทอื่นในกลุ่ม ปตท. โดยสถาบันพัฒนาผู้น าและการเรียนรู้กลุ่มปตท. (PTT Leadership and Learning Institute : PLLI) 
โดยในการพัฒนาความรู้ความสามารถจะมุ่งเน้นทัง้ในด้านธุรกิจ (Business Management) และการบริหารคน (People Management) 
รวมถึงการสร้างความสมัพันธ์กับบริษัทอื่น  ๆภายในกลุ่ม ปตท. ทัง้นี ้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตขึน้เป็นผู้น าและสร้างโอกาสการ
เรียนรู้แก่พนกังาน 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเป็นผู้น า 

ศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งส าคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรโดยเฉพาะภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องของธุรกิจผลิตไฟฟ้า ดังนัน้ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงการพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามทิศทางของธุรกิจ โดยก าหนดแนวทางในการพฒันาพนกังานที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้วางแผนและพฒันาศักยภาพตามสายอาชีพ (Career Management) ให้พนกังานทุกระดับได้รับโอกาส
ในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม โดยก าหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ให้สามารถ
มองเห็นอนาคตในชีวิตการท างานของตนเอง และมีการพฒันาตนเองให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกบัต าแหน่งงานในปัจจบุันและ
อนาคตได้  อันจะน าไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการท างานด้านอื่นๆ 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดสมรรถนะในการพฒันาบุคลากร ได้แก่ สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะตามลกัษณะงาน
ในแต่ละสายอาชีพ (Functional Competency) และสมรรถนะความเป็นผู้น า (Leadership Competency)  โดยน าไปวางแผน
ก าหนดหลกัสตูรอบรมซึ่งครอบคลมุหลกัสูตรความรู้หลกั หลกัสตูรหลกัสตูรความรู้ตามสายอาชีพ และหลกัสตูรเพื่อพัฒนา
ความผู้น า   

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารสายอาชีพ (Career Management Committee: CMC) 
อนัประกอบไปด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละสายอาชีพอย่างครบถ้วน ท าหน้าที่ในการพิจารณา 
อนมุติัและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารสายอาชีพของพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบติังาน การเจริญเติบโตของสาย
อาชีพ เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขนัน าไปสูก่ารพฒันาและเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
 

การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของพนกังานในต าแหน่งที่ส าคญัเพื่อสบืทอดต าแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอาย ุหรือ
เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ที่เกิดขึน้ตามแผนขยายกิจการ โดยจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคัญเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้พนกังานส าหรับการด ารงต าแหน่งบริหารอย่างมีระบบ และเพื่อท าให้มัน่ใจว่าพนกังานจะมีความสามารถและมีความ
พร้อมที่จะขึน้มาในระดับผู้บริหารที่ช่วยผลกัดันให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน การด าเนินการภายใต้แผนการสบื
ทอดต าแหน่งงานที่ส าคญัมีรายละเอียด ดงันี ้

1. พิจารณาต าแหน่งที่ส าคญัขององค์กร  
2. การจดักลุม่พนกังานที่มีศกัยภาพในการด ารงต าแหน่งบริหาร  
3. การประเมินสมรรถนะผู้บริหารของพนักงานที่ครอบคลมุการประเมินสมรรถนะความเป็นผู้น าและคณุลกัษณะ

สว่นบคุคล (Personal Attribute)  
4. การน าผลการประเมินที่ได้น ามาใช้ในก าหนดแผนพฒันารายบคุคลของผู้ที่ได้รับการคดัเลอืก  
5. ติดตามผลการพฒันาของพนกังานในกลุม่ที่มีศกัยภาพในการด ารงต าแหน่งบริหาร 

ในปี 2561 ได้เร่ิมมีการพิจารณาต าแหน่งที่ส าคญัขององค์กรแล้วจ านวน 16 ต าแหน่ง และด าเนินการระบพุนกังานที่มี
ศกัยภาพและจดัท าแผนพฒันาแก่กลุม่พนกังานที่มีศกัยภาพแล้ว  
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การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน 
บริษัทฯ ได้ส ารวจความผูกพนัของพนกังานที่มีต่อองค์กรเป็นประจ าทุกปี โดยบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ได้

ข้อมลูที่เป็นกลาง ส าหรับในปี 2561 ผลการส ารวจความผูกพันพนกังานต่อองค์กรอยู่ที่ ร้อยละ 57 จากจ านวนพนักงานที่ตอบ
แบบส ารวจ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนกังานที่มีสทิธิท าแบบส ารวจฯ ทัง้หมด (พนกังานที่มีอายุงานตัง้แต่ 6 เดือนเป็น
ต้นไป) ซึง่ผลการส ารวจสงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้น าข้อเสนอแนะและความคาดหวงัของพนักงานจากผลการ
ประเมินส ารวจความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กรในปีที่แล้วมาปรับปรุงในการด าเนินงาน โดยเน้นในเร่ืองของการพฒันาภาวะ
ผู้น า (Trusted Leaders Program) รวมทัง้ให้แต่ละสายงานจัดท าแผนปรับปรุง Employee Engagement ของตนเอง เพื่อ
สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นของพนักงานในการหาแนวทางในการสร้างความผกูพนัองค์กรร่วมกนั อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะน าข้อมลูที่ได้จากผลส ารวจไปพฒันาปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปี 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการและ
เสริมสร้างความผกูพนัของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
 
การบริหารจดัการความรู้องค์กร 

การบริหารจัดการความรู้องค์กร ก่อให้เกิดการพฒันาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ พร้อม
ทัง้สง่เสริมการพฒันาและประยกุต์ใช้ความรู้ เพื่อสนบัสนนุวิสยัทศัน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการลดความเสี่ยง และสร้าง
ความเป็นเลศิในการแข่งขนั บริษัทฯ จงึสง่เสริมการแบ่งปันความรู้ระหว่างองค์กรและสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การพัฒนาระบบ Knowledge Management Portal ซึ่งด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรที่มี
ทิศทางสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ของกลุ่มบริษัท ปตท. (PTT Group KM 
Committee) 
 
การประเมินผลปฏิบัติงาน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ให้มี
ความชดัเจนและเป็นระบบในการวดัและประเมินผลงานปฏิบัติของพนักงาน เพื่อผลกัดนัให้ผลการปฏิบติังานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ท าการปรับปรุงการประเมินเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ Core 
Competency และค่านิยมองค์กร SPIRIT ซึง่การประเมินพนกังานได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมและ
การประเมินผลงานผ่านตัวชีว้ัดของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องก าหนดตัวชีว้ัดรายบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายขององค์กร ผลการประเมินจะถกูน ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการระบุทิศทางการพฒันาสายอาชีพที่เหมาะสม
แก่พนักงานทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ยังน ามาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนและเลื่อ นต าแหน่งให้
สอดคล้องกบัผลด าเนินงานในระดบัองค์กร  
 
โครงการส าคัญ 

โครงการพัฒนาภาวะผู้น า  

การพัฒนาความผู้ เป็นน า เป็นปัจจัยส าคัญที่บริษัทฯ เชื่อว่าถ้าคนในองค์กรมีความเชื่อมั่นในตัวผู้ บริหาร จะเกิด
แรงผลกัดันจากระดับพนักงานขึน้มาสู่ระดับผู้บริหาร และได้คนที่มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 
2561 นี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมหลกัสตูรพฒันาความเป็นผู้น า โดยบริษัทที่ปรึกษาชัน้น าของประเทศไทยในด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล ดงันี ้ 
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 จัดอบรมหลกัสตูร Trusted Leaders ให้กับผู้บริหารระดับผู้จดัการส่วนขึน้ไป โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อม
ให้กับผู้น าให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและอนาคตในการเตรียมพร้อม รับความท้าทายต่างๆ ทักษะการเป็นผู้ น าที่
สามารถสร้างความไว้วางใจ สร้างความเชื่อมโยงการด าเนินงานของทีมและเป้าหมายขององค์กร โดยมีผู้ เข้าร่วมการ
อบรมทัง้สิน้ 40 คน 

 จดัอบรม Trusted Leaders – Effective Supervisor ให้กบัพนกังานระดบัอาวโุส และผู้จดัการแผนก โดยมุ่งเน้นให้
ความรู้ในเร่ืองการสร้างความไว้วางใจแก่หวัหน้าและลกูน้อง รวมทัง้การใช้ทักษะการพดูและการจูงใจเพื่อน าทีมไป    
สูค่วามส าเร็จ โดยมีผู้ เข้าร่วมการอบรมทัง้สิน้ 23 คน 

    โดยผลสมัฤทธ์ิจากการเข้าโครงการพฒันาความเป็นผู้น า ท าให้พนกังานสามารถน าความรู้ แนวคิด เทคนิคต่างๆ ไปใช้ใน
การบริหารงานได้อย่างมีประสทิธิภาพมากขึน้  
  
 
ความหลากหลายในบริษัทฯ 

บริษัทฯ ให้การยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละบุคคล ทัง้ในเร่ืองความ
แตกต่างทางเพศ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม อาย ุภูมิล าเนา รวมถึง
ความพิการ โดยตระหนกัว่าความหลากหลายในองค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้มี
สว่นได้เสยีของบริษัทฯ และลกัษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ อนัสง่ผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างยัง่ยืน 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบัติในการสรรหาบุคลากร การให้ความเท่าเทียมในการพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเติบโตในสายอาชีพแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารเพศหญิงอยู่ที่ ร้อยละ 
28.85 
 
8.5.4  สวัสดิการพนักงาน  
 นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
พนกังานทกุระดบัในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของพนักงาน ดงันี ้

1. ประกนัสงัคม กองทนุที่ให้หลกัประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกนัสงัคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบ
อนัตรายหรือเจ็บป่วย ทพุพลภาพ หรือตาย ซึง่ไม่เกิดจากการท างาน รวมทัง้กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร 
ชราภาพ และว่างงาน 

2. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นกองทนุที่จดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นหลกัประกนัที่มัน่คงของพนักงานและครอบครัว ให้กบั
พนกังานที่สมคัรใจเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยกองทนุส ารองเลีย้งชีพนี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้า
กองทุนส ารองเลีย้งชีพในส่วนของเงินสมทบ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพในส่วนของ
เงินสะสมตามสดัสว่นที่บริษัทฯ ก าหนด 

3. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาล ส าหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส 
และบตุร) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนักงาน
ด้วย 

4. ประกนัชีวิต ส าหรับพนกังาน เพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัพนกังานและครอบครัว 
5. เงินค่าเช่าบ้าน ส าหรับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจ านอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 

สมทุรปราการ สมทุรสาคร และนครปฐม ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
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6. เงินเพิ่มส าหรับผู้ปฏิบติังานกะ เป็นเงินช่วยเหลอืพิเศษส าหรับผู้ปฏิบติังานกะที่จะต้องปฏิบัติงานในวนั เวลา
ท างานที่แตกต่างจากพนกังานทัว่ไป ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

7. เงินเพิ่มส าหรับผู้ ปฏิบัติงานเข้าเวร เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษส าหรับผู้ ปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งปฏิบัติงานใน
ลกัษณะที่ต้องมีผู้ปฏิบติังานเตรียมพร้อมอยู่ในเขตหรือที่พักท าการ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 

8. เงินช่วยเหลอืการศกึษาบตุรพนกังานตามระดบัชัน้และประเภทของสถานศกึษาตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
9. ของที่ระลกึเมื่อพนกังานปฏิบติังานครบอายงุาน ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
10. สวัสดิการทางเลือก คือสวัสดิการบางประเภทที่บริษัทก าหนดให้พนกังานสามารถแสดงความจ านงในการ

เลอืกรับ หรือสละสทิธิไม่รับ แต่เลอืกเปลีย่นแปลงเป็นสวสัดิการทดแทน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
11. สวัสดิการทดแทน คือสวัสดิการที่บริษัทก าหนดให้เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกรับเพื่อเป็นการทดแทน

สวสัดิการทางเลอืกที่พนกังานสละสทิธิในการเลอืกรับ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด 
12. เงินช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าสถานออกก าลงักาย การจ่ายเงิน

ช่วยเหลอืค่าโทรศพัท์  การจ่ายเงินช่วยเหลอืค่าที่จอดรถ และการจ่ายเงินช่วยเหลอืฌาปนกิจ เป็นต้น 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี    
และจรรยาบรรณธุรกิจเสมอมา เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าในขณะที่บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อก้าวสูค่วามส าเร็จและการเติบโตทาง 
ธุรกิจ บริษัทฯ ยงัด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุม่  

9.1.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และได้ก าหนดให้บคุลากรทกุระดบัยดึถือเป็น 

แนวทางในการปฏิบติังาน ดงันี ้
1. คณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัตามหลกัส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ทัง้ 6 ประการ คือ 

 Accountability  
ความรับผิดชอบต่อการตดัสนิใจและการกระท าของตนเอง สามารถชีแ้จงและอธิบายการตดัสนิใจนัน้ได้ 

 Responsibility  
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพที่เพียงพอ 

 Equitable Treatment of Stakeholders  
การปฏิบติัต่อผู้มีสว่นได้เสยีอย่างเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม และมีค าอธิบายได้ 

 Transparency  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่                 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 Vision to Create Long Term Value  
การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัองค์กรในระยะยาว 

 Ethics  
การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และน ามาใช้ในการด าเนินงาน มีโครงสร้างการ
บริหารที่มีความสมัพนัธ์กนัระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 

2. คณะกรรมการจะปฏิบติัหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจดัแบ่งบทบาท 
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกนัอย่างชดัเจน 

3. คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก าหนดวิสยัทัศน์ กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที่ส าคญัของบริษัทฯ  
โดยจะต้องพิจารณาถงึปัจจยัเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจดัการที่มีความเหมาะสม รวมทัง้ต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี มีความน่าเชื่อถือ 

4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้น าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอย่างในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากับดแูล 
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดสอ่งดแูลในเร่ืองการจัดการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เก่ียวโยง
กนั 

5. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองขึน้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่กรองงาน 
ที่มีความส าคญัอย่างรอบคอบ 

6. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติัหน้าที่ 
ของคณะกรรมการ 
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7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึง
ลกูจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั ควบคู่ไปกบัข้อบังคบัและระเบียบของบริษัทฯ 

8. คณะกรรมการจะจดัให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองทางการเงินและที่ไม่ใช่เร่ือง 
ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทัง้จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเร่ืองการให้ข้อมูลกับ      
นกัลงทนุและประชาชนทัว่ไป 

9. คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบการคดัสรรบคุลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารที่ส าคัญทกุระดบั 
อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม 

10. คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชนัที่มีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่าย 
บริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านการคอร์รัปชนั รวมทัง้ปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั 

11. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั มีสทิธิในการเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ และมีช่องทางในการ 
สือ่สารกบับริษัทฯ ที่เหมาะสม 

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จ านวน 5 หมวด 
ประกอบด้วย สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  
คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่

บุคลากรทุกระดับพึงกระท าในการด าเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน และใช้เป็นหนึ่งในข้อตกลงของการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
เพิ่มเติมตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้จริงในการท างาน พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าต่อการกระท าในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ช่วยให้บคุลากรของบริษัทฯ สามารถใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนที่เหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัจริยธรรมและ
จรรยาบรรณได้อย่างถกูต้อง 
 จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจ านวน 15 หมวด ดงัต่อไปนี ้

1. การเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนสากล 
2. การป้องกนัการฟอกเงิน 
3. การสนบัสนนุภาคการเมือง 
4. การมีสว่นได้เสยีและผลประโยชน์ขดักนั 
5. การรักษาความลบั การเก็บรักษาข้อมลู และการใช้ข้อมลูภายใน 
6. การปฏิบติัต่อลกูค้าและผู้บริโภค 
7. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
8. การจดัซือ้ จดัหา และการปฏิบติัต่อคู่ค้า 
9. ความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม 
10. การปฏิบติัต่อพนกังาน 
11. การปฏิบติัต่อเจ้าหนี ้
12. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
13. การรับ การให้ของขวญั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด 
14. ความปลอดภัย สขุอนามยั และสิง่แวดล้อม  
15. ทรัพย์สนิทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปี 2559 ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการจัดท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบบัปรับปรุง ซึง่ได้สือ่ความ
ให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบ
ต่อไป 
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9.1.3  การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
9.1.3.1 สิทธิของผู้ถอืหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
 บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการด าเนินการของบริษัทฯ ในปี 2561        
ที่ผ่านมา สรุปได้ดงันี ้

1) การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 จัดขึน้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิ
ออกเสยีงอย่างครบถ้วน ดงันี ้

การด าเนินการก่อนการประชุม 
- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่หรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวันที่      
1 ตลุาคม ถงึ 31 ธันวาคม 2560 (ลว่งหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวนัประชมุสามัญผู้ ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เร่ืองการก าหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันก าหนด
รายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ผ่าน
ระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของ ตลท. ทนัทีที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวนัที่ 12 กมุภาพันธ์ 
2561 

- เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ และหนังสือ
มอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวัน
ประชุม) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอส าหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ ถือหุ้นชาวต่างชาติจะ
ได้รับเอกสารเป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้ใช้หนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ข.  (แบบที่ผู้ ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุ โดยได้ระบชุ่องทางการสอบถามไว้ในหนงัสอืเชิญประชุม  

- ส าหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูล            
นกัลงทนุสถาบนั ในการเตรียมเอกสารให้ถกูต้องและครบถ้วนก่อนวนัประชุม 

การด าเนินการในวันประชุม 
- จดัการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึง่เป็นสถานที่ที่

ระบบขนสง่สาธารณะเข้าถงึ และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอส าหรับรองรับผู้ เข้าประชมุ 
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- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอส าหรับต้อนรับและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เข้าประชุม ในเร่ืองขัน้ตอนและวิธีการ
ลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ รับมอบฉันทะใน
ขัน้ตอนการตรวจเอกสาร 

- น าเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทัง้การลงทะเบียน การนับคะแนนและการ
แสดงผล สง่ผลให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 

- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติก่อนเร่ิมระเบียบวาระ 

- ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุระเบียบวาระ และจดัให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
- จดัให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง ทัง้นี ้เมื่อการ

ประชมุแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ ถือหุ้นโต้แย้งผลการนบัคะแนนเสยีงแต่อย่างใด 
- ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้

บริหารจดัการให้มีการตอบข้อซักถามทกุข้ออย่างครบถ้วน 
- ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม 

การด าเนินการหลังการประชุม 
- เผยแพร่มติที่ประชมุผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลท. ภายในวนัท าการถัดไปหลัง

เสร็จสิน้การประชุม โดยระบุผลของมติ และจ านวนคะแนนเสียงของ  ผู้ เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระทัง้
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง  

- จดัท ารายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที่เข้าประชมุ ข้อมลูที่กรรมการน าเสนอ 
ค าถาม ค าตอบ ผลของมติและจ านวนคะแนนเสยีงของผู้ เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้น าสง่ ตลท. 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ 

 
2)   การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสนิใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรม
ดังกล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ก าหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
พร้อมหลกัเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานครัง้แรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสยี
ประจ าไตรมาส และการรายงานข้อมลูที่มีสว่นได้เสยีประจ าปี 
 
3)  โครงการผู้ถอืหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัโครงการผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม 2561 ซึง่บริษัทฯ ได้น าคณะผู้ ถือหุ้นจ านวน 88 ราย ที่ได้รับสทิธ์ิจากการจบัสลาก จากผู้สมคัรจ านวน 
544 ราย เข้าเย่ียมชมโรงไฟฟ้าบริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จ ากัด (IRPC-CP) จังหวัดระยอง (บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
51) โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และ IRPC-CP พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ 
และ IRPC-CP และเย่ียมชมโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้น าคณะผู้ ถือหุ้นทัศนศึกษาสวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) อีกด้วย 
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9.1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกบับทบาทของผู้ มีสว่นได้เสียทุกกลุ่ม ตัง้แต่กลุ่มผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ กลุม่หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ รับเหมา กลุ่มลกูค้า ตลอดจนสงัคมและชุมชน โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีสว่นได้เสียไว้ในคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้
เปิดเผยการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสยีไว้ในรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2561  
 
1)  การต่อต้านคอร์รัปชัน  
 บริษัทฯ ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อ
สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรณยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการ       
คอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการ
แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ 
นิยาม 

“คอร์รัปชนั” (Corruption) หมายถงึ การติดสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดงันี  ้
1. การให้ รวมถงึ การเสนอ / ให้ค ามัน่ / สญัญาว่าจะให้ 
2. การรับ การเรียกร้อง 

ซึง่เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด ซึง่ไม่เหมาะสมให้กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บคุคลดงักล่าวกระท าหรือละเว้นการกระท าหรือการปฏิบัติหน้าที่อนัเป็นการให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทัง้นี  ้เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ  
 ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชนัที่มีประสทิธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจ

ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญักบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 
 ปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบติัตาม 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการทีดี่  
 วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 
 ก าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่

เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชนั 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ก ากบัดแูลการควบคมุภายใน การจดัท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการ

คอร์รัปชนั รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั 
 สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัมีความเพียงพอ

และมีประสทิธิผล 
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 สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความ
เสีย่งนัน้ โดยผู้บริหารต้องน าค าแนะน าไปปฏิบติั 

 รายงานผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบติัแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ก ากบั ดแูล และสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมิน

ความเสีย่งด้านคอร์รัปชนั และทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัให้เพียงพอเหมาะสม 
ผูบ้ริหาร 
 ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งด้านการคอร์รัปชนัในกระบวนการปฏิบติังาน ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชนั  
 ก าหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  
 น านโยบายและกรอบการป้องกนัการคอร์รัปชนัเพื่อน าไปถือปฏิบติัอย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องค์กร  
 ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 
 
แนวปฏิบติั 

 บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม และก าหนดให้บคุลากรของบริษัทฯ 
ปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ อย่างจริงจงั ดงันี ้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของ 
บริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและการเลีย้งรับรองนัน้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านัน้ โดยมีมลูค่าที่เหมาะสม และไม่สง่ผลกระทบต่อการตดัสินใจอย่างมีนัยส าคญั 

2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ในจรรณยาบรรณด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนับสนนุ หรือการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่รวมถงึการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะท าให้บริษัทฯ สญูเสยีความ
เป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมดงักลา่ว 

3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชนั โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการคอร์รัปชนั อย่างน้อยปีละครัง้  

4. ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขัน้ตอนปฏิบติัการงานขายและการตลาด รวมทัง้งานจัดหาวัสดุและ
ท าสญัญา พร้อมก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัด้วย 

5. จดัให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถกูต้อง ภายใต้มาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล 
6. บริษัทฯ จดัให้มีขัน้ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบนัทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง

และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขัน้ตอนการปฏิบัติเพื่ อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการ
บนัทกึหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ 

7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ  มีขัน้ตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดย
ต้องมีเอกสารหลกัฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและ
เงินสนบัสนนุไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการคอร์รัปชนั 

8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
รวมถงึการให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชนัการสือ่สารและฝึกอบรม
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อย่างต่อเนื่องแก่บคุลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
คอร์รัปชนั รวมถงึบทลงโทษหากไม่ปฏิบติัตาม 

9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มี
อ านาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้สาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจ าปี เป็นต้น เพื่อทราบและน ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบติั 

10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้ง เบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเก่ียวกับการ 
คอร์รัปชนั รวมถงึการให้คุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน ตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง 

11. บริษัทฯ จะด าเนินงานให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชนัของประเทศไทย และตาม
กฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการ 

12. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนีต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

การด าเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2561 
- บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ  

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มิถนุายน 2561  

- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดหมาย
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทที่ เข้าลงทุน และ
บคุคลภายนอกทราบ  

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คนไทย...ต่ืนรู้สู้ โกง” เมื่อวันที่      
6 กนัยายน 2561  

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทจุริต” เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2561 

- การอบรมและสือ่ความด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสื่อความให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร 
ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนือ้หาการอบรมและสื่อความครอบคลมุเร่ือง
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้
ของขวัญ การเลีย้ง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามรับทราบต่อมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ด้วยรายละเอียดกิจกรรม ดงัต่อไปนี ้ 

o ผู้บริหารและพนกังาน 
เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้สือ่ความเร่ืองมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัทฯ ใน
กิจกรรม GPSC CG Day 2018 ณ ห้อง Banquet ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารซี  
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o คู่ค้า 
บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสัมมนาบริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship 
Management) 2018 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

 

2)  การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต  
ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นย า้ให้บคุลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า เป็นกระบอกเสยีงในการแจ้งเบาะแสเร่ืองร้องเรียน โดย
บริษัทฯ จะด าเนินการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนอย่างเป็นธรรม  

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง  
 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การละเมิดสิทธิ การกระท าที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ ระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดงัต่อไปนี ้
ช่องทางการร้องเรียน 

- จดหมายถึงผูรั้บเร่ืองร้องเรียน            
ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน)  
555/2 ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ อาคารบี ชัน้ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร  
กรุงเทพฯ 10900 

- ผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail Address)  
compliance_cg@gpscgroup.com  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:compliance_cg@gpscgroup.com
http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing
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การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง 
- ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของ

บคุคลและหลกัฐานที่มีความชดัเจนมากเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัควรเชื่อว่ามีการกระท าที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัข้อก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึจะรับไว้พิจารณา 

- บริษัทฯ จะไม่เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน 
เลิกจ้าง หรือท าการอื่นใด ที่มีลกัษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสยั หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเร่ือง
ร้องเรียนและบคุคลที่เก่ียวข้อง 
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- บริษัทฯ จะปกปิดเร่ืองร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนไว้เป็นความลบั โดยจะไม่
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ต่อผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน 
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการตาม
นโยบายนี ้หรือตามที่กฎหมายก าหนด     

 
บทลงโทษ 
ผู้ ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ นี ้รวมทัง้มีพฤติกรรมที่กลัน่แกล้ง ข่มขู่ 

ลงโทษทางวินยั หรือ เลอืกปฏิบติั ด้วยวิธีการอนัไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองร้องเรียนกับนโยบายฯ นี ้ถือว่าผู้นัน้กระท าผิดวินัย และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าดังกลา่ว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย 
 
 โดยในปี 2561 บริษัทฯ ยงัเร่ืองร้องเรียนเกิดขึน้ จ านวน 1 เร่ือง และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดัการตามกระบวนการ
เรียบร้อยแล้ว 
 
9.1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ 

ตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ ผ่านมาของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความส าคัญกับความถูกต้องและครบถ้ว นของรายงาน
ทางการเงิน โดยข้อมลูที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนัก
ลงทนุถกูต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุ
ไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้นอกเหนือจากข้อมลูในงบการเงินอย่างเดียว 
 
2)  นักลงทุนสัมพันธ์  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิงกบัการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญต่อนกัลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมลูที่
ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนัน้  บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ ลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศนูย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ
ตลท. โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด นอกจากนี ้ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสมัพันธ์เพื่อน าเสนอผลประกอบการของ
บริษัทฯ รวมทัง้กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของนักลงทุนทัง้สถาบันและรายย่อยจากทัง้ในและ
ต่างประเทศ ที่มีต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วยให้ เกิดโครงสร้างผู้ ถือหุ้นที่เหมาะสม    
ซึง่จะน ามาสูเ่สถียรภาพและสภาพคลอ่งที่ดีของราคาหลกัทรัพย์ 
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ในปีที่ผ่านมา สว่นผู้ลงทนุสมัพนัธ์ได้ด าเนินกลยทุธ์ในการพฒันาการน าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุและนักวิเคราะห์
ผ่านทางเอกสารน าเสนอต่างๆ อาทิ ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เอกสารน าเสนอส าหรับนกัวิเคราะห์ 
(Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการให้นักลงทนุและนกัวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเก่ียวกบัผลประกอบการ
และสถานะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถน าไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นย า 
เพื่อมุ่งหวงัให้ราคาหลกัทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่านีร้วมทัง้ข้อมลูที่ส าคญัอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.gpscgroup.com ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทนุมีข้อสงสยัและต้องการสอบถาม ผู้ลงทนุสามารถ
ติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทนุสมัพนัธ์  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2140-4628,  
0-2140-4691, 0-2140-5318 อีเมล์: ir@gpscgroup.com 
 

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2561  

 
9.1.3.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1) การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการได้ก าหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  และได้
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด าเนินการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดงักล่าวผ่านการอบรมและการสือ่ความอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบติัดงักล่าว  
 
2) การก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ และตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 

- ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และบริษัทที่เข้าลงทนุ รวมถงึทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

- ในปี 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : 
KPIs) ทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยก าหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว 
ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน มมุมองด้านผู้มีส่วนได้เสยี (ความพงึพอใจของลกูค้า ชมุชน และนกัลงทุน) 
มุมมองด้านกระบวนการท างานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและ
พนกังาน (Employee Engagement และ Succession Planning)   
 
 

กิจกรรม จ านวนครัง้ 
ปี 2561 

Roadshow ในประเทศ 14 
Roadshow ต่างประเทศ 3 
Analyst Meeting 4 
Company Visit / Conference Call 10 
การร่วมกิจกรรมตลาดหลกัทรัพย์สญัจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนกัลงทนุ 5 
น านกัลงทนุสถาบนัพบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการ 1 
โครงการผู้ ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการ 1 

mailto:ir@gpscgroup.com
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3) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการรายใหม่ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครัง้แรก เพื่อให้

กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ลกัษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน การก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึง่
เป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 
4) การพัฒนากรรมการ 
  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเสริมให้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ โดยข้อมลูการอบรมของกรรมการ มีดงันี ้

 

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล DCP DAP RCP ACP AACP RCL RCC Others 

1. นายสรุงค์ บลูกุล  121/2009 
 

 
    

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

3. นายพยุงศกัดิ์ ชาติสทุธิผล  SCC/2004    3/2016   
4. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ  217/2016         

5. นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 92/2007   36/2011 7/2017   ELP 10/2017 
R-DF 1/2010 

6. นางนชิา หริัญบรูณะ ธุวธรรม         

7. นายวิทวสั สวสัดิ์-ชูโต 146/2011       FSD 12/2011 
8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 131/2010 

 
30/2013 

    
  

9. นายอธิคม เติบศิริ 125/2009 
 

41/2017 
  

4/2016 
  

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง 119/2009  21/2009      
11. นางสาวเพียงพนอ บญุกล ่า 7/2001        

12. นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต 187/2014 
 

 
     

13. นายชวลติ ทพิพาวนชิ 152/2011        

 

 
 
 

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2561 

ในปี 2561 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดงันี ้
- นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ เข้าอบรมหลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2/2561  

จดัโดยสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- นายคงกระพัน  อินทรแจ้ง เข้าอบรมหลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 จัดโดยวิทยาลัย

ป้องกนัราชอาณาจกัร 

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

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders 
RCC : Role of Compensation Committee 
ELP : Ethical Leadership Program 
R-DF : R-DF-Director Forum 
FSD : Financial Statements for Directors 
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- นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า เข้าอบรมหลกัสตูรการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
ระดับสงู (นยปส.) รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2561 จัดโดยสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สญัญา ธรรมศกัด์ิ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหลกัสตูร 
Milbank@Harvard Corporate Counsel Program โดยHarvard Law School, Cambridge, 
Massachustees ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- นายบัณฑิต ธรรมประจ าจิต เข้าอบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู (วตท.) รุ่นที่ 27 จัดโดยสถาบันวิทยาการ
ตลาดทนุ 

- นายชวลิต ทิพพาวนิช เข้าอบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดับสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบัน
วิทยาการพลงังาน 

- นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ นางนิชา หิรัญบรูณะ ธุวธรรม นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต  นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชูโต 
และนายชวลติ ทิพพาวนิช ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัทฯ  

 
5)  การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน 
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีได้อนมุัติ 

เกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2561 ซึง่มีทัง้หมด 
3 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการ
ท่านอื่น) แบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่แบ่งออกเป็น แบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายคณะ) ทัง้ 4 คณะ 
และแบบประเมินคณะกรรมการชดุย่อย (แบบรายบคุคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้หมด ดงันี ้
 มากกว่า 85%  = ปฏิบติัเป็นประจ า / ดีเย่ียม 
 มากกว่า 75%  = ปฏิบติัเป็นสว่นใหญ่ / ดีมาก 
 มากกว่า 65 %  = ปฏิบติัเป็นบางครัง้ / ดี 
 มากกว่า 50 %  = ปฏิบติัค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี 
 ต ่ากว่า 50 %  = ไม่เคยปฏิบติั / ควรปรับปรุง 

หลงัจากนัน้หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลบั
มายงับริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนัน้จงึรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงให้เกิดประสทิธิภาพต่อไป 

สรุปผลการประเมิน 
(1) แบบประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ  

 ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชมุคณะกรรมการ 5) การพฒันาตนเองของกรรมการ  

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 88.76) 
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(2) แบบประเมินกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น)  
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถอธิบายการ

ตัดสินใจได้ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) การปฏิบัติต่อผู้มี
สว่นได้เสยีอย่างเท่าเทียมกนั  4) มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมลู 5)  การมี
วิสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

 ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ  “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.01) 
 ผลการประเมินกรรมการท่านอ่ืน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.19) 

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

และคณุสมบติัของคณะกรรมการชดุย่อย 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชดุย่อย 

 ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100)   
 ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอยู่ ในระดับ “ดีเยี่ ยม”  

(ร้อยละ 99.44) 
 ผลการประเมินคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 92.22) 
 ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.57)                

(3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ 
ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) อ านาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 5) ความ
เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอทุิศเวลาในการปฏิบติังานและการประชุม 

 ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.24) 
 
6) การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่  
ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ โดยหลกัเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการด าเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชีว้ัดการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs) ซึง่รวมถงึผลการปฏิบัติงานประจ าปี (ระยะสัน้) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้ น า        
ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้กับบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ  
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กบัการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
7) การบริหารผู้สืบทอดต าแหน่ง  

บริษัทฯ ด าเนินการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานที่ส าคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการด ารง
ต าแหน่งบริหาร เพื่อด าเนินการประเมินศกัยภาพผู้บริหาร ซึง่ครอบคลมุการประเมินด้านความสามารถ (Competency) และ
คณุลกัษณะ (Personal Attribute) โดยน าผลประเมินที่ได้ มาก าหนดเป็นแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) เพื่อพฒันาศกัยภาพผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการสบืทอดต าแหน่งทัง้ในกรณีการเกษียณอาย ุ และเพื่อรองรับ
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การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผลต่อคณะผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ด าเนินการประเมินศักยภาพผู้ บริหาร และวางแผนพัฒนาส าหรับผู้บริหารกลุ่มที่มี
ศกัยภาพที่จะเป็นผู้สบืทอดต าแหน่งจ านวน 20 ราย และมีแผนที่จะพฒันาผู้สบืทอดเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี ้ในปี 2561 
ที่ผ่านมา ได้มีการรายงานเร่ืองแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ต่อที่ประชุม
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ าปี 2561 อีกด้วย 
 
8)  นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็น
การด ารงต าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบคุคลอื่นๆ เป็นไปตามหลกัการการไปด ารงต าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือ
นิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มี
กระบวนการพิจารณากลัน่กรองอย่างเป็นระบบ ดงันี ้

 
หลักการการไปด ารงต าแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ 
(1) ในกรณีผู้ บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้หรือได้รับการแต่งตัง้จาก

คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ด ารงต าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของ
บริษัทฯ ให้ผู้บริหารสงูสดุเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบติังานอยู่เพื่อทราบ ภายหลงัที่ได้รับพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้หรือได้รับการแต่งตัง้จากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตัง้จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรอิสระ 
หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ผู้ เ ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ปรึกษา หรือต าแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้ บริหารสูงสุดเสนอเร่ืองต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งดังกลา่ว 

(3) ในกรณีผู้ บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ผู้ เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2) และมิใช่
การปฏิบติังานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสงูสดุขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบติังานอยู่ 
ก่อนตอบรับการไปด ารงต าแหน่งดงักลา่ว 

(4) ส าหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าว
ข้างต้น ให้เสนอเร่ืองเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชมุคณะกรรมการจดัการ (Management 
Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปด ารงต าแหน่งดังกลา่ว 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
2. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
3. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ  กรรมการตรวจสอบ (อิสระ) 
นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวอรรถยา สโุขธนัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่
ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองคณุสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่ง
สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ก าหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน

ความเหมาะสมของระเบียบปฏิบติัดงักลา่วเป็นประจ า 
2. รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทาง
 การเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 
 กฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
2.2) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง รวมถงึพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทฯ เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เข้าร่วม
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีผู้บริหารสงูสดุ ผู้บริหาร ฝ่ายจดัการหรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุด้วย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

2.3) สง่เสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
3. การควบคมุภายใน 

3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตาม
 กรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม
 มาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม 
3.2) ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสีย่งในเร่ืองต่างๆ  

เพื่อให้มีระบบการท างานที่มีประสทิธิภาพ รวมถงึเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถกูต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี 
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3.3) ให้ค าแนะน าในการก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้ติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติ
 ตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
3.4) สอบทานการด าเนินงาน และกระบวนการในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบติังานตามนโยบาย  

กฎ ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค าสัง่ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

3.5) ด าเนินการให้ฝ่ายบริหาร จดัให้มีกระบวนการรับและก ากบัดแูลการรับเร่ืองร้องเรียน 
4. การตรวจสอบภายใน 

4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และก ากับให้หน่วยตรวจสอบ
 ภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็น
 อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 
4.2) ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
 ประจ าปี และการเปลีย่นแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
4.3) ประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย และถอดถอนหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
4.5) พิจารณาอนมุติัและสอบทานกฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจดัการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีให้อยู่ 

ในแนวทางเดียวกนั รวมทัง้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ให้มีความสมัพนัธ์และ 
เกือ้กลูกนั 

5. การปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ ตลท.  

และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
5.2) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทจุริตที่อาจมี 

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลท. ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่า
รายการดงักลา่วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ 

5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอขออนมุติัต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
และจดัให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

5.4) ประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการ 
ปฏิบติังานที่อาจเป็นเหตใุห้การปฏิบติังานไม่บรรลวุัตถปุระสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุปี 

6. การรายงาน 
6.1) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว 

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี  ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลท. หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
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- ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ตามกฎบตัร 
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

7. หน้าที่อื่นๆ 
7.1) ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือด าเนินการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้การ
ด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อก าหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอ านาจแต่งตัง้คณะท างานเพื่อ
สนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบติัที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และค าสัง่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสงูเพื่อ
พิจารณาสัง่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค าสัง่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง  

- การขดัแย้งทางผลประโยชน์  

- การทจุริต หรือ   มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคมุภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลท. หรือกฎหมาย

อื่นที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของ    
บริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึง่อาจรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ ตลท. ได้ 

7.3) หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ 
หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ กระท าความผิดในสว่นที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในเบือ้งต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและ
รายงานผลดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ ตลท. และผู้สอบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบั
แต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

7.4) ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
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ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทฯ เปิดเผย
มติเปลีย่นแปลงหน้าที่ รายชื่อและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว โดยวิธีการตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วย การรายงานโดยผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

 
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายครุุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (อิสระ) 
2. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  (อิสระ) 
3. นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชโูต กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
นางศศิธร สติฐิต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน 
ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบติังานตามวาระของการเป็นกรรมการ
บริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้  

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุัติ 

2. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
ให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุติั 

3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตัง้ตาม
ความเหมาะสม 

4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนส าหรับกรรมการเป็นประจ า   
ทกุปี 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

6. ทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทัง้รายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสบืทอด 
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และ
จัดท ารายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ และ        
ลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8. ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

9.2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายครุุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (อิสระ) 
2. นางนิชา หิรัญบรูณะ ธุวธรรม กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (อิสระ) 
2. นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
3. นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
นางดจุดาว  พุทธสุอัตตา ผู้ จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท  ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีทัง้หมด โดยกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการ
เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งกรรมการก ากบัดแูลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีกได้ 

  
ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
1. ก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ ได้
มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถกูต้อง 

2. ก าหนดนโยบายพร้อมทัง้สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง 
รวมทัง้เข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่ยอมรับทัว่ไปเป็นประจ า 

3. ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันก ากับ 

ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงาน
อื่นใด 

5. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบัติของสากล และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. มอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะท างานก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management)          

ซึง่รวมถงึการด าเนินงานด้านการดแูลสงัคมชมุชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) 
8. ติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารจดัการความยัง่ยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
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9. วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทจุริตของบริษัทฯ 
10. สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัให้มี

ผลในทางปฏิบติั ทัง้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ 
11. ให้ค าปรึกษาแก่คณะท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงาน

กลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครัง้ ทกุๆ 3 ปี 
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
13. วางกรอบแนวทางการก ากบัดแูลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชนัของบริษัทฯ 
14. ก าหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่

เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการคอร์รัปชนั 
15. รายงานผลการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณ์ส าคญัซึง่อาจ

มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 
16. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างสม ่าเสมอ 
17. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตามที่เห็นสมควร 
18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดงันี ้
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ) 
2. นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชโูต กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายอธิคม เติบศิริ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายชวลติ ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสีย่ง 
นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  ท าหน้าที่ เ ป็นเลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี สอดคล้องกบัวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทฯ อีกได้ 

 

 

 



 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

สว่นที่ 2 – 9 การก ากบัดแูลกิจการ หน้า 23 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
2. การก ากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถงึสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุม

ภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดบัจดัการ) เพื่อน าไปด าเนินการ 
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการ

ก าหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

5. การก ากับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร เพื่อให้
มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีการจดัการความเสีย่งที่เพียงพอและเหมาะสม 

6. ก ากับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมิน
ความเสีย่งด้านคอร์รัปชนัและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัให้เพียงพอ เหมาะสม 

7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสทิธิภาพ รวมถงึสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่ง 

8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจยั หรือเหตกุารณ์ส าคัญ
ซึง่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สดุ 

9. ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  
10. ปฏิบติัหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
 
9. 3   การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1  กรรมการอิสระ 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน ซึง่เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน/ ลกู จ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะ
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ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา    
คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถงึการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการใ ห้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่   ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้ 

การก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีส่วนที่ก าหนดไว้เข้มกว่าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด
ก าหนด คือ สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
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ควบคุมบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระด้วย” (คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนดที่ร้อยละ 1) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี 

 
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตัง้กรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  
   การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและพิจารณากลัน่กรอง
บคุคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถงึบัญชี
รายชื่อกรรมการ (Directors’ Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึง่เป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาต่างๆ ไว้ จากนัน้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ 
ดงันี ้

 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 มีอายไุม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์  
 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทกัษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์

และสอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความช านาญ (Skill 
Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ” 

 สามารถทุ่มเทอทุิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสขุภาพร่างกายแข็งแรง มีสว่นร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชมุ มีความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุ มีประวติัการท างานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสงัคม 

 มีภาวะผู้น า และสามารถติดตามการด าเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท 
ทัง้นี ้การพิจารณาต้องไม่มีการจ ากดั หรือแบ่งแยก เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด  

ส าหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการลว่งหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกลา่วต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต่อไป 
ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
 

กระบวนการแต่งตัง้กรรมการ 
1)    การแต่งตัง้กรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลอืกและน าเสนอรายชื่อบคุคลที่มีความเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชมุคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดงักลา่วต่อที่ประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยที่ : 

 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 
 ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
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 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่พงึมี ให้ประธานที่ประชมุออกเสยีงได้เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

2)    การแต่งตัง้กรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลอืกและน าเสนอรายชื่อบคุคลที่มีความเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการ
ที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของกรรมการที่ยงัเหลอือยู่  โดยบุคคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทน
ดงักลา่ว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน  

การพ้นจากต าแหน่งกรรมการ 
1) ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ซึง่พ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

2) นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคณุสมบัติ หรือมี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถงึบริษัท กรรมการซึง่ลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

4) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
กึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 
 

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด  
  ในการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัติ ทัง้ด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ คณุลกัษณะ และภาวะ
ผู้น า และเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทุน  
บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการควบคมุและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าลงทนุ (บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
สร้างมลูค่าเพิ่มและความเชื่อมัน่ให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

1. เสนอชื่อบคุคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีการก าหนด”หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน” เพื่อเป็นเกณฑ์ใน

การพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจ านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นส าคัญ 
ส าหรับการลงทนุในบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคมุมากนกัเนื่องจากสดัส่วนการถือหุ้นน้อย 

อนึง่ หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ ก ากบัดแูลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง
ให้มีแนวทางในการด าเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถงึแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและ
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ทิศทางกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชี
การเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทัง้
นโยบายส าคญัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2. ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทฯ มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบก ากับดูแลการ

จดัการ และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดงัต่อไปนี ้
 ด าเนินการติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่

เก่ียวข้องเป็นไปตามสญัญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ติดตามผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถจดัการอปุสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัเวลาและ
เหมาะสม 

 พิจารณา ติดตาม และให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบควบคุม
ภายในรวมถงึระบบการท างานที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการด าเนินธุรกิจ 

 พิจารณา ติดตาม และด าเนินการจดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่ส าคัญต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบันและ
เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ มีการก าหนด ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การลงทนุของบริษัทฯ และแนวทางการก ากับดแูลการ
ลงทนุของบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น เพื่อก าหนดนโยบาย ขอบเขต หลกัเกณฑ์การลงทนุของบริษัทฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การบริหารบริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน ควบคมุการลงทนุ และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจน
แนวทางการด าเนินงาน และการบริหารจดัการการก ากบัดแูลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น 

4.บริษัทฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการเพื่อท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง มี
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถงึข้อมลูต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานก ากับดูแล 
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และนกัลงทนุภายนอก รวมถงึสาธารณชน ที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีความจ าเป็นต้องเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง
เข้าท ารายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ว่าด้วยการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและ
รายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ ซึง่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

6. บริษัทฯ จะด าเนินการที่จ าเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องมีระบบในการเปิดเผย
ข้อมลูและระบบควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจ 
 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ในการด าเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทราบ โดยมีนโยบายและการด าเนินการด้านการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน ดงันี  ้
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1.  นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้ บ ริหารตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่
ประชมุคณะกรรมการทราบ 

3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่าง
เป็นลายลกัษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอ
คอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่
เป็นสาระส าคญันัน้ต่อบคุคลอื่น 

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึง่ตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่ง
หรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพื่อการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้หรือขาย 
หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายซึง่หุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจจะ
เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น หรือน า
ข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่ลาออกแล้ว 
เปิดเผยข้อมลูภายในหรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบ
จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหาย
แก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ 

6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษา
ความลบั และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ น าความลบั 
และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังาน และลกูจ้าง 

7) ก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเร่ิมตัง้แต่การ
ตักเตือนเป็นหนังสือตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน  ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 
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2. การด าเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

1) สือ่ความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนกัถงึหน้าที่ในการรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการหลงัจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย า้กับกรรมการและ
ผู้บริหารปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอด้วยการสง่หนงัสอืหรืออีเมล์แจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้รายงาน
การเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดังกลา่ว (หากมี) 

2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบติังานที่เก่ียวข้อง ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถงึระยะเวลาห้ามซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ (Black- Out Period) ซึ่งบริษัทฯ ก าหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนัน้ได้รับการเผยแพร่สู่
สาธารณชนอย่างทัว่ถงึก่อน 

3) เปิดเผยการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร
เป็นรายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

3. รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2561  
(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ชื่อ – สกุล 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างปี 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 60 
  

31 ธ.ค. 61 
  

กรรมการ 
1. นายสรุงค์ บูลกุล  73,000 73,000 - - 

  โดยคู่สมรส 36,800 36,800 - - 

2. นายครุุจิต นาครทรรพ 30,000 30,000 - - 

3. นายพยงุศักด์ิ ชาติสทุธิผล 73,000 73,000 - - 

4. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ - - - - 
5. นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2561 

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

7. นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชโูต N/A 30,000 N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2561 

8. นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 73,000 73,000 - - 

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

10. นายคงกระพนั อินทรแจ้ง - - - - 

11. นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ - - - - 

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

13. นายชวลติ ทิพพาวนิช N/A 25,000 N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2561 
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ชื่อ – สกุล 
จ านวนหุ้น จ านวนหุ้น 

เพิ่ม / (ลด) 
ระหว่างปี 

หมายเหตุ 31 ธ.ค. 60 
  

31 ธ.ค. 61 
  

ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท 
1. นายชวลติ ทิพพาวนิช N/A 25,000 N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2561 

2. นายสมรชัย คณุรักษ์     63,000 63,000 - - 
3. นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ  - - - - 
4. นายศิริเมธ ลีภ้ากรณ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2561 
5. นางวนิดา  บญุภิรักษ์  58,000 58,000 - - 
6. นางสาวสกิุตตี ไชยรักษ์ N/A - N/A เข้าด ารงต าแหน่งระหว่างปี 2561 

7. นางดจุดาว พทุธสอุตัตา - - - - 
 
หมายเหตุ 
(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เน่ืองจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่ในระหวา่งปี 2561 
(2) กรรมการท่ีมีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจ านวน 1 รายคือ นายสรุงค์ บลูกุล โดยกรรมการและผู้บริหารรายอ่ืนไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม 
(3) วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัของคณะกรรมการทัง้ทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.002002 

 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ส าหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจ านวนเงินรวม 3.08 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
จ านวน 1.18 ล้านบาท และค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 1.64 ล้านบาท และค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (Non-
Audit Fee) จ านวน 0.26 ล้านบาท 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  และมี
ความเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นสว่นของบริษัทดงักลา่วมาก่อน 
 
9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของก.ล.ต. ไปปรับใช้  

 คณะกรรมการได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (CG Code) ของก.ล.ต.ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดงักลา่ว
ด้วย โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้น าหลกัปฏิบติัของ CG Code ไปปรับใช้ (apply) ให้สอดคล้องกบับริบททางธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเหมาะสมแล้ว 

 ในส่วนของแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่างจากแนวปฏิบัติของ CG Code ได้แก่ 1) ประธานกรรมการไม่เป็น
กรรมการอิสระ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตัง้ประธานกรรมการโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ทัง้ในด้าน
คณุวฒุิ ความเป็นผู้น า และเป็นผู้ที่ไม่ได้มาจากต าแหน่งผู้ บริหารของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และ 2) จ านวนกรรมการของบริษัทฯ 
ซึ่งมีจ านวน 13 คน มากกว่าแนวปฏิบัติของก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจ านวนไม่เกิน 12 คน ซึ่งจ านวนกรรมการของ
บริษัทฯ ดงักลา่วมีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ ทัง้ในด้านขนาดธุรกิจ ประเภทธุรกิจ รวมถึง
การขยายไปต่างประเทศ บริษัทฯ จงึมีความจ าเป็นที่ต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
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9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ  
9.8.1  การก ากับการปฏิบัติงาน  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดบัมาตรฐานการบริหารจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และส่งผลให้
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมี
หน่วยงานมาปฏิบติัหน้าที่ก ากับดูแลโดยเฉพาะ จึงได้จัดตัง้ ส่วนก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ภายใต้ฝ่ายกิจการ
องค์กรและกฎหมาย เพื่อก ากบัดแูลการปฏิบติังานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป  

บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตามหลกัการบริหารความเสี่ยง
สากลโดยวางแนวป้องกนัในสามระดบั (Three Lines of Defense) อนัได้แก่ 

1. ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ มีหน้าที่ปฏิบติัและก ากบัดแูลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง จดัให้มีกระบวนการ
ควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

2. ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสอง (Second Line of Defense) คือ คือ หน่วยงานก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ตลอดจนดูแลก ากับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในความรับผิดชอบของตน ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ 
และสือ่ความถงึนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบตามที่ได้ก าหนดขึน้  

3. ผู้รับผิดชอบระดับท่ีสาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่มีสถานะเป็นหน่วยงาน
อิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการท างานของหน่วยงานที่เป็น 1st Line of Defense  และ 2nd Line of Defense ให้
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนด “นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของ
บริษัทฯ โดยสว่นก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร เพื่อให้บคุลากรของบริษัทฯ ยดึมัน่เป็นหลกัการในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบร่ืนและถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และช่วย
ป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ 
ดงัต่อไปนี ้

1) การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2) การสนบัสนนุการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผกูขาดทางการค้า 
3) การป้องกนัและต่อต้านการทจุริต การให้หรือรับสนิบน 
4) การเคารพและปฏิบติัตามหลกัสทิธิมนษุยชน 
5) การปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
6) การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย 
7) การจดัการทรัพย์สนิ การรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูของบริษัทฯ อย่างถกูต้อง 
8) การปฏิบติัตามนโยบายและหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

 
วัตถปุระสงค์ของงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  

1) ก าหนดกรอบการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของบริษัทฯ ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นเคร่ืองมือในการปลกูฝังบุคลากรของบริษัทฯ ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบติัในการ
ท างาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ ค าแนะน า และส่งเสริม ในการน ากรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ (Compliance Framework) ไปปฏิบติัได้อย่างถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

2) สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อาทิ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบการสือ่สาร เป็นต้น เพื่อความมีประสทิธิภาพในการถ่ายทอดกรอบการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Framework) ให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ได้อย่างทัว่ถงึ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรบริษัทฯ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อาทิ หน่วยงานที่ต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ (1st Line of 
Defense) หน่วยงานก ากับกฎหมาย หน่วยงานที่ก ากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line of 
Defense) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line of Defense) รวมถงึสร้างความร่วมมือที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงาน
ก ากบักฎหมาย กบับคุลากรและหน่วยงานภายในบริษัทฯ  

4) สร้างค่านิยม วฒันธรรม ในการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ให้เป็นหลกัการที่บุคลากรของบริษัทฯ 
พงึยดึมัน่ในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
1) การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance 

Policy) 
2) การก าหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Framework) และสื่อความ ให้

ความรู้ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบบริษัทฯ (Compliance Framework) ที่ก าหนดไว้ได้อย่างถกูต้อง 
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3) การก าหนดกรอบความร่วมมือจากหน่วยงานที่ก ากบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2nd Line 
of Defense) ให้น านโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ และกรอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ไปสื่อสาร และให้ค าปรึกษาต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้กับหน่วยงานภายในที่ตน
รับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบติั ปัญหา อปุสรรคที่เกิดขึน้ ต่อหน่วยงานก ากบักฎหมาย 

4) การสือ่สาร อบรม และการให้ค าแนะน า แก่บคุลากรของบริษัทฯ  เพื่อสง่เสริมให้ตระหนกัถงึการปฏิบติังานที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสัง่ ประกาศต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ  

5) การบริหารสญัญา รวมถึงการก ากับดูแลหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในสญัญาซึง่บริษัทฯ เป็นคู่สญัญา และเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จะต้องปฏิบติัตามสญัญาในแต่ละเร่ือง และสอบทานความ
ถกูต้องของข้อมลูด้านกฎหมาย ที่หน่วยงานภายในบริษัทฯ ได้รายงานต่อองค์กรภายนอกด้วย  

6) ก าหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของ
การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม และสุ่มตรวจสอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายในของบริษัทฯ ที่ต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) โดยวิธีการประเมินการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
บริษัทฯ ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตาม Check List ที่ได้ก าหนดขึน้ และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการ
และผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

7) สว่นก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กรต้องปฏิบติังานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  และสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

8) ทบทวนหลกัการและกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอก 

9) เป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานภายนอกในเร่ืองส าคัญที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  เฉพาะในเร่ืองที่
นอกเหนือจากที่หน่วยงานที่ก ากบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางรับผิดชอบ 

10) ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในโดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (Corporate Internal Audit)  

ท าหน้าที่สอบทานการประเมินดงักลา่ว เพื่อน าเสนอผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดระยะเวลาในการก ากบัดแูลบริษัทฯ ให้เกิดเป็น Zero Non-Compliance ภายในปี 2564  
 
การด าเนินงานของส่วนก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 

โดยในปี 2561 สว่นก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ได้ด าเนินการประกาศนโยบายการจัดการทรัพย์สนิ  
การรักษาความลบั และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง ในลกัษณะเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้สื่อความภายในเพื่อให้บคุลากรบริษัทฯ น าไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการรวบรวม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯที่
ระบคุวามรับผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถานะการด าเนินการ(Compliance Inventory Control) 
 นอกจากนี ้ ส่วนก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีการประชุมร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การด าเนินการ
สอดคล้องกนั แลกเปลีย่นความรู้และข้อเสนอแนะในการปฏิบติังานด้าน Compliance ระหว่างบริษัท ในกลุม่ ปตท.  
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9.8.2 การจดักิจกรรมและการสื่อสาร  
1. PTT Group CG Day 2018 
เมื่อวนัที่ 24 สงิหาคม 2561 บริษัทฯ ร่วมกบับริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) บริษัท 

ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (TOP) (เจ้าภาพการจัดงาน) บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (PTTEP) 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (PTTGC) และบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (IRPC) ได้ร่วมกันจัดงาน 
PTT Group CG Day ขึน้เป็นครัง้ที่ 10 ภายใต้แนวคิด “PTT Group CG Day 2018: Born to be Real”   เพื่อสะท้อนถึงการ
เป็นตัวจริงของกลุ่ม ปตท. ในการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีผสานกับหลักคุณธรรมตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ พอเพียง มีวินยั สจุริต จิตอาสา ทัง้นี ้กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่แสดงให้
เห็นถึงการปฏิบัติตามหลกัก ากับกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การแสดงละครเวทีที่สื่อให้เห็นถึงการ
ต่อต้านทจุริตคอรร์รัปชัน และการเสวนาในหัวข้อ “เมื่อโลกขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี...CG จะก้าวต่อไปอย่างไร” โดย CEO 
ของบริษัทในกลุม่ ปตท. ทัง้ 6 บริษัท 

 
2. GPSC CG DAY 2018 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดงาน GPSC CG DAY 2018 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้

ความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึง่เป็นหลกัการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพภายใต้กรอบ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  มีคณุธรรมในการด าเนินธุรกิจ  มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และค านงึถึงผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องโดยรวม เพื่อให้กิจการสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ สร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้นและเติบโต
อย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายเร่ือง “แนวทางการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” การสร้างมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับองค์กร และบทบาทผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยนายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ผู้ อ านวยการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการสื่อความนโยบายที่
เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ บทบาทหน้าที่ของส่วนก ากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Corporate 
Governance & Compliance Unit)  เพื่อให้ผู้ บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนในการปฎิบัติตามนโยบายที่เ ก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีมากย่ิงขึน้  นอกจากนี ้นายชวลิต          
ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กลา่วสรุปงาน และแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการ
ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมมาภิบาล ที่สามารถผลกัดนัให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
9.8.3 รางวัลด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 1. ASEAN CG SCORECARD  

 บริษัทฯ ได้รับรางวลั TOP 50 ASIAN PLCs ในงาน 2nd ASEAN Corporate Governance (CG) Awards ซึง่เป็น
การประเมินตามหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงานก ากบัตลาดทนุของแต่ละประเทศในกลุม่อาเซียน 
: ASEAN Capital Market Forum (ACMF) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีสงูสดุ 50 อันดับแรก
ในประเทศอาเซียน โดยเป็นบริษัทฯ ที่มีการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้ผู้มี ส่วนเสียทุกกลุ่มรับทราบ 
ประกอบกับวิสยัทัศน์และบทบาทของกรรมการที่อนุมัติกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ให้กับผู้บริหาร เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ พิธีมอบรางวลัดงักลา่ว จดัขึน้ ณ ศนูย์การประชมุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
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2. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  
    คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้การรับรอง บริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรอง
ดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรอง โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรเมื่อวนัที่ 7 มิถนุายน 2561 ที่ผ่านมา 
 

3.   รายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies 2018 : CGR) 

      ผลการส ารวจโครงการการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2561 บริษัทฯ ถกูจดัล าดบัให้อยู่ใน
ระดบัดีเลศิ เท่าปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลีย่โดยรวมสงูขึน้จากร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 96 ดงันี ้ 

ปี บริษัทจดทะเบียนโดยรวม SET100 Index SET50 Index GPSC 
2560 80% 87% 90% 95% 
2561 81% 88% 91% 96% 

 

เปรียบเทียบผลคะแนนรายหมวด  

 หมวด 

คะแนน ปี 2560 คะแนน ปี 2561 

บริษัทจด
ทะเบียน
โดยรวม 

SET100 
Index 

SET50 
Index 

GPSC บริษัทจด
ทะเบียน
โดยรวม 

SET100 
Index 

SET50 
Index 

GPSC 

1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 93% 96% 97% 98% 96% 87% 97% 98% 

2 
การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 

92% 95% 97% 98% 95% 87% 97% 98% 

3 
การค านึงถึงบทบาท
ของ ผู้มีส่วนได้เสีย 

78% 87% 91% 94% 88% 87% 91% 98% 

4 
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

84% 91% 94% 96% 93% 87% 95% 97% 

5 
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

71% 80% 85% 93% 82% 87% 86% 93% 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และสะท้อนการด าเนินงานที่ค านึงถึง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นประจ าทุกปี ในการจัดท ารายงาน
ดังกล่าว บริษัทฯ ค านึงถึงประเด็นที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า รวมถึงพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการ
ประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคญัของบริษัทฯ (Materiality Assessment) โดยสอดคล้องกับแนวทางการรายงาน
สากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standards) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ยอมรับใน
ระดบัสากล นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดเป้าหมายและมีการรายงานการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกบัเป้าหมายการ
พฒันาที่ยัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 พร้อมกับรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้น และเปิดเผย
ให้กบัผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.gpscgroup.com 

 

http://www.gpscgroup.com/
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 
 

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอันจะช่วยผลกัดันการด าเนิธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุ
ภาคสว่นจากการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการบริหารความเสีย่งจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ที่สนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองและเผชิญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้บริษัทฯ คงความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสีย่งอย่างมีประสทิธิภาพและครอบคลมุทุกระดบัทั่วทัง้องค์กร  
โดยได้ก าหนดการบริหารจดัการความเสีย่งออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่  

 (1) การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Level) : เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะเป็น 
การด าเนินการที่มีความสอดคล้องกับสภาพการด าเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ  โดยจัดให้มีการติดตามและ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ได้ขบัเคลือ่นไปในทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ 
 (2) การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Level): เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบหรือความเสยีหายที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยความเสีย่งระดบัหน่วยงานทุก
ความเสี่ยงจะได้รับการบริหารจัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานผู้ รับผิดชอบ ภายใต้การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลักดันการบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายจัดการ  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
ทุกภาคส่วนในองค์กรได้ค านงึถึงผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินงาน ตลอดจนมีการบริหารจัดการในปัจจยัเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผละกระทบต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลมุ  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ                         
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)  เพื่ อ ใ ห้บ ริ ษัทฯบ รร ลุ
วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ การด าเนินงานอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่นที่เก่ียวข้อง และ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ   

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคมุภายใน และระบบบริหารความเสีย่งตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  โดยมีหน้าที่สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ   

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 11/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณารายงานของส่วนก ากับกฎหมายและ
กฎระเบียบองค์กร ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย ซึง่ได้รับหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อีกทัง้พิจารณาความเห็นของหน่วยตรวจสอบภายในต่อผล
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การประเมินดังกลา่ว ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ               สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม  (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control 
Activities)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  ( Information & Communication)  และระบบการติดตาม 
(Monitoring Activities)  

ทัง้นี ้การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุม
ภายในทัง้ 5 องค์ประกอบได้ดงันี ้

 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)  

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารยดึมัน่และสนบัสนุนวฒันธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซ่ือตรงและจริยธรรม
ในการด าเนินงาน พร้อมทัง้ก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อม
ของการควบคุมภายในที่ดี โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม อีกทัง้ก าหนดให้บคุคลากรมี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคมุภายในอย่างชดัเจน ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ก าหนดให้ความซ่ือตรงและจริยธรรมเป็นหนึง่ในคุณค่าองค์กร จงึได้

ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Corporate Governance 

and Code of Conduct) โดยจดัท าเป็นคู่มืออย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร   มีเนือ้หาครอบคลมุส าหรับการ

ปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการเร่ืองการมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์

ขัดกัน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งก าหนดให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติและมีการก าหนด

บทลงโทษในกรณีละเว้นไม่ปฏิบัติตาม โดยมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจและลงนาม

รับทราบเป็นประจ าทุกปี รวมถึงจัดปฐมนิเทศส าหรับพนักงานเข้าใหม่ ก าหนดให้มีการติดตามการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และมีนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistle Blowing and 

Complaints Handling Policy) เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามการกระท าที่ฝ่าฝืน การแก้ไข และลงโทษ

ได้อย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร  ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อ ต้านการทุจ ริต  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption : CAC) ซึ่งผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันทุจริต

ภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการด าเนินการด้านการควบคุมภายใน  โดยบริษัทฯ ได้จัดท าตารางองค์ประกอบความรู้ความ

ช านาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ

หลากหลาย ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง

ดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่

หลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด  โดย 
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บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก ากับดูแลฝ่ายบริหารในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง

กับทิศทางการด าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ขององค์กรและกระบวนการท างานภายในของบริษัทฯ เป็นประจ า 

ทกุปี เพื่อให้โครงสร้างองค์กรที่น ามาใช้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานและมีความคล่องตัวมากที่สุด   

โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ และก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงอย่าง

ชดัเจน สอดคล้องกบัโครงสร้างที่ก าหนด ท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน โดยแบ่งหน่วยงาน

ออกเป็น 3 กลุ่ม (3 Lines of Defense) ได้แก่ 1st Line of Defense  คือ หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของ

กระบวนการ   2nd Line of Defense  คือ หน่วยงานก ากบักฎหมายและกฎระเบียบองค์กรและหน่วยงาน

บริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการให้

เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคมุภายในที่ดี และ 3rd Line of Defense  คือ หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ท าหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่เป็น 1st Line of 

Defense  และ 2nd Line of Defense โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานด้านการบริหารไปยงัประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

 บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์

และเป้าหมายธุรกิจ โดยได้พิจารณาทบทวนและจัดท าแผนทัง้ระยะยาว และระยะสัน้ เป็นประจ าทกุปี 

ครอบคลมุกระบวนการจัดหา พฒันา และรักษาบคุลากร บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบาย

การบริหารงานบุคคลโดยมุ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ส่งผลต่อความก้าวหน้าใน สายอาชีพ และการ

มอบผลตอบแทนและแรงจูงใจอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประเมินจากคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน และ

ศกัยภาพของพนกังานเป็นประจ าทกุปีและมีโครงการพฒันาผู้บริหารกลุม่ศกัยภาพ (GPSC Leadership 

Development Program) ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหาร

กลุม่ศกัยภาพไปพร้อมกบัการด าเนินการตามกลยทุธ์การจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากร  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทกุคนต้องศึกษาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงานและมี

บทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบติัตาม โดยวางรากฐานให้บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการ

ด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการสอบทานการปฏิบติัตามระบบ

ที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ ผ่านนโยบายการควบคมุภายในของบริษัทฯ อีกทัง้ มีการประเมินแรงจงูใจและ

การให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบติัตามการ

ควบคมุภายใน และการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร  จึงจัดให้มี

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee : RMC) ท าหน้าที่ก าหนดและทบทวนนโยบายกรอบ
การบริหารความเสีย่งองค์กร  รวมถงึก ากบัดแูล สนบัสนนุให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในองค์กร  และมีแผนจดัการความเสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทัง้การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่า 
บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
การด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการดังนี ้  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้การด าเนินงานบริหาร             

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับ                

การบรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลกัการบริหารความเสี่ยง

ของสากลตามแนวทางการก ากับกิจการที่ดี   โดยมีคณะกรรมการ RMC  ท าหน้าที่ก ากับดูแลและ

สนับสนุนให้มีการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ  และได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคมุภายใน (Risk Management and 

Internal Control Committee : RMCC) ซึง่ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ท าหน้าที่ก ากับ

ดแูลบริหารความเสีย่ง พิจารณากลัน่กรองแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และจัดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบในการ

ประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและติดตามวิเคราะห์ภาพรวมของการบริหารความ

เสีย่งทัว่ทัง้องค์กรและสรุปรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสีย่งต่อ RMC  

 บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทุกระดับมีบทบาทหน้าที่และส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารความเสีย่ง COSO Enterprise Risk Management Framework  และมาตรฐาน 

ISO31000 :2009 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุ

ความเสี่ยงทุกประเภท โดยค านึงถึงลกัษณะและทิศทางการด าเนินธุรกิจ เป้าหมายขององค์กร ตัวชีว้ัด

ความส าเร็จในการด าเนินงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ  จากภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อน ามาประเมินความส าคัญของความเสีย่งที่จะท าให้องค์กรไม่บรรลเุป้าหมายทัง้

ในระดับองค์กร (Corporate Risk)  และระดับหน่วยงาน (Functional Risk) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยง (Risk Criteria) ของบริษัทฯ  ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงทัง้ ด้านโอกาสเกิดเหตุการณ์  

(Likelihood) และผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ (Impact) โดยจะน าผลการประเมินความเสี่ยงมา

พิจารณาแนวทางการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment) อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการ

ความเสีย่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และก าหนดให้มีการติดตามผลการ

ด าเนินการบริหารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคัญในการป้องกนัและต่อต้านทจุริต โดยได้สอบทานให้บริษัทฯ    

มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการ
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ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และก ากับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดท า

แผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk-Based Audit) โดยน าความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นหนึ่งใน

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบ และด าเนินการตรวจสอบ โดยประเมินการควบคุม

ภายในของกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดทจุริต  อีกทัง้ พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและ

สอบทานประเด็นจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชั่น

รวมกบัการประเมินความเสี่ยงในระดบัหน่วยงาน (Functional Risk) ทกุหน่วยงาน ตลอดจนมีแนวทาง

ในการป้องกันโอกาสเกิดการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ช่องทาง

และกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองและมีการ

ตรวจสอบกระบวนการท างาน 

 บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้พิจารณาปัจจัย

ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  ตลอดจนได้ก าหนดแนว

ทางการจดัการความเสี่ยงดังกลา่ว (Mitigation Plan) ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ  นอกจากนี ้ ฝ่ายบริหาร

ให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลง                

ในอนาคต และมีการก าหนดนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) เพื่อให้มี

การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจดัการการเปลีย่นแปลงทัง้แบบชั่วคราวและ

ถาวรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตหรือปฏิบัติการ (Operational) ระบบการจัดการกฏระเบียบ 

(Regulatory) การบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร (Organizational) และการเปลีย่นแปลง

การบริหารจดัการทัว่ไป (Administrative) ให้มีความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่าสดุที่ยอมรับได้  
 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสีย่งที่ไม่บรรลวุตัถปุระสงค์

ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัย
ความเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถงึวิธีการในการควบคมุเพื่อลดระดบัความเสี่ยง นอกจากนี ้ยงัมีการฝึกอบรม
ผู้ เก่ียวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสีย่งขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ ดงันี ้ 

 บริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดับองค์กรและหน่วยงานอย่างหลากหลายและ

เหมาะสม ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรตามระบบมาตรฐานของบริษัท ครอบคลมุทุกกระบวนการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม ่าสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ ระดับ

ความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ และสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯอย่างเหมาะสม โดยมาตรการ

ควบคมุต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่

อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินอย่าง

ชัดเจน  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการก าหนดตารางการมอบอ านาจอนมุัติ (Table of Authority) ในการท า

ธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  
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 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับและสนับสนุน            

ทิศทางการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และได้พัฒนากิจกรรมควบคมุด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีการก าหนดข้อก าหนดว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับที่ชัดเจนและควบคุมให้เกิดความปลอดภัยของระบบ มีเนือ้หาครอบคลุม

ทัง้สว่นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานและการควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบบริษัทฯ 

(Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลกัการในการปฏิบติัหน้าที่ 

และเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ  มีการด าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ 

ประกาศต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ และจัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ซึ่งได้ก าหนด

มาตรฐานความประพฤติและการกระท าที่เป็นความผิดทางวินัย โดยมีบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎ 

ข้อบงัคบั ระเบียบ หรือค าสัง่ของบริษัทฯ โดยจะประกาศระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศต่างๆ เพื่อให้

พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet  และการสื่อความภายในของบริษัทฯ  นอกจากนี ้แต่ละ

หน่วยงานมีการจดัท านโยบาย และคู่มือการปฏิบติังานที่ครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบติังาน ซึง่จะทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและกระบวนการปฏิบติังานเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้

เกิดมาตรฐานในการท างานและการออกแบบการควบคมุภายในที่ดี ให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมาย

ที่วางไว้ได้ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในคณุภาพของสารสนเทศและการสือ่สาร ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่สนบัสนนุให้การควบคุม

ภายในสามารถด าเนินอย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดงันี ้ 

 ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จดัให้มีฐานข้อมลูส าหรับทุกระบบงาน ส าหรับการปฏิบติังานประจ าวันและ

ตามวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการทบทวนความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็น

ปัจจบุนัอยู่เสมอ รวมถงึการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในฐานข้อมูล  

 บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ

สื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชาสมัพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรายงาน การจัด

กิจกรรม การสื่อความ การสื่อสารผ่านระบบ Intranet เป็นต้น  นอกจากนี ้ยังจัดให้มีตู้ รับข้อเสนอแนะ

เพื่อการปรับปรุงของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เป็น

ความลบัได้  อีกทัง้ มีการก าหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. จดหมายถึงผู้ รับ

เร่ืองร้องเรียน (จ่าหน้าซองถึงฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย)  2. จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และ                      

3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและบคุคลภายนอกรับทราบตามนโยบาย

การรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ  
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 สว่นที่ 2 – 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 7 

 ตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ

ของบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองที่เก่ียวกบัทางการเงินและที่ในเร่ืองที่ไม่เกี่ยวกับทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือ

ได้ และทันเวลา  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  

รวมทัง้ จัดให้มีหน่วยงานประชาสมัพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์  เพื่อรับผิดชอบในเร่ืองการให้

ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป  อีกทัง้ มีการก าหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนตามนโยบาย

การรับเร่ืองร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ 
 

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)  
บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ก าหนดแนวทาง

พฒันาปรับปรุง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ดงันี ้ 
 บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายในตนเอง ( Internal Control Self-Assessment)            

ในระดบัหน่วยงาน  อีกทัง้ จดัให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายในอย่าง

ต่อเนื่องโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) 

โดยรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการ

ตรวจสอบตามความเสีย่ง (Risk based Audit) ที่พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ เช่น ความเสีย่งหลกัที่ส าคัญ

ของบริษัทฯ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ความเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะรายงานผล             

การติดตามเพื่อสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ฝ่าย

จดัการของบริษัทฯ รับทราบ และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทนัท่วงที  

 ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ระบุนโยบายใน

การรายงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน

กฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมี

นัยส าคัญ  อีกทัง้ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และรายงาน

ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   
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สว่นที่ 2 – 12 รายการระหว่างกนั หน้า 1 

12.  รายการระหว่างกัน 

12.1  รายการระหว่างกันของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และบริษัทย่อยกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

12.1.1  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”)  

          ปตท. เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้อ่ืนจากเงินรางวลัท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก ปตท.  
-   รายได้ส าหรับงวด 

 
0.07 

เงินรางวลัท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการท่ีตัวแทนพนกังานของ
บริษัทฯ  ส่งผลงานเ ข้าประกวดภายใต้ โครงการ  PTT Group 
Operational Excellence และ SPIRIT Award  

รายได้อ่ืนจาก Parts and Components 
-   รายได้ส าหรับงวด 

 
0.12 

บริษัทฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพฒันา
เทคโนโลยีกกัเก็บพลงังานในรูปแบบของ Battery Pack กบัทาง ปตท. 
ซึ่งปตท. ขอซือ้ Parts and Component ส าหรับประกอบเป็น Battery 
Module โดยมีราคาและเง่ือนไขตามท่ีทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลง
กนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการซือ้ก๊าซธรรมชาติ  
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ต้นทนุสนิทรัพย์ 

 
16,197.67 
1,814.44 

7.03 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื อ้ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเง่ือนไขในสญัญาท่ีเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลกัส าหรับ
รองรับทอ่ขนสง่ผลติภณัฑ์ (Pipe-rack)  
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1.17 
0.60 

บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักส าหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์    
(Pipe-rack) โดยมีอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขในสญัญาท่ีเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ บริษัทฯได้ช าระเงินล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

ค่าใช้จ่ายส าหรับพนกังานท่ี ปตท. สง่มาปฏิบตัิงาน
สมทบท่ีบริษัทฯ  
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง  

 
 

53.26 
17.52 

ปตท. ส่งพนกังานมาปฏิบัติงานสมทบท่ีบริษัทฯ เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขในสัญญาท่ีเป็น         
ไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อ านวยความสะดวก
ของ ปตท. 
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

2.47 
0.68 

ปตท. มีการจัดตัง้ศูนย์อ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร
ส านกังานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น 
ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกก าลงักาย ศูนย์จองตั๋วโดยสารการเดินทาง  
ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราท่ีเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม 
ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายซือ้น า้มนัเคร่ือง 
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 
0.04 

 

บริษัทฯ ซือ้น า้มันเคร่ืองส าหรับเคร่ืองจักร เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษา
กังหนัไอน า้ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขาย
รายอ่ืนทัว่ไป  
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
0.56 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เป็นการวเิคราะห์คุณภาพก๊าซของโรงไฟฟ้าศรีราชา 
ท่ีมีการทดสอบประจ าทุกปี โดยมีราคาและเง่ือนไขตามท่ีทางบริษัทฯ 
และ ปตท. ตกลงกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรบัตรวจสอบระบบทอ่ก๊าซ 
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.73 
0.36 

เพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย จึงมีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards โดยเป็นราคาขาย
เทียบเคียงกบัผู้ขายรายอ่ืนทัว่ไป  

ค่าซือ้ท่ีดินในนคิมอุตสาหกรรมเอเชีย 
-   ต้นทนุสนิทรัพย์ 

 
274.27 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายท่ีดิน ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
เพื่อใช้ในการพฒันาศูนย์ผลติสาธารณูปการแห่งท่ี 4 โดยมีราคาตาม
ตลาดและเง่ือนไขตามท่ีทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (“GC”)  

 GC เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC 
จ านวน 3 ท่าน คือ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชโูต และนายคงกระพนั อินทรแจ้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการจ าหนา่ยไฟฟ้า ไอน า้ และน า้เพ่ือการ
อุตสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

4,534.92 
780.21 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลติภัณฑ์ระหวา่งบริษัทฯ และ GC 
โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลูกค้า
รายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (Pipe- rack) 
-   รายได้ส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

4.80 
12.09 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญากับ GC เพื่อใช้โครงสร้างหลกัส าหรับรองรับทอ่
ส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้ก าหนดราคาและเง่ือนไขในสญัญา
เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกนัและท่ีไม่
เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับซือ้ Condensate ท่ีลูกค้าส่งน า้
กลบัคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณท่ีระบุไว้ใน
สญัญา 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 
 

9.36 
1.60 

ตามสัญญาการขายไอน า้ให้กับ GC ต้องคืนน า้ Condensate ตาม
ปริมาณท่ีก าหนดไว้  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการปริมาณน า้ 
Condensate มากกวา่ท่ีก าหนดไว้ในสญัญา จึงขอซือ้คืนจาก GC โดย
ได้ท าสญัญา ท่ีมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าตรวจวดัและควบคุมคุณภาพน า้และไอน า้ 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.17 
0.18 

เป็นค่าตรวจวดัสารอินทรีย์ท่ีปนเปือ้นอยู่ในระบบน า้ ซึ่งสารอินทรีย์นี ้
จะสง่ผลกระทบท าให้อุปกรณ์ให้ก าเนดิไฟฟ้าและไอน า้เสียหาย โดยมี
ราคาและเง่ือนไขเปรียบเทียบกับบริษัทภายนอก ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ 

ค่าซือ้สนิทรัพย์ 
-  ต้นทนุสนิทรัพย์ 

 
6.29 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายสินทรัพย์ กับ GC เป็นโครงสร้างหลกั
ส าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีราคาและเง่ือนไข
ตามท่ีทางบริษัทฯ และ GC ตกลงกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.3  บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (“TOP”) 

 TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 8.91 และมกีรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จ านวน 2 ท่าน 
คือ นายอธิคม เติบศิริ และนายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการซือ้น า้มนัดีเซล  
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
18.56 
6.28 

บริษัทฯ น าน า้มันดีเซลมาใช้เป็นเชือ้เพลิงส ารองส าหรับโรงไฟฟ้า      
ศรีราชาในกรณีท่ีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและ
เง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าท่ีดิน 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
- เงินมดัจ า 
 

 
10.45 
4.91 
2.83 

โรงไฟฟา้ศรีราชาตัง้อยู่บนท่ีดินราชพสัดุซึง่ TOP ได้รับสทิธิครอบครอง 
โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงท่ีดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วง
ท่ีดินระหวา่งบริษัทฯ และ TOP โดยอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขในสญัญา
เป็นไปในแนวทางเดียวกบัท่ี TOP ให้ผู้ อ่ืนเช่า  

ค่าใช้จ่ายในการเช่าทอ่สง่น า้ดิบ 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
4.96 

บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ทอ่สง่น า้ดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟา้ศรีราชา ซึง่
เช่ือมต่อกับท่อส่งน า้ของ บริษัท จัดการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค
ตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซือ้น า้ดิบจาก EW โดยอัตรา
ค่าเช่าและเง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าส านักงาน ค่าน า้ และ      
ค่าไฟฟา้ 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-   เงินมดัจ า 

 
 

2.60 
0.11 

บริษัทฯ ได้เช่าพืน้ท่ีในส่วนท่ีเป็นส านกังานในบริเวณพืน้ท่ีของ TOP 
เน่ืองจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตัง้อยู่บริเวณพืน้ท่ีดังกล่าว โดยมีอัตรา       
ค่าเช่าและเง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้บริการด้านต่างๆ จาก TOP 
- ค่าใช้จ่ายระหวา่งงวด 

 
0.36 

 

เน่ืองจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP 
บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉกุเฉิน บริการ
ศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวก
ด้านพืน้ท่ีในการเข้าถึงบริการ โดยมีอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขในสญัญา
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-   เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.47 
0.17 

บริษัทฯ ร่วมท ากิจกรรมชุมชนสมัพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้ส ารอง
จ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกบับริษัทฯ 
ภายหลงั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับพนกังานท่ี TOP ส่งมาปฏิบตัิงาน
สมทบท่ีบริษัทฯ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 
 

0.08 

TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบท่ีบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขในสัญญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด (“TP”) 

 TP ถือหุ้ นบ ริ ษัทฯ  ในสัดส่วน ร้อยละ  20.79 และมีกรรมกา ร ร่วมกัน  2 ท่ าน  คือ  นายอ ธิคม เ ติบ ศิ ริ  และ                                       
นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการจ าหนา่ยน า้เพ่ือการอุตสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
 

 
0.38 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดย
ก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้าราย
อ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการซือ้พลงังานไฟฟา้ส ารอง  
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 
2.43 

ใช้เพื่อส ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อน ามาใช้ในกรณีท่ีการ
ผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคาและเง่ือนไขใน
สญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.5 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) (“IRPC”) 

 IRPC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 48.05 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ขายไฟฟา้และไอน า้  
- รายได้ส าหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
2,307.98 

567.30 

IRPC-CP ได้ท าสญัญาซือ้ขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยก าหนดราคา
และเง่ือนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกนั  

ค่าบริการจดัการแข่งขนักีฬาสีกลุม่ ปตท. 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 
1.07 

เป็นค่าสนับสนุนงานการแข่งขันกีฬาสีกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างความ
สามัคคี อันจะน าไปสู่การร่วมกันท างานด้วยดีและเกิดประโยชน์
ร่วมกนัในกลุม่ ปตท. จึงมีการจดังานการแข่งขนักีฬาสีขึน้ 

ค่าใช้จ่ายในการจดัการและบ ารุงรักษาสถานท่ี 
- ต้นทนุสนิทรัพย์ 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 
0.28 
1.82 

 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายช าระเป็นรายเดือน ตามสญัญาซือ้ขายท่ีดิน
ระหวา่ง IRPC-CP และ IRPC โดยการค านวณค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจาก
จ านวนพืน้ท่ีโครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกันกบัท่ี IRPC เรียกเก็บผู้ใช้
พืน้ท่ีรายอ่ืน  

ค่าใ ช้จ่ ายในการซื อ้ ไฟฟ้า  ไอน า้  น า้ เพื่ อการ
อุตสาหกรรมและค่าบ าบดัน า้เสีย 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

48.23 
3.31 

เน่ืองจากโรงไฟฟา้ IRPC-CP ตัง้อยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดงันัน้
จึงซือ้ไฟฟา้ ไอน า้ และน า้เพ่ือการอุตสาหกรรม อีกทัง้ยงัมีค่าบ าบดัน า้
เสียจากกระบวนการผลิตไอน า้เพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบระบบ 
โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับท่ี IRPC ให้ผู้ อ่ืนใน
พืน้ท่ีเดียวกนั  

ค่าใช้จ่ายส าหรับการเช่าส านกังาน ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า 
และค่าใช้จ่ายสว่นกลาง 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
- เงินมดัจ า 

 
 

7.04 
8.25 
0.08 

IRPC-CP เช่าพืน้ท่ีส านกังานภายในอาคารส านกังานศูนย์เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์  (Enco)  เ น่ืองจากคู่ ค้ าส่ วนใหญ่ของบริษั ทฯ  มี         
ส านกังานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราท่ีก าหนด
ภายใต้สญัญากบั IRPC ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน า้ตามเง่ือนไข 
Minimum Take or Pay  
- เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

162.34 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภัณฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลติภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณสว่นเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นท่ีเหลืออยู่เป็นรายได้ 

ค่าใช้จ่าย Maintenance Service 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
27.56 

 

IRPC-CP  ได้เข้าท าสญัญาจัดการบ ารุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมี
บุคลากรเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านงานบ ารุงรักษา ท าให้เพิ่มความ
คล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขใน
สญัญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับพนกังานท่ี IRPC ส่งมาปฏิบตัิงาน
สมทบท่ี IRPC-CP 
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 

4.71 

IRPC ส่งพนกังานมาปฏิบตัิงานสมทบท่ี IRPC-CP เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขในสญัญาท่ีเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

 
12.1.6 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (“BSA”) 

 บริษัทฯ ถือหุ้นบริุมสทิธิอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว นอกจากนีย้ังมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ราย
เดียวกนัได้แก่ ปตท. ซึง่ถือหุ้นสามัญทัง้หมด โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึง่ถือหุ้นบุริมสิทธิในสดัส่วนร้อยละ 25.00 
ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจดัหาพนกังาน 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
44.26 
15.24 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน 
Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ 
ก าหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเง่ือนไขปกติของ
ธุรกิจ  

 

12.1.7  บริษัท พีทีที ฟีนอล จ ากัด (“PPCL”) 

 PPCL มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายไ ด้การจ าหน่ายไฟฟ้า  ไอน า้  น า้ เพื่ อการ
อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

3,169.81 
640.98 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
PPCL โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกัน
กับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกบับริษัทฯ ซึง่ 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.8  บริษัท จซีี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียร่ิง จ ากัด (“GCME”) 

 GCME มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
35.09 
9.83 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบ ารุงรักษา
โรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านงานบ ารุงรักษา โดยมี
อัตราค่าจ้างบริการและเง่ือนไขตามท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ 
และ PTTME ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 
 

12.1.9 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด (“NPC S&E”) 

           NPC S&E มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายการอบรมเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยใน
การปฏิบตัิงาน 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
-  ต้นทนุสนิทรัพย์ 

 
 

1.09 
0.11 
0.01 
0.02 

NPC S&E มีศูนย์อบรมเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัยในการปฏิบตัิงาน 
จึงมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน  
โดยมีราคาและเง่ือนไขตามท่ีทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลง
กนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.10 บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) (“VNT”) 

 VNT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (Pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.19 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญากบั VNT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (pipe-rack) ภายในพืน้ท่ีมาบตาพดุ โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดอตัราค่าเช่าและเง่ือนไขในแนวทางเดียวกนักับลกูค้ารายอ่ืนทัง้
ท่ีเก่ียวข้องกนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 
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12.1.11 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด (“HMC”) 

 HMC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 41.44 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1,548.94 
157.84 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ 
HMC โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสญัญาในแนวทางเดียวกันกับ
ลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่ง 
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.12 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด (“PTT Tank”) 

 PTT Tank มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท.ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการจ าหนา่ยก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
7.43 
1.83 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.22 

บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-
rack) ภายในพืน้ท่ีมาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดอตัราค่าเช่าและ
เง่ือนไขในสญัญาตามแนวทางเดียวกันกับลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้อง
กนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.13 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากัด (“PTTAC”) 

 PTTAC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายไ ด้การจ าหน่ายไฟฟ้า  ไอน า้  น า้ เพื่ อการ
อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

308.15  
29.78 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภณัฑ์กับ PTTAC โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเง่ือนไข 
Minimum Take or Pay  
-   ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

28.88 
26.99 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภัณฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลติภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณสว่นเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นท่ีเหลืออยู่เป็นรายได้ 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (Pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.80 

บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-
rack) ภายในพืน้ท่ีมาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดอตัราค่าเช่าและ
เง่ือนไขในสญัญาตามแนวทางเดียวกันกับลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้อง
กนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ส ารองจ่ายค่าเปล่ียนอุปกรณ์ส าหรับทอ่สง่ไอน า้ 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-   ลกูหนีค้งค้าง 
 

 
0.10 
3.64 

ทาง PTTAC มีการเปล่ียนแปลงปริมาณการรับไอน า้จาก 20 ตัน เป็น 
80 ตัน และท าการติดตัง้ Restriction (RO) ท่ีสถานีมาตรวดัไอน า้ใน
โรงงาน PTTAC โดยบริษัทฯ ส ารองจ่ายเงินไปก่อนและเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายดงักลา่วกบัทาง PTTAC อีกทอดหนึง่ 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ไอน า้ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 

 
278.31 
23.19 

เน่ืองจากในกระบวนการผลติของ PTTAC จะมีไอน า้เหลือ บริษัทฯ จึง
ซือ้ไอน า้กับ PTTAC โดยมีราคาและเง่ือนไขการรับซือ้ไอน า้ตาม
สญัญา ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.14 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ จ ากัด (“GCL”) 

GCL มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหนา่ยไฟฟา้  
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
60.58 
10.67 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายผลิตภัณฑ์กับ PTTPL โดยก าหนดราคา
และเง่ือนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

รายได้ค่ารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
อาคาร 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

83.15 
15.98 

CHPPได้ท าสญัญารับเหมาก่อสร้าง (EPC)  ออกแบบและติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลงัคาอาคารกับ GCL โดยก าหนดราคาและ
เง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกันกับลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้อง
กนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.15 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ ากัด (“EnCo”) 

 EnCo มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ค่ารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
อาคาร 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

7.41 
2.16 

CHPP ได้ท าสญัญารับเหมาติดตัง้แผงโซลา่เซลล์ กบั Enco บนหลงัคา
ของอาคารเอ ศูนย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพลก็ซ์ และบนอาคารหอพกัภายใน
สถาบันวิทยสิริเมธี โดยก าหนดราคาและเง่ือนไขตามสัญญา ใน
แนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าเช่าพืน้ท่ีส านกังาน และค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
อาท ิค่าท่ีจอดรถ ค่าไฟฟา้ เป็นต้น 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  เงินมดัจ า 

 
 

20.48 
0.30 
4.32 

บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีส านกังานภายในอาคารส านกังานศูนย์เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์  (Enco)  เ น่ืองจากคู่ ค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  มี         
ส านกังานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราท่ีก าหนด
ภายใต้สญัญาซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 

12.1.16 บริษัท พีทีที ดิจติอล โซลูช่ัน จ ากัด (“PTT Digital”) 

 PTT Digital มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และ
ร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว ตามล าดบั มีกรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ท่าน คือ นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชโูต 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
0.21 
0.21 

การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยงัมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ 
จึงได้ท าบนัทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมี
อัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดภายใต้บันทึกข้อตกลง กับ        
PTT Digital ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
49.28 
9.61 

 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อาท ิบริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ 
อินเตอร์เนต็ จดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตัง้ระบบ
ในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบ ารุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตรา
ค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายฝ่ายทนุส าหรับการพฒันาโปรแกรมใหม่ 
-  ต้นทนุสนิทรัพย์ 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
2.37 
1.36 

กลุม่บริษัทฯ ได้ท าการจดัซือ้และปรับปรุงระบบงานกบั PTT Digital ซึง่
มีความเช่ียวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็น
อย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเง่ือนไขทางการค้าตามท่ีตกลงร่วมกนั 
ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.17 บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“TIP”) 

 TIP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 13.33 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

 

12.1.18 บริษัท จซีี ไกลคอล จ ากัด (“GCGC”) 

 GCGC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

721.26 
95.76 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กบั GCGC โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน า้ตามเง่ือนไข 
Minimum Take or Pay  
- ลกูหนีค้งค้าง 
- เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

117.14 
109.48 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภัณฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลติภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณสว่นเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นท่ีเหลืออยู่เป็นรายได้ 

 

12.1.19 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (“GGC”) 

   GGC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว และมี
กรรมการร่วมกนัจ านวน 2 ท่าน คือ นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล และ นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
- รายได้ส าหรับงวด 

 
 

408.33 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  

31 ธันวาคม 61ระหว่าง
กันส าหรับปีสิน้สุด 31 

ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายการท าประกันภัยส าหรับโรงงาน และ
ประกนัภยักรณีธุรกิจหยุดชะงกั 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
-  ต้นทนุสนิทรัพย์ 

 
 

96.60 
69.06 
0.14 
6.27 

กลุ่มบริษัทฯ ท าประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเช่ียวชาญในการเป็น
ตวัแทนจดัหาประกนัภยัขนาดใหญ่ในการท าประกนัภยัของกลุม่ ปตท. 
ทัง้นีค้่าเบีย้ประกนัภยัและเง่ือนไขอ่ืนๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

- ลกูหนีค้งค้าง 79.32 เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ท่ีเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

12.1.20 บริษัท ไทยแฟตตีแ้อลกอฮอล์ จ ากัด (“TFA”) 

 TFA มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึง่ถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
- รายได้ส าหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

111.97 
21.26 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญาในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 
 

12.1.21 บริษัท โซลูช่ัน ครีเอช่ัน จ ากัด (“Solution Creation”) 

 Solution Creation มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ค่าก่อสร้างระบบสง่สาธารณปูการ 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
7.05 

ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการท่ี Solution Creation 
ยกเลกิการซือ้ผลติภณัฑ์จากบริษัทฯ ทัง้นีค้่าใช้จ่ายดงักลา่วอยู่ระหวา่ง
การพจิารณาเรียกเก็บกบัลกูค้ารายใหม่ท่ีมาใช้ระบบต่อ 

 

12.1.22 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จ ากัด (“TEX”) 

 TEX มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นผ่าน GGC ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 ของทนุจดทะเบียน และช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ (ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้ และน า้ เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด  
-  ลกูหนีค้งค้าง  

 
 

26.71 
2.38 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ในแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเง่ือนไข 
Minimum Take or Pay  

 
 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภัณฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
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ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

 
ความจ าเป็นและ 

ความสมเหตุสมผลของรายการ (ล้านบาท) 

-  รายได้ส าหรับงวด  
-   ลกูหนีค้งค้าง  
-   เจ้าหนีค้งค้าง 
 

1.08 
0.20 
2.18 

 

or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลติภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณสว่นเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นท่ีเหลืออยู่เป็นรายได้ 

 

 
12.1.23 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด (“ABT”) 

 ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ ABT ทัง้นี ้VNT มีผู้ ถือหุ้ น
ใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้น VNT ในสดัสว่นร้อยละ 24.98 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ VNT  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (Pipe- rack) 
-  รายได้ส าหรับงวด 

 
 

0.19 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญากับ ABT เพ่ือให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (Pipe-rack) ภายในพืน้ท่ีมาบตาพดุ โดยอตัราค่าเช่า
และเง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบัลกูค้ารายอ่ืนทัง้
ท่ีเก่ียวข้องกนัและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึง่เป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 
 

12.1.24 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จ ากัด (“EFT”)  

 EFT มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 15.00 ของทนุจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายค่าบ ารุงรักษาโครงสร้างส าหรับวางทอ่ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
4.36 

บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบ ารุงรักษาโครงสร้างส าหรับวางท่อของ
บริษัทฯ ซึง่ EFT เป็นผู้บริการบ ารุงรักษาโครงสร้างการวางทอ่เพียงราย
เดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมท่ีโครงสร้างส าหรับวางท่อของ    
บริษัทฯ ตัง้อยู่  โดยมีราคาและเง่ือนไขการให้บริการตามสญัญา ซึ่ง
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส ารวจและศึกษาโครงการ CUP 3 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
 

2.14 
2.29 

บริษัทฯ วา่จ้าง EFT เป็นท่ีปรึกษาส ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ของ
การก่อสร้าง โครงการ  Pipeline Distribution System CUP 3 เพื่ อ
เตรียมการก่อสร้างสอดคล้องกบัแผนการรับไฟฟา้และไอน า้ของลูกค้า 
ซึ่ง EFT มีความรู้ความเช่ียวชาญ และความเข้าใจรายละเอียดของ
ข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดีโดยมีราคาและเง่ือนไขตามท่ีตกลงกัน ซึ่ง
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.25 บริษัท เวนคอเรกซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด (“VCX”)  

 VCX มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นทางอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 90.82 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้การจ าหน่ายไฟฟ้า ไอน า้และน า้เพื่อการ
อุตสาหกรรม 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

44.88 
7.12 

บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยก าหนด
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญาในแนวทางเดียวกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน า้ตาม
เง่ือนไข Minimum Take-or-Pay  
-   ลกูหนีค้งค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 
 

 
 

50.86 
47.53 

เกิดจากปริมาณซือ้ผลิตภัณฑ์ในรอบปีต ่ากว่าปริมาณขัน้ต ่าท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับลว่งหน้า (Minimum Take 
or Pay : MTOP) และหากสามารถซือ้ผลติภณัฑ์เกินจากปริมาณขัน้ต ่า
ดงักลา่วได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสญัญา  ก็จะสามารถขอคืน
เงิน MTOP ส าหรับปริมาณสว่นเกินได้ แต่หากเกินก าหนดเวลาขอคืน 
MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP สว่นท่ีเหลืออยู่เป็นรายได้ 

 

12.1.26 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จ ากัด (“SAKC”) 
 SAKC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสดัส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลกัส าหรับรองรับ
ทอ่สง่ผลติภณัฑ์ (Pipe- rack) 
-   รายได้ส าหรับงวด 
 

 
 

0.25 

บริษัทฯ ได้ท าสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักส าหรับ
รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้ก าหนดอัตราค่าเช่าและ
เง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ี
เก่ียวข้องกันและท่ีไม่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ 

 

12.1.27 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด (“PTTRM”) 
PTTRM มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้น PTTRM ผ่าน PTTOR ในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน

และช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ค่ารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
สถานีบริการน า้มนั 
- รายได้ส าหรับงวด 
- ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

1.88 
0.70 

CHPP ได้ท าสัญญารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลล์ กับ PTTRM บน
หลงัคา Canopy ของสถานีบริการน า้มนั โดยก าหนดราคาและเง่ือนไข
ตามสญัญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและ
ท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.28 บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากัด (“TOP SPP”) 
 TOP SPP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว มี
กรรมการร่วมกนัจ านวน 1 ท่าน คือ นายอธิคม เติบศิริ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายส าหรับการซือ้พลงังานไฟฟา้ส ารอง  
-   ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
(1.48) 

0.06 

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับส ารองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพ่ือน ามาใช้
ในกรณีท่ีการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคา
และเง่ือนไขตามท่ีตกลงร่วมกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.29 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี จ ากัด (“PTTGE”) 
 PTTGE มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่ า ใ ช้ จ่ ายส า ห รั บพนัก ง าน ท่ี  PTTGE ส่ ง ม า
ปฏิบตัิงานสมทบท่ีบริษัทฯ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 

 
 

0.31 

PTTGE ส่งพนกังานมาปฏิบตัิงานสมทบท่ีบริษัทฯ เพื่อสนบัสนุนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเง่ือนไขในสัญญาเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.30 บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (“PTTEP”) 
 PTTEP มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 65.29 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าเช่าสถานท่ีจดัอบรม 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
0.02 

เน่ืองจากห้องประชุมของบริษัทฯไม่เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
และห้องประชุมของ PTTEP ตัง้อยู่ในตึกเดียวกันท าให้สะดวกต่อ
ผู้เข้าร่วมอบรม และเม่ือเปรียบเทียบราคาพบวา่ไม่แตกต่างกนัมากกับ
ผู้ให้เช่ารายอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง 
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12.1.31 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (“PTTEPI”) 

 PTTEPI มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท.  ซึ่ง ถือหุ้ น  PTTEPI ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ  100.00 ของ                    
ทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าเช่ารถ 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
0.04 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเดินทางเย่ียมชมโครงการ PTT Gas to Power กับ 
PTTEPI ท่ีเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดย PTTEPI ได้ส ารองจ่ายค่า
เช่ารถไปก่อน และได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทางบริษัทฯ 
ภายหลงั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.32 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากัด (“PTTEP Services”) 
 PTTEP Services มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้ น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอร่ี 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
4.73 
1.63 

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญจาก PTTEP Services 
เพื่อสนบัสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอร่ีของบริษัทฯ โดยมี
ราคาและเง่ือนไขในสญัญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.33 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากัด (“SSA”) 
 SSA มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายสนบัสนนุสโมสรพีทีทีระยอง 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
2.80 

เพ่ือสง่เสริมและสนนัสนุนกีฬาฟุตบอลอีกทัง้ได้ประชาสมัพนัธ์ช่ือเสียง
ของบริษัทฯ ทางบริษัทจึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ SSA ซึ่ง
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.1.34 บริษัท ปตท. น า้มันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (“PTTOR”) 

 PTTOR มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ ปตท. ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว และมี
กรรมการร่วมกนั 1 ท่าน คือ นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

รายได้ค่ารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลส์บนหลังค า
สถานีบริการน า้มนั 
-  รายได้ส าหรับงวด 
-  ลกูหนีค้งค้าง 

 
 

4.45 
1.56 

CHPP ได้ท าสัญญารับเหมาติดตัง้แผงโซล่าเซลส์  กับ PTTOR บน
หลงัคาบนหลงัคาของสถานีบริการน า้มนั โดยก าหนดราคาและเง่ือนไข
ตามสญัญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอ่ืนทัง้ท่ีเก่ียวข้องกันและ
ท่ีไม่เก่ียวข้องกนั ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่า Propane Gas 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.21 
0.07 

บริษัทฯได้มีการทดสอบ กรณีท่ีใช้น า้มันผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า         
ศรีราชา และใช้ Propane gas เป็นชนวนจุดเคร่ืองจกัรในการทดสอบ
ในครัง้นี ้โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับน า้มนัเคร่ือง 
-  วสัดุคงค้าง 
-  เจ้าหนีค้งค้าง 

 
0.17 
0.03 

บริษัทฯ ซือ้น า้มันเคร่ืองส าหรับเคร่ืองจักร เพื่อใช้ในการบ ารุงรักษา 
Gas Turbine  โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอ่ืนทัว่ไป ซึ่ง
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

 

12.1.35 บริษัท จซีี เอสเตท จ ากัด (“GCEC”) 
 GCEC มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั คือ GC ซึง่ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว  

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกัน
ส าหรับปีสิน้สุด  
31 ธันวาคม 61 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผลของรายการ 

(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายส าหรับบ ารุงรักษาสว่นกลาง 
-  ค่าใช้จ่ายส าหรับงวด 
 

 
0.40 

เป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดินในนิคม
อุตสาหกรรมเอเชีย ท่ีตัง้ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งท่ี 4 โดยมีอัตรา
ราคาและเง่ือนไขตามสญัญา ซึง่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 
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12.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ  
มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
จ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด 
และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการท ารายการดงักลา่วในระดับเดียวกนักบับคุคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้
ว่าการท ารายการดังกล่าวนัน้มีการก าหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจาณาถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าท า
รายการระหว่างกนัที่ส าคญั ดงันี ้

1. รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ: เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการก าหนด
ราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กบัลกูค้าทกุรายทัง้ที่เก่ียวข้องกนัและไม่เกี่ยวข้องกนักบับริษัทฯ  (Arm’s length basis) 

2. รายการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ :  เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการ 
ตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กบัคู่ค้านัน้ จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัที่คู่ค้านัน้ได้
มีการก าหนดให้กบับคุคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทัง้การเข้าท ารายการดงักลา่วจะต้องไม่ท าให้บริษัทฯ เสยีประโยชน์ 

3. รายการเกี่ยวกับการซือ้ขายสินทรัพย์: เป็นรายการที่อาจจะเกิดขึน้เป็นครัง้คราวตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
เช่น การเข้าซือ้ธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทนุและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  โดยการเข้าท า
รายการดงักลา่วให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจ าเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้
ความเห็นถงึความสมเหตสุมผลของราคาและเงื่อนไขส าหรับการเข้าท ารายการดังกลา่ว 

ส าหรับการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันนัน้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการท า
รายการจะไม่มีสิทธิออกเสยีงในการอนุมติัการท ารายการระหว่างกันดังกลา่ว ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทฯ ได้
ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของบริษัทฯ  (แบบ 
56-1) 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ในเร่ืองที่เก่ียวกับการท ารายการระหว่างกัน 
รายการที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิภายใต้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียน 
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12.3  ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ 

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

12.4  นโยบายในการท ารายการระหว่างกัน  
1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เก่ียวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมลูส าหรับการด าเนินการตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการระหว่างกนั 
2. หลกีเลีย่งการท ารายการระหว่างกนัที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3. ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขัน้ตอนและการด าเนินการให้สอดคล้องกับ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถงึหลกัเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท.ก าหนด 
4. ก าหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกนัเสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึง่ต้อง

เป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้ นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว   
บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสนิค้าหรือบริการกบัราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั 

5. ผู้มีสว่นได้เสยีกบัการท ารายการระหว่างกนัจะไม่สามารถอนมุติัหรือออกเสยีงเพื่อลงมติในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 
6. ในการพิจารณาการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจแต่งตัง้ผู้ประเมินอิสระเพื่อท าการประเมินและเปรียบเทียบ

ราคาส าหรับรายการระหว่างกนัที่ส าคญั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว สมเหตสุมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 

ในอนาคต หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนั บริษัทฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก.ล.ต. และตลท.  ทัง้นี ้การเข้าท า
รายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  แต่ต้องเป็นการ
ท ารายการที่บริษัทฯ ได้ค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึน้เป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกบัราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าท ารายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเก่ียวกับข้อตกลงที่มี
เงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปตามที่มีการอนมุัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในการนีฝ่้ายจดัการจะมีการจดัท ารายการสรุป
การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วเพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี 

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่  ก.ล.ต. รวมทัง้ตลท. 
ก าหนด  
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13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) “GPSC” เกิดขึน้จากการควบบริษัท (Amalgamation) 
ระหว่างบริษัท พีทีที ยูทิลิตี ้จ ากัด “PTTUT” และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากัด “IPT” โดยได้จดทะเบียน
จัดตัง้บริษัทขึน้เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บริษัทได้ก าหนดให้มีอัตรา 
การแลกหุ้นของการควบบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ PTTUT และ IPT ที่มีช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัท 
โดยบริษัทได้มาซึ่งทรัพย์สิน หนีส้ิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทัง้หมดของทัง้สองบริษัท ตลอดรวมสัญญาต่างๆ 
ที่ PTTUT และ IPT ได้ท าไว้ก่อนหน้าการควบรวม 

 บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 14  พฤษภาคม 2558 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท  พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 22.73) 
บ ริ ษัท  ปตท.  จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้ นร้อยละ 22.58) บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากัด (ถือหุ้ นร้อยละ 20.79) และ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 8.91) ซึ่งบริษัททัง้สี่แห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมี  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ในล าดบัสงูสดุ 

 

สรุปรายงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้สอบบัญชีโดยนางสาว ดุษณีย์ ยิม้สวุรรณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้ สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิ นและ 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน 
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 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 2 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์

2559 2560 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,421,670                     3,964,781                    4,911,406                    

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากดัในการเบกิใช้ 359,236                        286,421                        1,087,995                    

เงินลงทนุชัว่คราว 2,032,103                     6,000                            10,000                          

ลกูหนีก้ารค้า 2,179,933                     3,663,405                    4,091,919                    

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน

   ที่ครบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 436,701                        605,187                        700,861                        

ลกูหนีอ่ื้น 628,125                        687,581                        579,021                        

สนิค้าคงเหลอื 457,758                        484,786                        626,866                        

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 149,497                        219,819                        155,810                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 11,665,023              9,917,980               12,163,878              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในการร่วมค้า 2,476,611                     2,626,124                    2,700,255                    

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,461,337                     6,148,316                    7,065,122                    

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2,923,125                     2,923,374                    3,213,555                    

เงินให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 2,529,589                     2,965,050                    3,061,023                    

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 5,959,377                     5,354,190                    4,653,328                    

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 26,128,519                   27,245,713                  28,535,210                  

สนิทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 60,983                           73,115                          70,615                          

ค่าความนิยม 15,806                           14,875                          15,043                          

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 526,906                        509,983                        498,528                        

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 6,063                             - 134                                

ค่าสทิธิการใช้ระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 563,020                        558,932                        536,746                        

ค่าสทิธิการใช้สนิทรัพย์รอตัดจ่าย 380,000                        1,043,440                    1,001,422                    

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 331,925                        587,333                        924,164                        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 46,363,261              50,050,445              52,275,145              

รวมสินทรัพย์ 58,028,284              59,968,425              64,439,023              

(พนับาท)

ณ วันที่  31 ธันวาคม 

  



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 3 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2559 2560 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหนีก้ารค้า 1,140,238                     1,622,867                     1,901,499                     

เจ้าหนีอ่ื้น 748,156                        607,695                        991,922                        

เจ้าหนีง้านกอ่สร้าง 307,799                        576,644                        556,952                        

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,913,278                     990,569                        1,052,162                     

ประมาณการหนีส้นิ - 101,171                        101,171                        

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 85,785                           188,632                        123,659                        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 4,195,256                4,087,578                4,727,365                

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14,294,809                   9,824,031                     11,456,886                   

หุ้นกู้ - 4,993,464                     4,994,970                     

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 463,717                        507,690                        491,683                        

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 66,682                           76,670                           140,393                        

เงินค า้ประกนังานกอ่สร้าง -                                 111                                173,823                        

หนีส้นิไม่หมนุเวยีนอ่ืน 253,707                        104,961                        104,825                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 15,078,915              15,506,927              17,362,580              

รวมหนีสิ้น 19,274,171              19,594,505              22,089,945              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน 14,983,008                   14,983,008                   14,983,008                   

   ทนุที่ออกและช าระแล้ว    14,983,008                   14,983,008                   14,983,008                   

   สว่นเกินกวา่มลูค่าหุ้นสามญั 9,485,109                     9,485,109                     9,485,109                     

สว่นเกิน (ต า่กวา่) ทนุอ่ืน (1,118,214)                    (1,118,214)                    (1,118,214)                    

ก าไรสะสม

   จดัสรรแล้ว

      ทนุส ารองตามกฏหมาย 566,207                        707,996                        840,417                        

   ยงัไม่ได้จดัสรร 13,185,888                   14,496,215                   15,804,943                   

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น 47,910                           (7,234)                            (3,297)                            

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 37,149,908              38,546,880              39,991,966              

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม 1,604,205                     1,827,041                     2,357,112                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  38,754,113              40,373,920              42,349,078              

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 58,028,284              59,968,425              64,439,023              

(พนับาท)



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 4 

งบก าไรขาดทุน 

2559 2560 2561

รายได้จากการขายและการให้บริการ 20,036,605                 19,325,029                 24,234,554                 

รายได้จากสญัญาเช่าการเงิน 638,336                     591,730                     542,850                     

ต้นทนุขายและต้นทนุการให้บริการ (17,365,031)                (16,375,944)                (20,201,379)                

ก าไรขัน้ต้น 3,309,910                   3,540,815                   4,576,025                   

รายได้จากการขายไนโตรเจน 96,175                       108,026                     102,738                     

ต้นทนุคา่ไนโตรเจน (89,966)                      (102,641)                    (97,185)                      

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ 3,594                         (3,344)                        (14,668)                      

เงินปันผลรับ 420,007                     270,005                     135,005                     

รายได้อ่ืน 243,908                     478,041                     285,607                     

คา่ใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหนา่ย (8,449)                        (10,570)                      (16,721)                      

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (891,654)                    (839,521)                    (919,885)                    

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

   และการร่วมค้า 346,207                     517,131                     594,809                     

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,429,733                   3,957,942                   4,645,725                   

ต้นทนุทางการเงิน (417,525)                    (361,011)                    (513,720)                    

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,012,208                   3,596,931                   4,132,005                   

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (140,234)                    (256,762)                    (242,792)                    

ก าไรส าหรับปี 2,871,974                   3,340,169                   3,889,213                   

การแบ่งปันก าไร

    สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 2,699,903                   3,174,581                   3,359,187                   

    สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 172,071                     165,588                     530,026                     

ก าไรส าหรับปี 2,871,974                   3,340,169                   3,889,213                   

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.80 2.12 2.24

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)

 
 

 



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 5 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2559 2560 2561

ก าไรส าหรับปี 2,871,974              3,340,169              3,889,213              

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจาก

   การแปลงคา่หนว่ยงานตา่งประเทศ 17,837                   (55,434)                  3,983                    

รวมรายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 17,837                   (55,434)                  3,983                    

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

    ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

สว่นแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 27                         580                       -

ผลขาดทนุจากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

    ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ (816)                      - (45,162)                  

รวมรายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (789)                      580                       (45,162)                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี- สุทธิจากภาษี 17,048                   (54,854)                  (41,179)                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2,889,022              3,285,315              3,848,034              

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    สว่นทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 2,716,875              3,120,017              3,317,961              

    สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ 172,147                 165,298                 530,073                 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2,889,022              3,285,315              3,848,034              

(พนับาท)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 6 

งบกระแสเงนิสด

2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 2,871,974               3,340,169               3,889,213               

ปรับรายการทีก่ระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 140,234                  256,762                  242,792                  

ต้นทนุทางการเงิน 417,525                  361,011                  513,720                  

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 1,265,759               1,351,305               1,802,037               

(กลบัรายการ) ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ 100,229                  30,860                    (95,062)                   

ส ารองคา่เสียหายจากคดคีวาม - 101,171                  -                              

ประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 9,626                      10,614                    11,565                    

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้ 6,903                      3,265                      17,647                    

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (346,207)                 (517,131)                 (594,809)                 

หนีส้งสยัจะสญู - 4,290                      -                              

กลบัรายการขาดทนุจากการปรับมูลคา่สินค้า (150)                        - -

ขาดทนุจากการจ าหนา่ยทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 15,458                    780                         9,345                      

ขาดทนุจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้งาน - - 101,867                  

เงินปันผลรับ (420,007)                 (270,005)                 (135,005)                 

รายได้คา่ปรับจากความลา่ช้าในการก่อสร้าง - (130,474)                 -                              

ดอกเบีย้รับ (215,444)                 (246,792)                 (245,620)                 

3,845,900            4,295,825            5,517,690            

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้า 668,584                  (1,483,472)              (428,705)                 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่การเงิน 532,558                  436,701                  605,187                  

ลกูหนีอ่ื้น 282,291                  85,862                    112,895                  

สินค้าคงเหลือ (51,312)                   (27,027)                   (142,080)                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (17,660)                   (73,309)                   67,308                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,545                      (252,753)                 (395,260)                 

เจ้าหนีก้ารค้า (819,556)                 482,629                  278,632                  

เจ้าหนีอ่ื้น (106,535)                 (69,747)                   377,279                  

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน (162,667)                 17,619                    45,817                    

จา่ยหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (886)                        (626)                        (4,277)                     

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 49,025                    (143,191)                 174,805                  

กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากการด าเนินงาน 4,222,287               3,268,511               6,209,291               

ภาษีเงินได้จา่ยออก (92,197)                   (115,544)                 (361,177)                 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,130,090            3,152,967            5,848,114            

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม

(พนับาท)



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 7 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจ ากดัในการเบิกใช้ (เพ่ิมขึน้) ลดลง (123,747)                  72,815                     (801,574)                  

เงินสดจ่ายคา่สทิธิในการด าเนินงาน (395,607)                  (797,071)                  -

เงินสดจ่ายต้นทนุทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกบัการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ (214,957)                  (222,789)                  (20,726)                   

เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทนุชัว่คราว 6,288,576                2,026,104                (4,000)                     

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในการร่วมค้า (238,279)                  (26,120)                    (90,361)                   

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในบริษัทร่วม (1,082,541)               (1,640,354)               (878,060)                  

เงินสดจ่ายจากการลงทนุในเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (236,247)                  (250)                        (98,970)                   

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั (2,463,160)               (277,910)                  (93,908)                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (3,563,421)               (2,047,503)               (2,937,438)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (29,773)                    (22,184)                    (2,527)                     

เงินปันผลรับ 699,748                   564,459                   696,089                   

ดอกเบีย้รับ 194,014                   80,650                     71,547                    

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงิน (24,934)                    (22,193)                    6,791                      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,190,328)               (2,312,346)               (4,153,137)               

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)

 



    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 สว่นที่ 3 – 13 ข้อมลูทางการเงินที่ส าคญั หน้า 8 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2559 2560 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

คา่ใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน (83,975)                       (23,548)                    (15,216)                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน -                                5,700,000                 -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคนืเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน -                                (5,700,000)                -                             

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั -                                1,000,000                 -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคนืเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั (1,618)                        (1,000,000)                -                             

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,905,081                   1,896,486                 2,865,846                 

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคนืเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (1,601,050)                  (7,227,428)                (1,199,461)                

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                                5,000,000                 -                             

คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ -                                (6,136)                      -                             

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (1,573,216)                  (1,723,046)                (1,872,876)                

ดอกเบีย้จ่าย (338,699)                     (279,230)                  (494,823)                  

เงินสดรับคา่หุ้นจากสว่นทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 310,505                      57,538                     -                             

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (382,972)                     (2,305,364)                (716,530)                  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ

    ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น 2,556,790                   (1,464,743)                978,446                   

ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นทีมี่ตอ่เงินสดและ

   รายการเทยีบเทา่เงินสด -                                7,854                       (31,821)                    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,556,790                   (1,456,889)                946,625                   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 2,864,880                   5,421,670                 3,964,781                 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,421,670                   3,964,781                 4,911,406                 

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

เจ้าหนีง้านก่อสร้าง 307,799                      576,644                   556,952                   

เงินปันผลค้างรับ 52,500                        79,333                     89,833                     

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

(พนับาท)
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ผลการด าเนินงาน – งบการเงินรวม 
      หนว่ย : ล้านบาท 

สรุปผลการด าเนินงานปี 2561 2560 2561 
เปลี่ยนแปลง 

+/(-) 

รายได้จากการด าเนินงาน 19,917  24,777  24% 

ก าไรขัน้ต้น 4,868  6,351  30% 

EBITDA 4,187  5,457  30% 

EBIT 2,836  3,655  29% 

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 710  411  (42%) 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 517  595  15% 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 3,175  3,359  6% 

อัตราก าไรขัน้ต้น* (%) 24% 26% 2% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 16% 14% (2%) 
*ไมร่วมต้นทุนคา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 

ผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  จ ากัด (มหาชน) (GPSC) (“บริษัทฯ”) 
มีก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จ านวน 3,359 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 184 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เม่ือเทียบกับ 
ปี 2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 1,483 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากโรงไฟฟ้าของ
บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากดั (IRPC-CP) เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทัง้ 2 ระยะตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และ
โรงไฟฟ้าอิจิโนเซกิ โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จีเค ( ISP1) เร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 ประกอบกับ 
มีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าของ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากดั โครงการ 2 (BIC 2) เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถนุายน 2560 
และการบันทึกรายได้ทางการเงินจากลูกหนีผู้้ ให้สมัปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (TFRIC12) ของ
บริษัท ไฟฟ้าน า้ลิก 1 จ ากัด (NL1PC) อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 จ านวน 
24,777 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 จากปี 2560 แต่การที่ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 6 นัน้ เป็นผลกระทบมาจากปัจจยัต่างๆ 
ที่มผีลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสงูขึน้ค่อนข้างมาก ในขณะที่อตัราค่าไฟฟ้าอตัโนมัติ (Ft) 
ปรับตวัขึน้เลก็น้อย และการหยดุซ่อมบ ารุงครัง้ใหญ่ตามแผน (Major Overhaul) ของโรงไฟฟ้าศรีราชา ท าให้ค่าความพร้อมจ่าย
ปรับตวัลดลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เป็นต้น รวมทัง้เงินปันผลจากบริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั (RPCL) ในปี 2561 จ านวน 
135 ล้านบาท ลดลงจากเงินปันผลในปี 2560 ที่มีจ านวน 270 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรงไฟฟ้าประเภทผู้ ผลิต
ไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer : IPP) ที่มีลกัษณะการรับรู้รายได้ลดลง 
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รายได้ปี 2561 จ านวน 24,777 ล้านบาท ซึง่สามารถแบ่งตามประเภทผลติภัณฑ์ และตามกลุม่ลกูค้าได้ดังนี ้

 

  
 
สรุปผลการด าเนินงานแยกรายธุรกิจปี 2561 

โรงไฟฟ้าศรีราชา : IPP 
ในปี 2561 รายได้จากการขายไฟฟ้าและจากสญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 3,790 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2560 

ที่มีรายได้จ านวน 4,420 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 14 เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าเข้าระบบตามความต้องการ 
ของ กฟผ. ที่ลดลงร้อยละ 24 รวมทัง้รายได้จากค่าความพร้อมจ่ายมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 42 ซึง่เป็นผลมาจากการปรับปรุง
รายการลูกหนีภ้ายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  (TFRIC 4) และการหยุดซ่อมบ ารุงใหญ่ตามแผน (Major Overhaul) ใน 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ในขณะที่ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณการส่งไฟฟ้าให้กบั 
กฟผ. ที่ลดลง แต่ยงัคงได้รับรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในสว่นที่เป็นค่าคงที่ จงึท าให้ราคาขายไฟฟ้าเฉลีย่ต่อหน่วยปรับตัวสูงขึน้ 
ในสว่นของต้นทนุขายสนิค้าและการให้บริการ ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 3,406 ล้านบาท ปรับตวัลดลงจากปี 2560 จ านวน 430  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 สาเหตุหลกัมาจากต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจ านวน 326 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 และ 
ค่าบ ารุงรักษาลดลงจ านวน 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 ตามชัว่โมงการเดินเคร่ืองที่ลดลง  

ศูนย์ผลิตสาธารณูปการระยอง 1-3 (CUP 1-3) : Cogeneration 
ในปี 2561 มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ จ านวน 14,060 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีรายได้ 

จ านวน 13,183 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7  ซึง่เป็นผลมาจากราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 5  เนื่องจากค่า 
Ft เฉลี่ยปี 2561 สงูกว่าปี 2560 และราคาขายไอน า้เฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 ตามราคาก๊าซธรรมชาติ รวมทัง้ปริมาณ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน า้ของลกูค้ากลุ่มอตุสาหกรรมที่มีมากขึน้ โดยปริมาณการขายไฟฟ้าและไอน า้เพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่
เท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 2 ในขณะที่ต้นทนุขายสนิค้าและการให้บริการของศนูย์ผลิตสาธารณปูการระยอง ในปี 2561 เป็นจ านวน 
10,458 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึน้ 830 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 11 ตามราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ แม้ว่าต้นทนุค่าบ ารุงรักษาจะลดลงก็ตาม 

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ ากัด (IRPC-CP) : SPP 
รายได้ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 6,317 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีรายได้จ านวน 2,093 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 202 ซึ่งเป็นผลมาจากการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทัง้  2 ระยะในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณ 
ขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 341 รวมทัง้ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 6  เนื่องจากค่า Ft เฉลี่ยปี 2561 สงูกว่าปี 
2560 และราคาขายไอน า้เฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 ตามราคาก๊าซธรรมชาติ เช่นเดียวกับต้นทุนขายสินค้าและการ

ไฟฟา้
(SPP+IU) 

52%ไฟฟา้ 
(IPP)
15%

ไอน า้
30%

ไฟฟา้ใน
ต่างประเทศ 

1%

น า้เพ่ือการ
อุตสาหกรรม 1%

อ่ืนๆ 1%

สัดส่วนรายได้ตามประเภทผลิตภัณฑ์
  

สัดส่วนรายได้ตามกลุ่มลูกค้า 

กลุม่ 
ปตท. 
53%

กฟผ.
(EGAT)

38%

ลกูค้าอุตสาหกรรมนอก
กลุม่ ปตท. 7%

ต่างประเทศ 2%



    แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

 
สว่นท่ี 3 – 14 การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ หน้า 3 

ให้บริการ ประกอบด้วยต้นทุนวตัถุดิบ ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทนุค่าก๊าซธรรมชาติค่าบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้ร้อยละ 195 โดยในปี 2561 ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ มีจ านวน 4,331 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,850  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192 ซึง่เป็นผลจากการเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในระยะที่ 2 ตามที่ได้กลา่วข้างต้น 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จ ากัด (CHPP) : VSPP 
รายได้ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 326 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีรายได้จ านวน 219 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 49 เนื่องจาก บริษัทมีรายได้รับจากการให้บริการรับเหมาติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคาสถานีบริการน า้มัน  และ
อาคารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการที่ปรับตัวเพิ่มขึน้จ านวน 81 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 77 จากค่าใช้จ่ายในการให้บริการรับเหมาติดตัง้แผงโซล่าร์เซลล์บนหลงัคาสถานีบริการน า้มัน และอาคาร
ของบริษัทในกลุม่ ปตท. ที่เพิ่มขึน้ 

โรงไฟฟ้าอิจโินเชกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จเีค (ISP1) : Other 
รายได้ส าหรับปี 2561 มีจ านวน 279 ล้านบาท ปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่มีรายได้จ านวน 2 ล้านบาท สาเหตหุลกัจาก

การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2560 ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึน้ 
เช่นเดียวกนัเป็นจ านวน 39 ล้านบาท 

 
เหตุการณ์ที่ส าคัญ และบางส่วนมีผลต่องบการเงนิอย่างมีสาระส าคัญในปี 2561 

 วนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด โรงไฟฟ้าผู้ผลติไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
เป็นเชือ้เพลงิ ซึง่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 30 จะด าเนินการลงทนุขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าอีกประมาณ 
60 เมกะวตัต์ และไอน า้อีกประมาณ 10 ตนัต่อชัว่โมง โดยใช้เงินลงทนุประมาณ 3,105 ล้านบาท ซึง่โครงการ 
ขยายก าลงัการผลติดังกล่าว เร่ิมก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
ได้ประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทัง้นี ้ ภายหลงัด าเนินการแล้วเสร็จ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
จะมีขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้าสทุธิรวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และขนาดก าลงัการผลิตไอน า้รวมประมาณ 
40 ตนัต่อชัว่โมง 

 วนัที่ 20 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทอนมุติัการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของ 
บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากัด (มหาชน) และการเรียกประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ในวนัที่ 24 สงิหาคม 2561 
เพื่อขออนมุติัการเข้าซือ้หุ้นของ บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และ 
อนมุติัการออกหุ้นกู้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 68,500 ล้านบาท หรือในสกลุเงินอื่น 
ในอตัราเทียบเท่า 

 วนัที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นกบักลุ่มบรู๊คฟีลด์ รีนิวเอเบิล พาร์ทเนอร์ส เพื่อเข้าซือ้หุ้น 
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ส าหรับเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัทที่เข้าลงทนุประกอบด้วย 
(1) บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จ ากดั (“เอ็น.พี.เอส.”) (2) บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ ากดั 
(“เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย”) (3) บริษัท พี.พี. โซลา่ จ ากดั (“พี.พี. โซลา่”) ซึง่ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า 
พลงังานแสงอาทิตย์ โดยมีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 39.5 เมกะวตัต์ และเข้าลงทนุใน (4) บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม 
โกลบอล โอเปอเรติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (“เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล”) ซึง่เป็นกิจการให้บริการด้านการปฏิบติัการดแูล
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ โดยการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทเหลา่นีม้ีมลูค่าของรายการทัง้สิน้ประมาณ 
3,070 ล้านบาท รวมการโอนสทิธิตามสญัญาเงินกู้จากผู้ ถือหุ้นเดิม 
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ความคืบหน้าการเข้าลงทุนในธุรกิจ 
 
ความคืบหน้าการเข้าซือ้หุ้น บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 

เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (“กกพ.”) มีมติเห็นชอบในหลกัการให้บริษัทฯ 
รวมกิจการกบั บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (“GLOW”) พร้อมทัง้ก าหนดเงื่อนไขบงัคบัก่อนให้ขายกิจการของบริษัท 
โกลว์ เอสพีพี 1 จ ากดั (“SPP1”) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือเวลาเดียวกนักบัที่บริษัทฯ รวมกิจการกบั GLOW และในวนัเดียวกนันี ้
บริษัทฯ และ Engie Global Developments B.V. (“ENGIE”) ได้เข้าท าสญัญาแก้ไขสญัญาซือ้ขายหุ้นฉบบัลงวนัที่ 
20 มิถนุายน 2561 โดยได้ระบเุร่ืองการขายกิจการของ SPP1 เป็นเงื่อนไขบงัคบัก่อนเพิ่มเติม เพื่อให้การซือ้ขายหุ้น GLOW 
เป็นไปตามมติอนมุติัของ กกพ. กลา่วคือ บริษัทฯ จะซือ้หุ้นที่ซือ้ขายและด าเนินการท าค าเสนอซือ้หุ้นที่เหลอืทัง้หมดของ GLOW 
ได้ก็ต่อเมื่อการขายกิจการของ SPP1 เป็นอนัเสร็จสิน้เรียบร้อย 

โดยในวนัที่ 8 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และ ENGIE ได้ลงนามในสญัญาแก้ไขสญัญาซือ้ขายหุ้น ฉบบัลงวนัที่ 
20 มิถนุายน 2561 โดยการแก้ไขสญัญาดงักลา่วเป็นผลจากการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ และ ENGIE เพื่อด าเนินการตาม
เงื่อนไขบงัคบัก่อนครบถ้วน ทัง้นี ้ภายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้นฉบบัแก้ไข บริษัทฯ และ ENGIE ได้ตกลงเปลีย่นแปลงราคาซือ้ขายต่อ
หุ้นจากเดิม 94.892 บาท เป็นราคา 91.9906 บาทต่อหุ้น (อนึง่ ราคาซือ้ขายดงักลา่วจะมีการปรับลดลงได้อีกเป็นจ านวนเท่ากบั
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น หาก GLOW มีการก าหนดสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลก่อนเงื่อนไขบงัคบัก่อนเสร็จสิน้ลง) โดย
ราคาที่เปลีย่นแปลงสะท้อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพิ่มเติมจากก าหนดการที่เปลีย่นแปลงไป และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพื่อให้การเข้า
ท าธุรกรรมการซือ้ขายหุ้น GLOW เสร็จสิน้ลง 

และในวนัที่ 14 มีนาคม 2562 บริษัทฯ และ ENGIE ได้ด าเนินการซือ้ขายหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของ GLOW จ านวน
ทัง้สิน้ 1,010,976,033 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ GLOW) เสร็จสิน้แล้ว ในราคาซือ้
ขายหุ้นละ 91.9906 บาท ซึง่ท าให้ GLOW มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการนีบ้ริษัทฯ มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หุ้นที่
เหลอืทัง้หมดของ GLOW เป็นจ านวนทัง้สิน้ 451,889,002 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30.89 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ 
GLOW) ในราคา 91.9906 บาทต่อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 12/2554 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  

 
การเข้าท าสัญญาซือ้ขายหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เมื่อวนัที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุ้นเพื่อเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัทที่เข้าลงทนุ ประกอบด้วย 
บริษัท เอ็น.พี.เอส. สตาร์กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย จ ากัด และบริษัท พี.พี. โซล่า จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการผลติ
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ที่มีก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมทัง้สิน้ 39.5 เมกะวัตต์ และเข้าลงทุนในบริษัท 
เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเรติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ จากผู้ ขายกลุ่ม บรู๊คฟีลด์ รีนิวเอเบิล พาร์ทเนอร์ส ซึ่งประกอบกิจการพลังงานทดแทนรายใหญ่ 
โดยมีมูลค่ารวมของรายการทัง้สิน้ประมาณ 3,070 ล้านบาท รวมการโอนสิทธิตามสญัญาเงินกู้จากผู้ ถือหุ้นเดิม ซึ่งราคาซือ้ขาย
สามารถปรับเปลี่ยนได้ขึน้กบัปัจจยับางประการ โดยการโอนหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และปฏิบติัตาม
เงื่อนไขที่ระบใุนสญัญาซือ้ขายหุ้นครบถ้วน คาดว่าการโอนหุ้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ทัง้นี ้การเข้าท าธุรกรรมนี ้
จะใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ หรือจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเมื่อธุรกรรมการเข้าซือ้กิจการเสร็จสิน้ลงแล้วจะท าให้
กลุม่บริษัทต่างๆเหลา่นีม้ีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
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 การลงทนุในครัง้นีเ้ป็นไปตามกลยทุธ์การเติบโตของบริษัท ในการขยายกิจการด้านธุรกิจพลงังานไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
และต่อยอดความเชี่ยวชาญการประกอบกิจการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย อีกทัง้เป็นกิจการที่มี
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวที่สามารถสร้างความมัน่คงทางด้านรายได้ให้กบับริษัทอย่างต่อเนื่อง  
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ผลการด าเนินงาน          
หนว่ย : ล้านบาท 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย      2560       2561  
เปลี่ยนแปลง 

+/(-)  
รายได้จากการด าเนินงาน 19,917 24,777 24% 

ต้นทนุขาย (ไม่รวมค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย) (15,049) (18,426) 22% 

ก าไรขัน้ต้น 4,868 6,351 30% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (693) (909) 31% 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 12 15 25% 

EBITDA 4,187 5,457 30% 

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1,351) (1,802) 33% 

EBIT 2,836 3,655 29% 

ต้นทนุทางการเงิน (361) (514) 42% 

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 710 411 (42%) 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 517 595 15% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (257) (243) (5%) 

ก าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการพิเศษ 3,445 3,904 13% 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ (3) (15) n/a 

ส ารองผลเสียหายจากคดีความ (101) - (100%) 
ก าไรสุทธิ 3,341 3,889 16% 

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ (166) (530)  n/a 

ก าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 3,175 3,359 6% 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.12 2.24 6% 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (ล้านหุ้น) 1,498 1,498 0% 

 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้ของปี 2561 ปรับตวัเพิ่มขึน้ 4,860 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึง่ปัจจยัที่สง่ผลต่อการ
เพิ่มขึน้ของรายได้มาจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP และ ISP1 มียอดขายเพิ่มสูงขึน้จากเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ประกอบกับมีรายได้จากบริษัท CHPP เพิ่มขึน้ จากการให้บริการรับเหมาติดตัง้แผงโซล่า
เซลล์บนหลงัคาของสถานีบริการน า้มนัและอาคารของบริษัทในกลุม่ ปตท.  
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2. ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย) 
• ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนหลกัในการผลิตของบริษัทฯ ในปี 2561 ต้นทุนก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ จ านวน 3,245 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25  เป็นผลมาจากราคาก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกับปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า 
IRPC-CP ท่ีเพิ่มขึน้ จากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เต็มทัง้ 2 ระยะ ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2560 

• ต้นทุนค่าบ ารุงรักษา ในปี 2561 ลดลงจ านวน 29 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ตามชัว่โมงการเดินเคร่ืองที่ลดลงของโรงไฟฟ้าศรี
ราชา ตามการเรียกรับไฟฟ้าเข้าระบบของกฟผ. 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจ านวน 909 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 216 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบ

กบัปี 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าบริหารจัดการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
4. ค่าเสื่อมราคา 

 ในปี 2561 ค่าเสื่อมราคามีจ านวน 1,802 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 451 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี  2560 สาเหตุหลักมา จากการเ ปิ ดด า เ นินกา รเ ชิ งพา ณิชย์ค รบทั ง้ สอ ง ระยะขอ งโ ร งไฟฟ้ า  IRPC-CP ตั ง้แ ต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2560 และการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า ISP1 ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2560 
5. ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2561 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 514 ล้านบาท ลดลง 153 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 
โดยมีสาเหตุหลักจาก การรับรู้ต้นทุนการกู้ ยืมของ IRPC-CP และ ISP1 เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากการเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
ในปลายปี 2560 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการกู้ ยืมเงินระยะยาวเพิ่มเติม ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อใช้รองรับการเติบโต 
ของธรุกิจเป็นเงินจ านวน 2,000 ล้านบาท 
6. รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น 

ในปี 2561 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 411 ล้านบาท ลดลง 299 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 จากปี 2560 เนื่องจากใน 
ปี 2560 มีรายได้อื่นจากค่าสินไหมทดแทนจากเคร่ืองจักรของโรงผลิตสาธารณูปการระยองแห่งที่  1 และค่าชดเชยจาก
ผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ระยะที่ 1 อีกทัง้เงินปันผลรับจาก RPCL ในปี 2561 ลดลง 
7. ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

      หนว่ย : ล้านบาท 

 ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 และการร่วมค้า 

      สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

2560 2561   เปลี่ยนแปลง 
+/(-) 

ส่วนงานผู้ผลติไฟฟ้าอิสระ (IPP)     

- บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 25%  (22)  (25)  (15%)  
ส่วนงานผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP)        
- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) 25%  88   145   64%  

- บริษัท ผลติไฟฟ้านวนคร จ ากดั (NNEG)   30% 122  112  (9%)  
- บริษัท ไฟฟา้น า้ลกิ 1 จ ากดั (NL1PC) 40%  30   54   80%  
รวมส่วนงานผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็   240   311   30%  

ส่วนงานผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็มาก (VSPP)         

- บริษัท ไทยโซลา่ร์ รีนวิเอเบลิ จ ากดั (TSR) 40%  299   309   3%  

รวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า     517   595   15%  
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ในปี 2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า จ านวน 595 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 78 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกบัปี 2560 โดยมีสาเหตมุาจาก 

• สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) ลดลงร้อยละ 15 สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายใน
การบริหารที่เปลีย่นแปลงในระหว่างงวด 

• ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ ากัด (BIC) เพิ่มขึน้ ร้อยละ 64 เนื่องจากมี 
การรับรู้รายได้เต็มปี หลงัจากที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถนุายน 2560  

• ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ ากัด (NNEG) ปรับตัวลดลงร้อยละ 9 เนื่องจากราคา 
ค่าก๊าซธรรมชาติเพิ่มสงูขึน้ 

• สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั (NL1PC) เพิ่มขึน้ร้อยละ 80 โดยเป็นผลมาจากการบนัทกึรายได้
ทางการเงินจากลกูหนีผู้้ ให้สมัปทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 12 (TFRIC12) 

• สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด (TSR) เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เนื่องจากดอกเบีย้จ่ายลดลง
ตามสดัส่วนเงินกู้ที่ลดลงจากการทยอยจ่ายช าระคืนเงินต้น และมีการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในสญัญาเงินกู้ เพื่อขอปรับอัตรา
ดอกเบีย้จ่ายลดลง 
8. ก าไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ในปี 2561 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 15 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ที่มีผลก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นจ านวน 3 ล้านบาท  
9. ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 243 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เนื่องจากใน
ปี 2560 IRPC-CP มีภาระภาษีที่เกิดขึน้จากรายได้ที่ไม่ได้รับสทิธิยกเว้นภาษีตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ได้แก่ รายได้
ค่าชดเชยจากผู้ รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า IRPC-CP ระยะที่ 1 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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สินทรัพย์ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวมมูลค่า 64,439 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 4,471 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 7 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัของการเพิ่มขึน้จากสนิทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทนุบริษัท
ในเครือจากการเรียกช าระเงินเพิ่มทุนของบริษัทในเครือ การเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
โดยรายละเอียดของการเพิ่มขึน้ที่มีสาระส าคัญมีดงันี ้

• สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 2,150 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุมาจาก 

- ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้จ านวน 429 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึน้   

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมเงินลงทนุชัว่คราว เพิ่มขึน้จ านวน 1,752 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 โดย

มีสาเหตหุลกัมาจากการเบิกเงินกู้  (สทุธิจากการจ่ายช าระเงินกู้ ) เพิ่มขึน้ จ านวน 1,696 ล้านบาท 

• เงนิลงทุนในบริษัทในเครือ เพิ่มขึน้จ านวน 1,281 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วมและ

เงินลงทุนในการร่วมค้าจ านวน 992 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 291 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

                               หนว่ย : ล้านบาท 

เงนิลงทุน 
ลงทุนใน 

2561 
ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน) 

ปรับลดเงิน             
ลงทุนจาก 

เงนิปันผลรับ 

ผลต่างจาก
การเเปลงค่า 
งบการเงนิ 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม      

- บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (BIC) - 145 (81) - 64 

- บริษัท ไซยะบรีุพาวเวอร์ จ ากดั (XPCL) 878 (25) - - 853 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 878 120 (81) - 917 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
- บริษัท ไทยโซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากดั (TSR) - 309 (382) - (73) 

- บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากัด (NNEG) 7 112 (108) - 11 

- บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั (NL1PC) 83 54 - - 137 

รวมเงนิลงทุนในการร่วมค้า 90 475 (490) - 75 

รวม 968 595 (571) - 992 

 
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึน้จ านวน 1,289 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากค่าซือ้ที่ดิน
และงานระหว่างก่อสร้างของศนูย์ผลิตสาธารณปูการระยองแห่งที่ 4 

• ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สุทธิ ลดลง 605 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากการทยอยรับเงินจาก กฟผ. ผ่าน
การรับรู้รายได้ค่าขายตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  4 เร่ืองการประเมินว่าข้อตกลง
ประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ (TFRIC4) 
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หนีส้ิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนีส้ินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีมูลค่ารวม 22,090 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 2,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก 
• เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึน้จ านวน 1,696 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากการเบิกเงินกู้ จาก 
สัญญาเดิมของ IRPC-CP และ ISP1 จ านวน 866 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ ระยะยาวเพิ่มเติมจ านวน 
2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ISP1 IRPC-CP และ CHPP ได้มีการจ่ายช าระคืนเงินต้นจ านวน 
1,199 ล้านบาท 

• หนีส้ินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึน้จ านวน 578 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนีง้านก่อสร้าง 
ศนูย์ผลติสาธารณปูการระยองแห่งที่ 4 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 42,349 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

จ านวน 1,975 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม 
ที่ยังไม่ได้จัดสรร จ านวน 1,309 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 530 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปเป็น
จ านวน 1,873 ล้านบาท ในเดือนเมษายน และกนัยายน 2561 

งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน) 

เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2560 จ านวน 1,784 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดรับจากกิจกรรม
ด าเนินงาน ในปี 2560 เงินสดต้นงวดยกมา 4,257 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดปลายงวดเท่ากบั 6,009 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
กระแสเงินสดแต่ละกิจกรรมดงันี ้

 

หนว่ย : ล้านบาท 

 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 6,108 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (3,608) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (716) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ (ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น) 1,784 

ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่นที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (32) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ (หลงัผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่น) 1,752 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด* 4,257 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด* 6,009 

*รวมรายการเงินฝากที่มีข้อจ ากดัในการเบิกใช้และเงินลงทนุชัว่คราว  
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• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  
6,108 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานในระหว่างงวดจ านวน 6,473 ล้านบาท และ
จ่ายช าระภาษีเงินได้เป็นจ านวน 365 ล้านบาท 

• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 
ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 3,608 ล้านบาท จากการ 

ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการช าระค่าที่ดินและก่อสร้างเพิ่มเติม จ านวน 3,220 ล้านบาท จ่ายเงินลงทุนจากการ 
เรียกค่าหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วม การร่วมค้าและเงินลงทนุระยะยาวอื่นเป็นจ านวน 1,068 ล้านบาท ให้กู้ ยืมเงินแก่กิจการ 
ที่เก่ียวข้องกันจ านวน 88 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก RPCL และบริษัทฯ ในเครืออื่นๆ 
รวมจ านวน 696 ล้านบาท และได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุอื่นๆ จ านวน 72 ล้านบาท 

 
• กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

ส าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 716 ล้านบาท 
โดยเป็นเงินสดรับจากการเบิกเ งินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ISP1 และ IRPC-CP 
จ านวน 2,866 ล้านบาท แต่มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ISP1 IRPC-CP 
และ CHPP จ านวน 1,199 ล้านบาท จ่ายดอกเบี ย้และค่าใช้จ่ายในการกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็น 
จ านวน 510 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,873 ล้านบาท 

 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ หน่วย 2560 2561 

อัตราส่วนในการท าก าไร    

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น* % 24.44 25.63 

อตัราสว่นก าไรสทุธิ % 16.08 15.37 

อัตราส่วนหนีส้ิน    

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 7.85 7.11 

อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Net D/E) เท่า 0.29 0.27 

อตัราสว่นหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (Total D/E) เท่า 0.49 0.52 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 2.43 2.58 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 1.94 2.14 

* ไม่รวมต้นทนุจากค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย    
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สูตรค านวณทางการเงนิ 

 
 

 
 

  
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท   



 

ชื่อ – นามสกุล   : นายสรุงค์ บูลกุล 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 63 ปี  
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A. 
 : Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A. 
 : Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse 

University, New York, U.S.A. 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A. 
 : หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่  8 

สถาบนัพระปกเกล้า 
 : หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร วปรอ.) รุ่น  4919 วิทยาลัย

ป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นที่ 15   

วิทยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม 
 : หลกัสตูร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 2  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 2  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
    จ านวน 2 แห่ง  : ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 12 แห่ง : ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 

 : ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
 : กรรมการ การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
 : กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
   
   
 : กรรมการ บริษัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
 : รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
 : ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : ที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 



 : ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทนุไทย 
 : กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd (ประเทศสงิคโปร์) 
 : กรรมการอิสระ บริษัท เนชัน่แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ากดั 
 : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัเพื่อการยติุธรรมแห่งประเทศไทย 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

18 ก.ค. 60 – 25 มิ.ย. 61 : ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
2557 – 2560 : นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2557 – 2560 : กรรมการสภาธุรกิจตลาดทนุไทย 

2557 – 2559 : กรรมการ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2557 – 2558 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐาน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2558 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Limited (ประเทศสงิคโปร์) 
2555 – 2557 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 73,000   หุ้น (0.004872%) 
คู่สมรส : 36,800   หุ้น (0.002456%) 
รวม : 109,800 หุ้น (0.007328%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ – นามสกุล   : นายครุุจิต นาครทรรพ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 63 ปี  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม  

University of Oklahoma, U.S.A. 
 : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลยีม  

University of Oklahoma, U.S.A. 
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลยีม  

University of Oklahoma, U.S.A. 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Collective Action Against Corruption Conference  

(C – Conference 1/2014) 
 : หลกัสตูร R - CF - Chairman Forum (R – CF 2/2013) 
 : หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC 12/2011) 
 : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 32/2010) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 64/2007) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 

สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 : หลกัสตูรนักบริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที่ 2  

ส านกังานศาลปกครอง 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 13 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 1  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรภูมิพลงัแผ่นดินส าหรับผู้บริหารระดับสงู รุ่นที่ 2 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู : ผู้น าที่มีวิสยัทศัน์และคณุธรรม (นบส.) รุ่นที่ 46   

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 : หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 60 London Business School  สหราชอาณาจักร 
 : หลกัสตูรผู้น า - น าการเปลีย่นแปลง รุ่นที่ 2 มลูนิธิสมัมาชีพ / เครือมติชน 
   
   
   
 : หลกัสตูรการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (SPSDM) จัด

โดยส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และบริษัท ACI Consultants 
 : การสมัมนาทางวิชาการเร่ือง “ฟอกเงิน เร่ืองใกล้ตวัที่ควรรู้” 
 : การบรรยาย เร่ือง “Anti - corruption: Leadership Role of the Board” 

  



ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
จ านวน 1 แห่ง  : กรรมการอิสระ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากดั (มหาชน) 

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 5 แห่ง : ผู้อ านวยการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 : กรรมการกฤษฎีกา 
 : ประธานร่วม (ฝ่ายไทย) ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  

(Malaysia – Thailand Joint Authority) 
 : กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวฒุิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 : ประธานกรรมการ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต.ค. 2558 – ส.ค. 2560 : ประธานคณะกรรมาธิการขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ ด้านพลงังาน  

สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
ก.พ. 2559 – ต.ค. 2559 : กรรมการบริหาร สภาวิจยัแห่งชาติ 
มิ.ย. 2558 – ก.ย. 2558 : ปลดักระทรวงพลงังาน 
ต.ค. 2557 – มิ.ย. 2558 : รองปลดักระทรวงพลงังาน 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
ก.ค. 2557 – ก.ย. 2557 : อธิบดีกรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน 
   2554 – 2557/2558 : กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
ชื่อ – นามสกุล   : นายพยงุศักด์ิ ชาติสทุธิผล 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 3) 
  2 เมษายน 2558 (วาระที่ 2) 
  27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 66 ปี 
ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิศวกรรมการผลิต  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
 : ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการบริหารการพฒันาองค์การ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 : Certificate of Management Development Program, Northwestern University, U.S.A. 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SCC/2004)   
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 1  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรภูมิพลงัแผ่นดิน ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู  รุ่นที่ 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : หลกัสตูรนักบริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที่ 2  

ส านกังานศาลปกครอง 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 

สถาบนัวิทยาการการค้า มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
จ านวน 1 แห่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 5 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง - แฟ็กเตอริง จ ากดั (มหาชน) 

 : กรรมการ  บริษัท ลนิเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ  บริษัท สยามยไูนเต็ดสตีล (1995) จ ากดั 
 : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) 
   
 : กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากัด 

  



ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
  2559 – 2560 : ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2559 : กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557 : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย  
2555 – 2556 : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
2554 – 2558 : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ  

คณะกรรมการบริหารกองทนุสง่เสริมการประกนัภัยพิบติั 
2554 – 2557 : ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2557 : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2553 – 2557 : กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
2553 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
2553 – 2554 : กรรมการ บริษัท สามคัคี ประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2557 : กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการ   

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
   ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  4 เมษายน 2559 (วาระที่ 2) 

20 มกราคม 2559 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 62 ปี 
ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตรบณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 217/2016) 
 : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 9  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรชัน้นายร้อย โรงเรียนทหารราบ ศนูย์การทหารราบ 
 : หลกัสตูรชัน้นายพนั โรงเรียนทหารราบ ศนูย์การทหารราบ 
 : หลกัสตูรการจดังานส่งก าลงับ ารุง โรงเรียนสง่ก าลงับ ารุงทหารบก 
 : หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 : หลกัสตูรนายทหารปลดับญัชีระดบัผู้บริหาร โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)           
   จ านวน 1 แห่ง : คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2559 – 2560 : กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2559  : ผู้ช านาญการกองทพับก 
2555 : รองผู้บัญชาการศนูย์การทหารราบ กองทพับก 
2551 : ผู้อ านวยการกอง กองวิทยาการ ศนูย์การทหารราบ กองทพับก 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

   
  



ชื่อ – นามสกุล   : นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 67 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP10/2017) 
 : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 7/2017) 
 : หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 36/2011) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 92/2007) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรอบรมประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1  

สถาบนัข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
 : หลกัสตูรวฒุิบตัรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1  

สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 : หลกัสตูร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : การสมัมนาทางวิชาการเร่ือง "ฟอกเงิน เร่ืองใกล้ตวัที่ควรรู้" 
 : การบรรยายในหัวข้อ “RESOURCE REVOLUTION: Another Chapter in the              4th Industrial 

Revolution” 
 : การสมัมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge” 

 : การสมัมนา “เรียนรู้เพื่อพฒันา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทนุอย่างแท้จริง” 

 : หลกัสตูร ผู้น ายุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทจุริต รุ่นที่ 1/2561 

ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท น า้ตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)) 
 : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้  เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 10 แห่ง : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท 75  ซี พี อี จ ากดั 
 : กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชี  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถัมภ์ 
 : กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 : กรรมการ มลูนิธิเพื่อสนบัสนนุการพฒันาวิชาการทางนิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันา 
 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 : กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ก.พ. 2559 – เม.ย. 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ     

บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2560 : กรรมการก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชี  

สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถัมภ์ 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  



ชื่อ – นามสกุล   : นางนิชา หิรัญบรูณะ ธุวธรรม 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 50 ปี  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขา International Studies, Ohio University, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทนุการศกึษา 

Foreign Student Scholarship) 
 : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : ไม่มี 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นบส.) ผู้น าที่มีวิสยัทศัน์และคณุธรรม  

รุ่นที่ 59 จดัโดยส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 : หลกัสตูรประกาศนียบัตรชัน้สงูการเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ สถาบันพระปกเกล้า 
 : หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ส าหรับผู้ บ ริหารหน่วยงาน ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    : ไม่มี 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 2 แห่ง : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ส านักนายกรัฐมนตรี 

 : ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกังานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

7 มีนาคม 2559 : รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ส านักนายกรัฐมนตรี 
1 เมษายน 2558 : ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2553 – 2557 : ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ าด้านสงัคม      

กลุม่งานยทุธศาสตร์และการวางแผน 
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อ านวยการระดบัสงู) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

   
  



ชื่อ – นามสกุล   : นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชโูต 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 19 กนัยายน 2561 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 57 ปี  
ประวัติการศึกษา : Master of Science (Industrial Engineering), The University of Rhode Island 
 : วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 146/2011) 
 : หลกัสตูร Financial Statements for Directors Program (FSD 12/2011)  
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 27/2561 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 11  

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 

 : Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่นที่ 5 พ.ศ. 2559 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
    จ านวน 2 แห่ง  : ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
     : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 1 แห่ง : กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลชูัน่ จ ากดั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ม.ค. 2561 -  
15 ก.ย. 2561 

: รองกรรมการผู้จดัการใหญ่นวตักรรมและดิจิตอล  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2560 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารความยัง่ยืนและวิศวกรรมโครงการ  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ปลาย 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2557-2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยทุธ์กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ปลาย  
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2555-2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปฏิบติังาน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ในต าแหน่ง รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่แผนธุรกิจองค์กร)  

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 30,000 หุ้น (0.002002%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 59 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP 30/2013) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 131/2010) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2/2561  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 : Advance Management Program, INSEAD University, France 
 : หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่นที่ 50 และ ปรอ. รุ่นที่ 20)  สถาบนั

วิทยาการป้องกนัประเทศ 
 : หลกัสตูร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 4   

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นที่ 12  ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้ บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบัน
พระปกเกล้า ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และส านักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ 

 : หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่  3  วิทยาลยัรัฐธรรมนูญ 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   จ านวน 3 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ / กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / 

กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 1 แห่ง : กรรมการ  PTT Chemical International Private Limited 
 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557-   2560 : รองประธานกรรมการ  บริษัท วีนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  : กรรมการ  PTT Chemical International (Asia – Pacific ROH) Limited 
2558 – 2559 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี ้แอลกอฮอลส์ จ ากดั  
2557 - 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ ากดั  
2557 : กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
2556 – 2557 : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2557 : กรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร์) 



การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่

มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายอธิคม เติบศิริ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 2) 

27 พฤศจิกายน 2557 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 56 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration  

(Finance & International Business) (High Distinction), Armstrong University, U.S.A. 
 : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (บญัชีต้นทนุและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 41/2017) 
 : หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 125/2009)   
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 6   

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบตัร วปม.)  

รุ่นที่ 5  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
 : หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 17  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : หลกัสตูรการบริหารจัดการด้านความมัน่คงขัน้สงู (วปอ.มส.) รุ่นที่ 1 

สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
 : Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.  
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   จ านวน 2 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ / 

กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
 



องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 19 แห่ง : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากดั (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์มารีน จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จ ากัด 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ท็อป เอสพีพี จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ลาบิกซ์ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยพาราไซลนี จ ากดั 
 : กรรมการ  สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 
 : กรรมการก ากบัการจดัท ากรอบนโยบายการพฒันาเทคโนโลยีวสัดุของประเทศไทย 

ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
 : กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 : กรรมการ มลูนิธิพลงัสร้างสรรค์นวัตกรรม 

 : กรรมการ มลูนิธิพลงัแห่งการเรียนรู้ 

 : กรรมการสภา สถาบนัวิทยสิริเมธี 

 : กรรมการบริหาร สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

 : อปุนายก สมาคมว่ายน า้แห่งประเทศไทย 

 : กรรมการ  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 : ประธานกลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่น า้มนัปิโตรเลยีม สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 : คณะท างานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – 2561  : กรรมการ มลูนิธินิคมอตุสาหกรรมไทย 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากัด 
2557 – 2558 : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากดั 
2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ ากดั 
2556 – 2557 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
2556 – 2557 : กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2554 – 2556 : กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
       ตนเอง : 73,000 หุ้น (0.004872%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายคงกระพนั  อินทรแจ้ง 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 15 สงิหาคม 2560 (วาระที่ 1) 
อายุ  :  51 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

University of Houston สหรัฐอเมริกา 
 : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 119/2009) 
 : หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School 
 : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
  จ านวน 1 แห่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขัน้ต้น  

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
   จ านวน 9 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ากัด 
 : กรรมการ PTT Chemical International Private Limited 
 : กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 
 : กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. 
 : กรรมการ Vencorex Holding 
 : กรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V. 
 : กรรมการ/ President & CEO PTTGC America Corporation 
 : กรรมการ  PTTGC America LLC 
 : กรรมการ  Myriant Corporation 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

1 ต.ค. 57 - 30 มี.ค. 60 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน International Business Operations 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2557  : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สงักดัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
ปฏิบติัหน้าที่ Chief Executive Officer,  Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 

 
2554 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สงักัดประธานเจ้าเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
ปฏิบติัหน้าที่ Chief Executive Officer,  Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 



ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2560 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 52 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Master of Law (LL.M.) Columbia University School of Law, U.S.A. 
 : ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายธุรกิจ)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 38/2017) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 7/2001) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : TLCA Executive Development Program 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : หลกัสตูรการบริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตระดบัสงู (นยปส.) รุ่นที่ 9 

ประจ าปี 2561 สถาบนัการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ สญัญา ธรรมศักด์ิ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 : หลกัสตูร Milbank@Harvard Corporate Counsel Program, 
Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

จ านวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ส านกักฎหมาย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         

จ านวน 2 แห่ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลกี จ ากดั (มหาชน) 

 : อาจารย์พิเศษ วิชา Corporate Organization and Governance หลกัสตูร  
The Executive MBA Program และ MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลกี จ ากดั (มหาชน) 
 มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท ปตท. น า้มนัและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท East Mediterranean Gas Company S.A.E. จ ากดั (“EMG”)  

ประเทศอียิปต์ 
ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561 : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ (ด้านกฎหมาย)  

คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

  



ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (ต่อ) 
2560 : อาจารย์พิเศษ วิชาความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัธุรกิจ หลกัสตูรปริญญาโท  

คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มี.ค. 2559 – มิ.ย. 2560 : ที่ปรึกษากฎหมายอาวโุส บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

(เดิมชือ่ "บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ำกดั" เปลีย่นเป็นชือ่ปัจจุบนัเมือ่วนัที ่3 เมษำยน 
2560) 

2556 – มี.ค. 2561 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม / วิทยากร ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 
2552 – 29 ก.พ. 2559 : ทนายความหุ้นส่วนผู้บริหาร บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อ – นามสกุล   : นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / กรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดี (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)           
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 3 เมษายน 2561 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 48 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท Executive MBA สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์                     จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 : ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering (Distinction),  
Imperial College, University of  London 

 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอนัดบั 1)                       จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 187/2014) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นที่ 27 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 : PTT Group Leadership Development Program 2 (with INSEAD),  

Thailand & Singapore 
 : วิทยาการพลงังานส าหรับนกับริหารรุ่นใหม่ (วพม.) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 : TLCA Executive Development Program (EDP), Thailand 
 : Executive Development Program,  

Fiscal Policy Research Institute Foundation, Thailand 
 : PTT Group Vice President Leadership Development Program, Thailand 
 : NIDA-WHARTON Executive Development Program, Thailand & U.S.A. 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 แห่ง : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส - ด้านการกลัน่และปิโตรเคมี และปฏิบติังานในต าแหน่งรอง

กรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านประสทิธิภาพการผลติ อีกหน้าที่หนึง่ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 5 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลนี จ ากดั 

 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จ ากัด (มหาชน) 
 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จ ากัด 
 
 
 

  



 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ต.ค. 2561 – ปัจจบุนั                                          
 

:       

 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลัน่และปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในต าแหน่งรอง
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ – ด้านประสิทธิภาพการผลิต อีกหน้าที่หนึ่งบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 

)มหาชน(  

ก.ค. 2560 – ต.ค. 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลัน่และปิโตรเคมี และปฏิบัติงานในต าแหน่งรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ - ด้านการผลติ อีกหน้าที่หนึง่ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

ม.ค. 2560 – มิ.ย. 2560 : รักษาการรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่อาวุโส – ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี และปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลติ อีกหน้าที่หนึง่ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

ส.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านการผลติ  
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั  )มหาชน(  

เม.ย. 2559 – ก.ค. 2559 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลติ และปฏิบติังานในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส 
– ด้านการกลัน่ อีกหน้าที่หนึง่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

ต.ค. 2558 - มี.ค. 2559 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลติ และปฏิบติังานในต าแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายอาวโุส – ด้านการกลัน่ อีกหน้าที่หนึง่ 
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

ก.พ. 2558 - ก.ย. 2558 : ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส – ด้านการกลัน่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

ม.ค. 2557 - ม.ค. 2558 : ผู้จดัการฝ่ายผลติ – ด้านการกลัน่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

2551 - 2556 : ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั )มหาชน(  

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่

มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ – นามสกุล   : นายชวลติ ทิพพาวนิช 
ต าแหน่งปัจจบัุน : กรรมการ / เลขานกุารคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ง /  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2561 (วาระที่ 1) 
อายุ  : 56 ปี  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 152/2011) 
ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลกัสตูร Company Management Program 
 : หลกัสตูรเกณฑ์รางวลัคณุภาพส าหรับผู้บริหาร (The Great Manager) 
 : หลกัสตูร GE Energy Customer Executive Leadership Program  

(GE: PTT Executive Leadership) สถาบนั GE Global Learning Crotonville Leadership 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : หลกัสตูร Advance Management Program (AMP 187) สถาบนั Harvard Business School, 
Executive Education ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : หลกัสตูร Leadership Development Program III รุ่นที่ 2 สถาบนัพฒันาผู้น าและการเรียนรู้กลุม่ 
ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute) 

 : หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)  
รุ่นที่ 5 

 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที่ 12  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
    จ านวน 1 แห่ง  : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)           
    จ านวน 1 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
   



   
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2560 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ ารองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์ 

กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
ปฏิบติังานในต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ – ด้านบริหารศกัยภาพองค์กร  
บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจ ารองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารกลยทุธ์ 
กลุม่ธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
ปฏิบติังานในต าแหน่ง President บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลเีมอส์ จ ากดั 

2556 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พฒันาธุรกิจและบริหารโครงการ 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
ตนเอง : 25,000 หุ้น (0.001669%) 
มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน : ใช่ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสมรชัย คณุรักษ์ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ปฏิบติัการ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 57 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 205/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : Natural Gas Engineering, Brussels, Belgium 
 : PTT Group Leader Development Program 
 : PTT- Harvard Business School รุ่นที่ 2, Shanghai, China 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    : ไม่มี 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)          
จ านวน 2 แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลงังานร่วม จ ากดั  
 : กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั  
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
30 พ.ค. - 1 ธ.ค. 2561  ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนีพาวเวอร์ จ ากัด  

1 ม.ค. 61-30 ก.ย. 61 : รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 
2558 - 31 ต.ค. 2559 : ผู้จดัการฝ่ายสายงานการผลติและซ่อมบ ารุง  
2556 - 2558 : ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรมและบ ารุงรักษาระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
 

 
2552 - 2556 : ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติในทะเล บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน)  
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
 ตนเอง : 63,000 หุ้น (0.004205%)  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ  
ต าแหน่งปัจจบัุน : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องค์กร  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2559 
อายุ  : 50 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
 : M.S.E. (Science in Engineering), Mechanical Engineering,  

University of Michigan, U.S.A. 
 : M.S.E. (Science in Engineering), Industrial & Operations Research,  

University of Michigan, U.S.A.   
 : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 176/2013) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (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 
 : Executive Program on Rule of Law and Development 

สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
จ านวน 1 แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 2 แห่ง : กรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้า นวนคร จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท ไทย โซลา่ร์ รีนิวเอเบิล จ ากัด 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557 – 2559 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2556 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จดัหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
2556  : ผู้จดัการฝ่าย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยทุธ์กลุ่มธุรกิจต้นน า้  

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นายศิริเมธ ลีภ้ากรณ์ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหารสนิทรัพย์ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 ตลุาคม 2561 
อายุ  :  51 ปี 
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยับูรพา 
 : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 205/2015) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 : หลกัสตูร PTT Leadership Development   Program (LDP II),  

Harvard Business School 
 : หลกัสตูร GE Leadership Development Program 
 : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย             
จ านวน 1  แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)   
จ านวน 2  แห่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนีพาวเวอร์ จ ากัด 
 : ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น า้ลกิ 1 จ ากดั 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ม.ค. 2561 – ก.ย. 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส านกับริหารจดัการและขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์องค์กร 

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2560 : ผู้อ านวยการ โครงการ EVEREST บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2561 : รักษาการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากัด 
ก.ย. 2557 – ก.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนี พาวเวอร์ จ ากัด 
ต.ค. 2557 – ต.ค. 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ก.ค. 2556 - ก.ย. 2557 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผนธุรกิจองค์กร  

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
ก.พ. 2555 – ก.ย. 2561 : กรรมการ บริษัท น า้มนั ไออาร์พีซี จ ากัด 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นางวนิดา บญุภิรักษ์ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร  
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 กมุภาพนัธ์ 2561 
อายุ  : 52 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Business Administration (Finance), University of St. Thomas, U.S.A. 
 : บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 195/2014) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 : TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 : CFO Certification Program รุ่นที่ 19 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 : โครงการอบรมผู้บริหารระดบัสงู หลกัสตูร Leadership Development Program II (LDP II) สถาบนั

พฒันาผู้น าและการเรียนรู้กลุม่ ปตท 
หลกัสตูร Orchestrating Winning Program (OWP) 2018 โดย IMD  Business School ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 

ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    
จ านวน 1 แห่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 3 แห่ง : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลนีพาวเวอร์ จ ากดั 
 : 

:        
กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า น า้ลิก 1 จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ราชบรีุเพาเวอร์ จ ากดั 

ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
1 ธ.ค. 2561 – ปัจจบุนั : รองกรรมการผู้จดัการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร 
พ.ย. 2559 –  
31 ม.ค. 2561 

: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  

ต.ค. 2557 –  
31 ต.ค. 2559 

: ผู้จดัการฝ่ายสายงานการเงินและบญัชี 

2558 – มี.ค. 2559 : กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั 
2556 - 2558 : กรรมการ PTT Regional Treasury Center Pte. (ประเทศสงิคโปร์) 
2555 - 2557 : ผู้จดัการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
 ตนเอง : 58,000 หุ้น (0.003871%) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

  



ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวสกิุตตี ไชยรักษ์ 
ต าแหน่งปัจจบัุน : รักษาการผู้จดัการฝ่ายแผนกลยทุธ์และบริหารการเงินองค์กร 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 2 กมุภาพนัธ์ 2561 
อายุ  : 39 ปี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม : 2561: TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2018: Building Regional 

Leaders 
 : 2560 : PTT Leadership Development Program 1 
 : 2560 : National University of Singapore : Leadership Skills 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                    : ไม่มี 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)         
จ านวน 1 แห่ง : กรรมการ GPSC International Holdings Limited 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ปี 2551 - 2561 : ผู้จดัการสว่นผู้ลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
 : ผู้จดัการแผนกบริหารการเงิน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2546 - 2551  Assistance Vice President - Controller บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2545 - 2546  Internal Auditor  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชื่อ – นามสกุล   : นางดจุดาว พทุธสอุตัตา 
ต าแหน่ง : ผู้จดัการฝ่ายกิจการองค์กร และกฎหมาย / เลขานกุารบริษัท 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 สงิหาคม 2560 
อายุ  : 50  ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of American University, Washington College of Law, U.S.A. 
 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 151/2018) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 84/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
จ านวน 4 แห่ง : กรรมการ บริษัท การ์เด้นฮิลล์ คนัทร่ีคลบั จ ากดั 
 : กรรมการ บริษัท สานพลงั วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากัด 
 : กรรมการ บริษัท นที จ ากดั 
 : กรรมการ GPSC International Holdings Limited 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
มี.ค. 2554 – ม.ค. 2560 : ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เอไอเอ จ ากดั 
ธ.ค. 2552 – ก.พ. 2554 : Senior Vice President, Regulatory Affairs 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 



เอกสารแนบ2: ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่บริษัทฯ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

GPSC CHPP NSC IRPC-CP ISP1 GPSCIH GRP BIC XPCL NNEG NL1PC TSR SSE1 RPCL BSA SSA 24M SPSE

1 นายสรุงค์ บลูกลุ v 

2 นายครุุจิต นาครทรรพ 

3 นายพยงุศกัดิ์ ชาติสทุธิผล 

4 พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ 

5 นางสวุมิล กฤตยาเกียรณ์ 

6 นางนิชา หิรัญบรูณะ ธุวธรรม 

7 นายวทิวสั สวสัดิ์-ชโูต 

8 นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ 

9 นายอธิคม เติบศิริ 

10 นายคงกระพนั อินทรแจ้ง 

11 นางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ 

12 นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต 

13 นายชวลิต ทิพพาวนิช  

14 นายสมรชยั คณุรักษ์ O v 

15 นายสมเกียรติ เมสนัธสวุรรณ O  

16 นายศิริเมธ ลีภ้ากรณ์ O v  v

17 นางวนิดา บญุภิรักษ์ O   

18 นางสาวสกิุตตี ไชยรักษ์ O 

19 นางดจุดาว พทุธสอุตัตา O   
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

  



ชื่อ – นามสกุล : นางสาวอรรถยา สโุขธนงั 
ต าแหน่งปัจจบัุน : ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง : 1 กนัยายน 2560 
อายุ :  45 ปี 
ประวัติการศึกษา : Master of Science in Information Systems  

The George Washington University, U.S.A. 
 : Bachelor of Arts in Business Administration,  

Eastern Washington University, U.S.A. 
ประวัติการอบรม : Certified Information Systems Auditor (CISA), U.S.A. 

PTT Leadership Development Program I  
 
ต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย            
จ านวน  1 แห่ง : ผู้จดัการสว่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น  (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                                                                                   :    ไม่มี 
ประวัติการท างานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2556 – 2560 : หวัหน้าทีม ฝ่ายบริหารกลยทุธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลยีมขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2555 : หวัหน้าทีม ฝ่ายกลยทุธ์และคณุภาพการตรวจสอบภายใน 

บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)                                                       :     ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผู้บริหารรายอ่ืน หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

 

  



-ไม่ม-ี 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ 

 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. รายงานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

4. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 

  



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน ซึง่มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลงังาน ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีการเงิน และด้านการ
บริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนาย
พยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ และพลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้นี ้ในเดือนเมษายน ปี 2561 มีการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนางสาวปนัดดา กนกวฒัน์ ครบ
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 จงึได้มีมติแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤติยาเกียรณ์ รับต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีนางสาวอรรถยา สโุข
ธนงั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มี
การปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยง 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชีในวาระที่เก่ียวข้อง สรุปสาระส าคญัการปฏิบติัหน้าที่ มีดงันี ้

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งได้จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินไทย (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) ร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชี โดยสอบทานประเด็นที่ เป็น
สาระส าคัญต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งรวมถึงนโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส าคัญ 
รวมทัง้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้ สอบบัญชี  โดยได้รับค าชีแ้จงจากผู้ สอบบัญชีและผู้ บริหาร
ระดบัสงู และผู้ เก่ียวข้องอย่างเพียงพอที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปความเห็นว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ รวมทัง้
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
รายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ผลการประเมินควบคมุมีความเหมาะสม ไม่พบการปกปิดข้อมลู สามารถท างานได้อย่างเป็น
อิสระ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อ
หารือเก่ียวกบัแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการประกอบหน้าที่ การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความส าคัญกับ
การน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานสอบบัญชีใหมเ่ก่ียวกบัเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit 
Matters : KAMs) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทัง้ผู้ สอบ
บญัชีมีความรู้ ประสบการณ์ และมีแนวทางการปฏิบติังาน ตรวจสอบบญัชทีี่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 



2.  การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการเก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ผลการสอบทาน
รายการเก่ียวโยงกันที่บริษัทฯ มีการด าเนินการกับผู้ เก่ียวข้องพบว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป มีความเป็น
ธรรม สมเหตสุมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 
โดยยดึถือการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย ประสิทธิภาพ และความ
เหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสีย่ง รวมถงึติดตามแผนงานและโครงการลงทนุของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ และ
บริษัทในกลุม่มีกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่งที่เหมาะสม สามารถลดผลกระทบและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทัง้นี ้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ มี
ประสทิธิผลสอดคล้องกบัเป้าหมายและแผนเชิงกลยทุธ์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม่ 

4.  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบัและข้อก าหนดต่างๆ รวมถงึกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense ซึง่บริษัทฯ 
จดัให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ เป็นประจ า มีการจดัให้
ผู้บริหารท าการประเมินการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
ด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ผลการ
ประเมินสามารถสร้างความเชื่อมัน่อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า การด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ สามารถบรรลวุัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยในปี 2561 ไม่พบรายการที่บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กระท าการที่ขดัต่อกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

5.  การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ก ากับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สอบทานและ
อนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และแผนระยะยาว 3 ปี โดยครอบคลมุบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ส ารวจและ
ติดตามความคืบหน้าโครงการลงทนุของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงให้ข้อแนะน าในการติดตามการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยงานที่รับการตรวจของผู้ ตรวจสอบภายในและการ
ด าเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
ทิศทางขององค์กร มุ่งสง่เสริมการพฒันาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ และยกระดบัความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบให้
เทียบเคียงกบัมาตรฐานวิชาชีพสากล ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร อีกทัง้ ยงัได้
สอบทานความเหมาะสมของผังโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงอัตราก าลัง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน รวมทัง้ พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้
ในการปฏิบติังานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในมากย่ิงขึน้ 

6.  การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คดัเลอืกผู้สอบบัญชี โดยมุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน การเปลีย่นมุมมองใหม่ๆ จากผู้สอบบัญชี และความคล่องตัว
ในการใช้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกลุม่บริษัท ทกัษะความรู้ความสามารถในธุรกิจไฟฟ้าและพลงังาน รวมถงึค่าตอบแทนการ
สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือ



หุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยคณุอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ คณุบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6552 หรือ คณุพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7795 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็น
ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอ 
ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอ ย่างเท่าเทียมกัน รายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม
กฎหมาย ข้อผกูพนัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ รวมถงึมีระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
และระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิผล 

 

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 (นายพยงุศกัด์ิ ชาติสทุธิผล) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนขึน้ โดยก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 
คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ปัจจบุนั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน โดยมีนายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พล
ตรีเชาวเลข ชยนัตร์สภุาพ (กรรมการอิสระ) และ นายวิทวสั สวสัด์ิ-ชโูต (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยสาระส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบติัที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ   บริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

2. พิจารณาสรรหาบคุคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออก
ระหว่างกาล เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อท าหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย เร่ืองคุณสมบัติ ความรู้ ความช านาญที่เหมาะสมต่อการปฏิบติัหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ 

4. พิจารณากลัน่กรองและเสนอการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั 

5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 

6. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติั 
 

 
ในนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 
(นายครุุจิต นาครทรรพ) 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
 
 
 



รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีขึน้ เพื่อสอดส่องดูแลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  การบริหารจัดการความ
ยัง่ยืน และการด าเนินงานด้านการดูแลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม ปัจจบุนั คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ นายคุรุจิต นาครทรรพ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี นางนิชา 
หิรัญบรูณะ ธุวธรรม(กรรมการอิสระ) นายบณัฑิต ธรรมประจ าจิต (กรรมการ) และนางสาวเพียงพนอ บญุกล า่ (กรรมการ) เป็น
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

ในปี 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุมทัง้สิน้  4 ครัง้ โดยสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี สรุปได้ดงันี ้

1. พิจารณาแผนงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ยืน ประจ าปี 2561 และติดตามการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
2. พิจารณาทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้กับ   บริษัทฯ พร้อมให้แนวทางการ
ด าเนินงานแก่ฝ่ายจดัการ และน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  

3. พิจารณาอนุมัติระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การลงทุนของ GPSC และแนวทางการก ากับดูแลการลงทนุ
ของบริษัทที่  GPSC ถือหุ้ น พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริษัทฯมีกระบวนการตัดสินใจการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 

4. พิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

5. พิจารณาเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
6. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้มีความทันสมัย สอดรับกับหลักการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และสอดคล้องใกล้เคียงกบักฎบตัรของบริษัทในกลุ่มปตท. และในธุรกิจไฟฟ้า 
7. ให้ความเห็นและติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน PTT Group CG Day ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรม

สง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ซึง่กลุม่ปตท. ได้จดัขึน้
ร่วมกนัเป็นปีที่ 10 

 
จากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการบริหารจดัการความยัง่ยืนของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ ดงันี ้

 ได้รับการประเมินจากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ได้รับรางวลั TOP 50 ASIAN PLCs ในงาน 2nd ASEAN Corporate Governance (CG) Awards ซึง่เป็นการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ออกโดยหน่วยงาน ASEAN Capital Market Forum 
(ACMF) เป็นรางวลัที่มอบให้กบัองค์กรที่มีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีสงูสดุ 50 อนัดบัแรกในประเทศอาเซียน  

 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) 



 ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบักลุม่หลกัทรัพย์ ESG 100 ประจ าปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งใช้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) และผลประกอบการของบริษัท
ควบคู่ไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จ านวน 683 บริษัท  

 ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ระดับดีเย่ียม จาก
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในฐานะที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และธรรมาภิ
บาล  อนัเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีกลุ่มต่างๆ  

 
 

ในนามคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 

 
(นายครุุจิต นาครทรรพ) 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร 
ความ เ สี่ ย ง  (Risk Management Committee: RMC) ขึ น้ ในกา รป ระชุมค รั ้ง ที่  7/2558 ณ วันที่  17 มิ ถุน ายน  2558  
โดยในปี 2561 ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง 
เ ป็ น จ า น ว น  2 ท่ า น  ท า ใ ห้ ปั จ จุ บั นคณะก ร รมก าร ฯ  ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย สม า ชิ ก จ า น ว นทั ง้ ห มด  5 ท่ า น  ไ ด้ แ ก่   
นายพยุ งศั ก ด์ิ  ช า ติสุท ธิ ผล  ด า ร งต า แหน่ งป ระ ธ านก ร รมกา รบ ริห า ร คว าม เ สี่ ย ง  น าย วิท วัส  สวั ส ด์ิ -ชู โ ต 1  
นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ นายอธิคม เติบศิริ และนายชวลติ ทิพพาวนิช2 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง  

ส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งในรอบปีที่ผ่านมานัน้ คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานภายใต้
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ไ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบ ริษัทฯ ภายใต้กรอบการบริหาร  
ความเสี่ยงทั่ วทั ง้ อง ค์กร  (Enterprise Risk Management: ERM) ของบ ริ ษัทฯ  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการบ ริหา ร 
ความเสีย่งตามมาตรฐานสากล COSO ERM Framework และมาตรฐานสากล ISO31000:2009 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนการพิจารณาปัจจยัเสีย่งจากการลงทนุในโครงการต่างๆ ที่เป็นกลไกขบัเคลือ่นการเติบโต
ทางธุรกิจเพื่อสอดรับกบักลยทุธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ส าหรับรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทัง้สิน้เป็นจ านวน 21 ครัง้ ด้วยการให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจงึเข้าร่วมครบองค์ประชมุในทุกการประชุม เพื่อ
พิจารณาการด าเนินงานทัง้ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรและด้านความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้น 
เพื่อให้การด าเนินงานครบถ้วนตามบทบาทและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนัได้แก่ 

1. ก าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องไปกบัแผนกลยทุธ์และ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลีย่นแปลง  

2. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นระยะ เพื่อให้
มัน่ใจได้ว่าระดบัจดัการได้บริหารงานโดยพิจารณาให้อยู่ภายใต้ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นส าคัญ มีแนวทางในการก าหนด
มาตรการควบคุมหรือบรรเทาความเสี่ยง (Mitigation Plan) ที่เป็นรูปธรรมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดทอนความ
เสยีหายที่อาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที 

3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดท ารายการความเสี่ยงองค์กร ประจ าปี 2561 โดยก าหนดให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองค์กร 

4.  รายงานผลการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
 
      ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

                                                                                                                           
                                                                                                         (นายพยงุศักด์ิ ชาติสทุธิผล) 

                               ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                                                
1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติแต่งตัง้นายวิทวัส สวัสด์ิ-ชโูต (กรรมการ) เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชาญศิลป์ ตรีนชุกร เม่ือวันที่ 19 กันยายน 

2561 โดยนายวิทวัส สวัสด์ิ-ชโูต ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นดัปกติ ในครัง้ที ่6/2561 เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
2
 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติแต่งตัง้นายชวลิต ทิพพาวนิช (กรรมการ) เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายเติมชยั บุนนาค เม่ือวันที่ 28 กันยายน 

2561 โดยนายชวลติ ทิพพาวนิช ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นดัปกติ ในครัง้ที ่6/2561 เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
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